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Od Redakcji 
 
 
 

Oddajemy do r�k Czytelników kolejny, szósty ju� Zeszyt 
Specjalny “Głosów Podolan”, któremu nadali�my tytuł “WYGNANIE 
ZWANE REPATRIACJ�”. 

Na jego tre�� składaj� si� wspomnienia Podolan wygna-
nych – gdy� nie mo�na tego inaczej okre�li� – z Ojczyzny, z Ziemi, 
na której urodzili si�, wzrastali, �yli, któr� praca swoj� i wiedz� 
uzbogacali i któr� tak bardzo ukochali. 

Pozostawili tam dorobek całego �ycia, a tak�e dorobek Oj-
ców i Dziadów, i zaopatrzeni w “ewakuacijnyj łyst” – kart� ewaku-
acyjn�, po dłu�szym lub krótszym oczekiwaniu pod gołym niebem 
na stacjach kolejowych załadowani do towarowych wagonów, naj-
cz��ciej odkrytych tzw. lor, rozpoczynali podró� w nieznane – za 
San, do Polski w jej nowych, okrojonych granicach. 

Młody Czytelnik dopatrzy si� mo�e analogii do pionierów na 
Dzikim Zachodzie, starsi czytaj�c te teksty, znajd� okazj� do po-
równania z własnymi prze�yciami. 

�ycz�c naszym Czytelnikom interesuj�cej lektury, dzi�ku-
jemy równocze�nie Autorom nadesłanych wspomnie� za �yczliwy 
odzew na nasz apel. 

Je�li Czytelnicy zach�ceni tym przykładem nade�l� nam in-
ne jeszcze relacje o wysiedleniu – ch�tnie wydamy wspomnie� 
tom II. 
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Władysław Surowiecki 
Czułczyce 
 
 

Poemat repatriacyjny1 
(fragmenty) 

 
 
 O roku ów tragiczny – czterdziesty pi�ty, 
 W niepewno�� jutra wpatrzeni Polacy 
 Ze skromnym podró�nym dobytkiem  
 Z ojczyzny podolskiej – wygnani 
  Jak Herman z Dorot� na skrzypi�cym kole 
  Uszli�my z �yciem w nieznany kraj 
  Pami�tny exodus narodu polskiego 
  Po kl�sce wrze�nia 
 W Załuczu na stacji transporty czekały 
 Gromada bezdomnych, gotowych do drogi 
 Ze sk�pym dobytkiem �egnała sw� ziemi� 
 Niektórzy na zawsze – niektórzy z nadziej�, �e wróc� ... 
  �al nam te strony było porzuca� 
  Rodzinn� skib� i przyzb� przy domu – nagrzan� 
  Wierzby nad wod� – bocianie gniazda 
  Przejrzyste niebo 
 Podró� ostatni� w gromadnej rodzinie 
 Za ziemie nieznane – za Odr� – prusack� 
 W niepewno�� jutra polskich tułaczy 
 Z nostalgi� i łz� w oku ... 

                                                           
1 Termin REPATRIACJA wprowadzony został przez ówczesne władze 
polskie i zastosowany celowo ze wzgl�dów politycznych, lecz w odniesie-
niu do faktycznego stanu rzeczy u�ywany był i jest nadal nieprawidłowo. 
Zdarza si� spotyka� go nawet w publikacjach historyków. 

Termin repatriacja oznacza (wg W. Kopali�skiego) “powrót do oj-
czyzny” (od łaci�skiego repatriatio – powrót je�ców, osób internowanych, 
wysiedlonych, uchod	ców z ojczyzny) 

Wła�ciwym terminem jest ekspatriacja – przymusowe wydalenie 
kogo� z ojczyzny, wygnanie (ła�. expatriare – opuszcza� ojczyzn�). 
(Przyp. Red.). 
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  �elaznym okr�tem w blaszanych pudłach 
  W sin� daleko�� w gł�bie zamglonych ogrodów 
  O chłodzie nocy w miarowym stukocie kół 
  Zdobywali�my Zachód – pionierzy 
 Gar�� ziemi z ogrodu w woreczek sypana 
 By pod wezgłowiem ojczyzn� przypomnie� 
 Có� mo�na było zachowa� przy sobie 
 By �ni�? ... 
  Bł�dz�c w�ród ulic, tu na obczy	nie 
  Tocz� poemat po bruku mej troski 
  Ze mn� mój cie� i kształt mój luby 
  Snuj� si� z wiatrem pami�ci – daremnie 
 A srebrnym sercem podró�ny ksi��yc 
 Zawisł wysoko nad nowym kominem 
 I zezem patrzył w przy�mione latarnie 
 Zza rogu zachodnich ulic, dziwi�c si� przybyszom ... 
  Gdzie�e� Itako? Gdzie� piosenko o Prucie 
  Gdzie�e� ma muzo z greckich trochei 
  Wieku mój złoty w tombakowej ramie 
  Wplatany w łoziny nadbrze�ne 
 Marz� w tej ciszy o moim Lwowie – Kresach – Podolu 
 �em je zostawił w po�piechu 
 T�skni� nad nimi po nocach i dniach 
 I wierz�, �e kiedy� tam wróc� 
  Daleka ty ziemio, kraju mój kochany 
  Gdzie pachn�ce kwiaty, przepastne ogrody, 
  Bocianie gniazda, wybielone domy 
  Ty� polsk� stanic�, Ty� Polska Kresowa ... 
 Tam�e na naszych wschodnich rubie�ach 
 Bielej� ko�ci ojców i dziadów 
 Zostały w piachu broni�c jeszcze Polski 
 Przed zapomnieniem w mrokach historii 
  Napisz poeto długie wiersze prawdy 
  O naszej przeszło�ci dla młodych pokole� 
  I o naje	d	cy napisz ze wzgard� 
  Co nam krzywd� czynił i ko��mi naszych ojców 
  Nasze ziemie bielił. 
 Feniks z popiołów kiedy� si� odrodzi 
 Pofrunie w kr�gi – ojczy	niane – dawne 
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 Pofrunie na pola, pofrunie na dworki 
 W ruiny zamków, gdzie pami�� tylko kr��y 
  Mo�e z popiołów, z okruchów serc naszych 
  Tych polskich tułaczy, zbł�kanych po �wiecie 
  Zbuduje si� gmach trwały, strzech� polsk� kryty 
  Z malw� przed oknem - pi�kn� – kolorow� 
 Niech powróc� ptaki w gniazda 
 Niech z dobr� nowin� powróc� 
 Nich przyfrun� wszystkie, niech wróc� zbł�kane 
 Sk�d dusze tułacze, tam niech serca płon�. 
 
 
 
Henryk Ogonowski  
           Wle� 
 
 
Geneza i warunki naszej ekspatriacji na zachód 

 
 

Zmiany polityczne i społeczne, jakie nast�piły po napa�ci 
hitlerowskich Niemiec na Polsk� 1 wrze�nia 1939 roku i ich kl�ska 
w maju 1945 roku, były nie tylko rezultatem rozgromienia pot�gi 
hitlerowskich Niemiec przez armie sojusznicze, lecz przede 
wszystkim podj�tych wcze�niej decyzji “Wielkiej Trójki”: Zwi�zku 
Radzieckiego, USA i Wielkiej Brytanii. 
 Ju� na konferencji w Teheranie, która odbyła si� na prze-
łomie listopada i grudnia 1943 roku, a wi�c na dwa lata przed za-
ko�czeniem wojny, Wielka Trójka wst�pnie zarysowała wizj� no-
wego powojennego podziału �wiata, uwzgl�dniaj�c głównie intere-
sy i wpływy zwyci�zców. Polska stała si� w tej politycznej grze 
kart� przetargow� pomi�dzy Zwi�zkiem Radzieckim, Wielk� Bryta-
ni� i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. 
 W pierwszych dniach pa	dziernika 1944 roku udaje si� do 
Moskwy na spotkanie ze Stalinem i Mołotowem W. Churchill, aby 
przeprowadzi� rozmowy sonda�owe na temat mo�liwo�ci utworze-
nia koalicyjnego rz�du polskiego i zmiany przedwojennych granic 
Polski. 
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 Spotkanie moskiewskie było jakby preludium Jałty, gdzie na 
konferencji w dniach 4 – 11 lutego 1945 roku zatwierdzono osta-
tecznie nowy podział �wiata, a w tym kształt i losy przyszłego Pa�-
stwa Polskiego. 
 Po Jałcie sprawy potoczyły si� bardzo szybko, i po my�li 
Wielkiej Trójki. Na wyzwolonych skrawkach polskiej ziemi powoła-
no Tymczasowy Rz�d Jedno�ci Narodowej z Osóbk�-Morawskim 
jako premierem, a 5 lipca 1945 roku architekci umowy jałta�skiej 
cofn�li uznanie legalnemu rz�dowi Rzeczypospolitej Polskiej w 
Londynie. 
 Po cofni�ciu tego uznania przywódcy Wielkiej Trójki w po-
�piechu przygotowali konferencj� w Poczdamie, która odbyła si� w 
dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. W sprawach wschod-
niej granicy Polski postanowiono, �e Wilno i Lwów pozostan� w 
r�kach sowieckich, za� w sprawie granic północnych i zachodnich 
po dłu�szych targach zadecydowano, �e Polska otrzyma obszar 
byłego Wolnego Miasta Gda�ska, cz��� Prus Wschodnich oraz 
Dolny 
l�sk, 
l�sk Opolski, Ziemi� Lubusk� i Pomorze Zachodnie,  
granica za� przebiega� b�dzie na Nysie Łu�yckiej i Odrze, ze 
Szczecinem i 
winouj�ciem wł�cznie. 
 Tak oto wielcy ówczesnego 
wiata zadecydowali o losach 
pa�stw i narodów �wiata, w tym równie� Europy 
rodkowej i 
Wschodniej. To wła�nie w wyniku tych decyzji my, mieszka�cy 
Czabarówki, podobnie jak miliony Polaków zamieszkuj�cych Kresy 
Wschodnie, musieli�my w 1945 roku i w latach nast�pnych opusz-
cza� swoje rodzinne gniazda, budowane latami przez wiele poko-
le�, udawa� si� w nieznane i �y� odt�d w rozproszeniu. 
 Była to, jak na tamte warunki administracyjne i transporto-
we, gigantyczna w�drówka ludów wymuszona decyzjami politycz-
nymi, wbrew wszelkim regułom zdrowego rozs�dku oraz podsta-
wowym warunkom bezpiecze�stwa i higieny. 
 Pierwsze transporty na zachód odje�d�ały ze stacji kolejo-
wej w Husiatynie pocz�wszy od lipca 1945 roku. Ładowali�my si� 
do wagonów, którymi przyje�d�ali w nasze strony Łemkowie wy-
siedlani z Bieszczad. Były one mocno zniszczone i zainfekowane 
ró�nymi chorobami, głównie tzw. pryszczyc� bydła rogatego. Ka�-
dy transport wyje�d�aj�cy z Husiatyna składał si� z kilkudziesi�ciu 
wagonów ró�nego przeznaczenia, głównie jednak odkrytych w�-
glarek i platform zwanych “lorami”. Wagonów krytych było mało, a 
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kto w nich jechał mógł czu� si� prawdziwym szcz��ciarzem. Wi�k-
szo�� musiała we własnym zakresie przystosowa� wagony tak, 
aby w miar� bezpiecznie mo�na było wyruszy� w dalek� drog�. 
Sama podró� na zachód była pełna niespodzianek, ró�nych kom-
plikacji, czasem nawet zagro�enia dla �ycia i mienia. 
 Pierwsze�stwo przejazdu miały transporty wojskowe wio-
z�ce �ołnierzy radzieckich na front oraz transporty wywo��ce za-
grabione mienie z terenów okupowanych. Nasze musiały czeka� 
po kilka dni na bocznicach kolejowych, nara�one na chłód i głód 
oraz napady band, w tym tak�e band ukrai�skich spod znaku UPA. 
Był to czas chaosu i bezprawia. Na potwierdzenie tego przytocz� 
taki fakt. 
 Na jednym z dłu�szych postojów, gdzie� mi�dzy Tarnopo-
lem a Lwowem, obsługa naszego transportu stwierdziła, �e grzej� 
si� osie w kilku �rodkowych wagonach. S� zatarte i dalej jecha� 
nie mog�. Nale�y wył�czy� je z ruchu i wyładowa� podró�nych, 
którzy musz� poczeka� na przydział sprawnych wagonów. Dopiero 
wtedy, z innym transportem kontynuowa� b�d� dalsz� podró�. 
Ludzi ogarn�ł strach na skutek nowej sytuacji w jakiej si� nagle 
znale	li. 
 Po dłu�szych pertraktacjach i pro�bach popartych okre�lo-
n� sum� gotówki, jedzenia i wódki, obsługa przyrzekła postara� si� 
aby wagony były sprawne i mogły jecha� dalej. W taki i inny spo-
sób wymuszano na podró�nych haracz wiedz�c doskonale, �e nikt 
im pomocy nie udzieli, a w krytycznych momentach przyjm� ka�de, 
nawet najgorsze warunki. Opisywane sytuacje sprawiały, �e czas 
podró�y mocno si� wydłu�ał. Transport, w którym podró�owałem 
wyjechał z Husiatyna w drugiej połowie pa	dziernika, a dotarł do 
stacji przeznaczenia w Le�nej k/Lubania 
l. w pierwszych dniach 
grudnia 1945 roku. 
 W podobnych, b�d	 jeszcze gorszych warunkach przebie-
gała podró� wi�kszo�ci polskich rodzin. 
 Dzi�, po wielu latach od tamtych burzliwych i niebezpiecz-
nych czasów, w zasadzie ju� historycznych, wracamy do nich my-
�lami po to, aby ukaza� młodemu pokoleniu, które wzrastało w 
pokojowych warunkach, ich dramatyzm oraz ogrom prze�y� jakie 
były udziałem ich dziadków i ojców, a tak�e po to aby uzmysłowi� 
czym jest wojna i jakie niesie zagro�enia dla �wiata i narodów. 
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Wiktor Chmieluk 
     Głogów 
 
 

Przesiedlenie... 
 
 Histori� powojennych dziejów mo�na nazwa� zasiedlenie 
Ziemi Głogowskiej, poniewa� min�ło ju� ponad pół wieku. Pionie-
rzy w du�ej mierze odeszli na wieczny spoczynek, a ich potomko-
wie w drugim lub trzecim pokoleniu zastanawiaj� si�, jak to si� 
stało, �e wła�nie tutaj mieszkaj�. 
 W tych odległych latach, 1945 r. i nast�pnych, osiedlali si� 
tu głównie ludzie ze wschodnich województw Rzeczypospolitej 
Polskiej, b�d�cych na mocy traktatów wielkich mocarstw (w Jałcie, 
Teheranie, Poczdamie) pod administracj� ZSRR, a obecnie suwe-
rennych ju� pa�stw (byłych republik ZSRR) Ukrainy, Białorusi i 
Litwy.  

Równie� w wyniku tych traktatów Polacy, którzy nie chcieli 
sta� si� automatycznie obywatelami ZSRR, musieli wyjecha� z 
tamtych terytoriów, pomimo, �e ich przodkowie zamieszkali je od 
wieków. Dotyczy to głównie zagarni�tych 6-ciu województw: wile�-
skiego, nowogródzkiego, woły�skiego, lwowskiego, tarnopolskiego 
i stanisławowskiego, jakie zamieszkiwało przed wojn� około 13 
milionów rodaków. Przywrócono nam w zamian tzw. Ziemie Odzy-
skane, dok�d zmierzały transporty przesiedle�ców “repatriantów” 
tj. do obecnego miejsca zamieszkania. Transporty z przesiedle�-
cami trafiały do ró�nych miejscowo�ci Ziem Zachodnich i Północ-
nych. 

Przewa�nie wygl�dało to podobnie, poci�g-transport doje�-
d�ał do jakiej� stacji i wszyscy musieli po�piesznie wyładowywa� 
przywieziony dobytek. Poci�g odje�d�ał a ludzie pozostawali przy 
torach, zazwyczaj zawiedzeni, bo przecie� jechali do Polski, a po-
zostawieni zostali na bezludnym pustkowiu samym sobie. Wpraw-
dzie wokół były wioski, ale po przej�ciu frontu straszyły zniszcze-
niami, nie uprz�tni�tymi trupami ludzi i zwierz�t, minami, a ze-
wsz�d zion�ł sw�d spalenizny. Towarzyszył temu strach i obawa - 
co nast�pi dalej? Nieco inaczej wygl�dało to w miejscowo�ciach 
gdzie mieszkały jeszcze rodziny niemieckie. Przesiedle�cy byli 
dokwaterowani do poszczególnych gospodarstw z obietnic�, �e 
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Niemcy zostan� w najbli�szym czasie wysiedleni. Trzeba wi�c było 
mieszka� wspólnie nawet do 1947 r., kiedy ostatecznie zrealizo-
wane zostały decyzje mocarstw podj�te w Poczdamie. Przyje�d�a-
j�cymi tu przesiedle�cami były głównie kobiety, dzieci i starcy. 
M��czy	ni nale�eli do rzadko�ci, poniewa� w tym czasie wszyscy 
w sile wieku (18 – 60 lat) byli jeszcze w wojsku. 

Ludziom koczuj�cym przy torach nie pozostawało nic inne-
go jak przeniesienie si� do wiosek i zasiedlenie znajduj�cych si� 
tam zagród lub domów. Zazwyczaj czynili to niech�tnie, ale wym�-
czeni paru tygodniami niewygodnej jazdy w towarowych wagonach 
w ko�cu musieli skry� si� pod dachem. Pragnieniem było rozpo-
cz�cie normalnego  �ycia. 

Te wydarzenia odzwierciedla cz��ciowo film pt.: “Sami swo-
i” zrealizowany z du�� doz� humoru. Chocia� przesiedlenia prze-
biegały podobnie, to jednak ka�dy transport miał swój oddzielny 
epizod. 

Chc� opisa� histori� przesiedlenia pewnej grupy ludzi – kil-
kanastu rodzin ze wsi Skorody�ce (pow. Czortków woj. Tarnopol), 
z któr� ja jechałem. 

Wie� nasza, poło�ona w dolinie Seretu, oddalona 7 km od 
Czortkowa, zamieszkana była od wieków przez ludno�� mieszan� 
polsko – rusi�sk� (ukrai�sk�). Podole charakteryzuje si� dobr� 
urodzajno�ci� ziemi i naturalnym malowniczym krajobrazem, try-
skaj�cymi 	ródłami i wspaniałym klimatem. 

Wielokulturowy naród �ył tu w zgodzie i poczuciu grupowej 
s�siedzkiej solidarno�ci. Tak było do czasu II wojny �wiatowej. I 
tutaj musz� si�gn�� pami�ci� do przykrych wspomnie�. Wybuch 
wojny i okupacja sowiecka znacznie pogorszyła sytuacj� ludno�ci 
polskiej. Okupant siał propagand�, �e wkroczył na te tereny “aby 
wyzwoli� naród ukrai�ski”. To wyzwoliło, zaszczepiony ju� wcze-
�niej w pewnych kr�gach ukrai�skich - nacjonalizm. Kolaboruj�ca z 
okupantem ludno�� ukrai�ska i �ydowska została wł�czona do 
sprawowania władzy w administracji. Polacy zostali zepchni�ci do 
drugiej kategorii. Zacz�ły si� prze�ladowania i wywózki na Syberi�. 
Najgorsze nast�piło podczas okupacji niemieckiej. Od pierwszych 
jej dni ludno�� Polska zacz�ła prze�ywa� swoj� gehenn�, gdy� do 
okupanta doł�czyli bardzo czynnie ukrai�scy nacjonali�ci. I oto 
niespodziewanie zaprzyja	niony s�siad, zaczadzony propagand� 
przez skrajnych nacjonalistów ukrai�skich (opart� na doktrynie 
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totalnego szowinizmu Dmytra Doncowa), staje si� s�siadem okrut-
nym. 

Ju� w pierwszych dniach okupacji niemieckiej rozpocz�ło 
si� mordowanie polskiej ludno�ci. Napadano na bezbronnych ludzi 
w polu, na drogach, w domach i mordowano ich tylko dlatego, �e 
byli Polakami. 

Mordy były okrutne, w najwy�szym stopniu sadystyczne, 
przy u�yciu prymitywnych narz�dzi (siekier, no�y, wideł); Polaków 
katowano, topiono w studniach lub w rzece, tak, �e �mier� od kuli 
była wybawieniem. Najpierw mordowano pojedynczych ludzi, pó	-
niej całe rodziny a nawet cale wsie. Najgorszy był rok 1944, po 
wycofaniu si� Niemców i przesuni�ciu frontu na zachód, kiedy to 
Polacy zostali powołani do wojska, a we wsi pozostały kobiety, 
dzieci i starcy. Nacjonali�ci ukrai�scy w wi�kszo�ci nie poszli do 
wojska, wr�cz przeciwnie, doł�czyli do tych w lesie. Na tyłach fron-
tu pozostały nieliczne oddziały wojska sowieckiego i NKWD, głów-
nie w miastach. Spełniały one rol� militarno–porz�dkow� i admini-
stracyjn�. W miastach udawało si� to w pewnym stopniu, nato-
miast ludno�� wsi zdana była na siebie, a �e brakowało m��czyzn, 
panowali ci z lasu. Dla ratowania �ycia ludzie porzucali swoje do-
mostwa, dobytek i uciekali do miasta. Czortków był w tym czasie 
przeludniony do granic wytrzymało�ci. Nikt nie interesował si� 
uciekinierami, nie było zorganizowanej pomocy, liczyła si� tylko 
ludzka solidarno��. Podziwiam do dzisiaj tych ludzi z Czortkowa, 
którzy w wi�kszo�ci bezinteresownie nie�li pomoc, dawali schro-
nienie we wspólnym budynku. Nikt nie dbał o wygody, liczyło si� 
tylko przetrwanie, a zbli�ała si� zima 1944/45 roku. Brakowało 
�ywno�ci, opału, paszy dla inwentarza �ywego, obuwia, ubiorów - 
a ludzie trwali. Szerzyły si� choroby, bo brak było mo�liwo�ci 
utrzymania higieny. Bardzo powszechnie panowała wszawica i 
�wierzb. Je�eli kto� uchronił si� przed �wierzbem, to nikt nie mógł 
si� pochwali�, �e nie towarzysz� mu wszy, a dotyczyło to zarówno 
ludno�ci cywilnej jak i wojska. Brak pieni�dzy i lichwiarskie ceny 
zmuszały ludzi do udawania si� poza miasto dla zdobycia �ywno-
�ci i paszy dla bydła. Udawało si� czasem albo nielicznym, lecz 
wielu przypłaciło to �yciem. 

Kiedy w takiej sytuacji zacz�to wciela� w �ycie porozumie-
nie o przesiedleniu nie trzeba było ludzi zbytnio przekonywa� i na-
mawia� do wyjazdu na Zachód. Wi�kszo�� nie miała wyboru chc�c 
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ratowa� �ycie. Zacz�ło si� zapisywanie do wyjazdu, i bardzo szyb-
ko utworzyła si� kolejka rodzin oczekuj�cych na podstawienie wa-
gonów. Zapisywano si� do ró�nych miejscowo�ci w Polsce. W mo-
im przypadku wpisali�my Pozna�. Kiedy dowiedzieli�my si� w Biu-
rze Repatriacyjnym w Czortkowie, �e jeste�my ju� na li�cie wyjaz-
du, zacz�to czyni� przygotowania. Wiadomo było, �e mo�na b�-
dzie zabra� tylko to, co niezb�dne ze wzgl�du na szczupło�� miej-
sca w przydzielonych wagonach. Nie mo�na było nawet liczy�, �e 
ka�da rodzina otrzyma oddzielny wagon. Na dłu�sz� podró� trzeba 
było przygotowa� i zakonserwowa� znanymi sobie sposobami 
�ywno��. Trzeba było przeanalizowa�, co nale�y i uda si� zabra�, 
a czego trzeba si� wyzby�. Wiadomo było, �e wszystkiego sprz�tu 
i inwentarza �ywego nie zabierze si�. Ci, którzy pozostawali mieli 
wyj�tkow� okazj� zawłaszczy�, a je�eli ju� kupi�, pozostawiane 
mienie to za minimalne pieni�dze. Je�eli dobrze pami�tam, moja 
mama sprzedała konia z wozem za około 500,- rubli. Co za to 
mo�na było kupi� trudno mi powiedzie�, ale na pewno kupiła kilka 
flaszek samogonu, gdy� to liczyło si� bardziej ni� pieni�dze. Jak 
si� pó	niej okazało, w drodze bardzo si� przydał.  
 Pewnego dnia, ju� wiosn�, pas�c krowy w rannych godzi-
nach na stoku góry od strony Wygnanki, sk�d stacj� kolejow� wi-
da� było jak na dłoni zauwa�yli�my, �e na bocznic� zajechały pu-
ste wagony. Po�piesznie udali�my si� do miejsca zamieszkania, 
gdzie była ju� wiadomo��, �e wyje�d�amy. Zacz�ły si� gor�czko-
we poszukiwania �rodka transportu i przewóz tego, co jeszcze 
pozostało na stacj�. 
 Było to spełnienie naszych oczekiwa�, bo ju� dłu�ej w ta-
kich warunkach nie mo�na było �y�. Jednocze�nie zacz�ły nas 
dr�czy� du�e obawy. Zostawiali�my wszystko, dorobek całych po-
kole�, domy, gospodarstwa i najwi�kszy skarb – ziemi�, o której 
zawsze mówiło si�, �e “ogie� jej nie spali i woda nie zabierze”. 
Mamy jecha� w nieznane, na tułaczk�, bez �adnego rozeznania co 
nas czeka i co w zamian otrzymamy. 
 Okazało si�, �e wagonów jest znacznie mniej ni� rodzin 
uprawnionych do wyjazdu. Nikt nie chciał rezygnowa�. Zacz�to 
kompletowa� do jednego wagonu nawet po kilka rodzin. W naszym 
przypadku otrzymali�my dwa wagony, załadowało si� 7 rodzin. 
Były to w�glarki bez dachu, jedna wi�ksza, druga mniejsza. Wago-
ny były zanieczyszczone słom� i odchodami zwierz�cymi, gdy� 
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przyjechali nimi Ukrai�cy przesiedleni z Polski, którym mo�na było 
zabra� wszystko. Podczas sprz�tania słomy z legowiska (któr� 
trzeba było wynosi� r�koma) zauwa�ono, �e słoma roi si� od wszy, 
które szybko znalazły sobie nowych �ywicieli. Wyznaczony został 
kierownik cało�ci transportu w osobie prof. gimnazjum z Czortkowa 
p. Stanisława Nowakowskiego, a niezale�nie od tego kierownicy 
poszczególnych wagonów, którzy odpowiadali za wła�ciwy i prze-
pisowy załadunek. Chodziło o to, aby zachowa� obowi�zuj�ce 
normy szeroko�ci i wysoko�ci ładunku. 
 Mieli�my szcz��cie, �e kierownikiem naszego wagonu był 
p. Rasiewicz – kolejarz z Hady�kowiec i załadował si� razem z 
nami. Ze wzgl�du na szczupło�� miejsca trzeba było maksymalnie 
wykorzysta� ka�dy skrawek i mo�liwo�ci wagonu. Do wi�kszego 
wagonu załadowano inwentarz �ywy (krowy - �ywicielki, potrzebn� 
pasz�, �ciółk� i niezb�dny sprz�t). Do drugiego wagonu upchni�to 
wszystko jak naj�ci�lej i wysoko r�koma kobiet i dzieci, które du�e i 
ci��kie worki ze zbo�em d	wigały na wysoko�� powy�ej 2,5 m, jak 
równie� ci��kie skrzynie i kufry. Niestety nie wszystko mo�na było 
pomie�ci� i trzeba było z cz��ci baga�y zrezygnowa�. W wagonie 
jechały te� niemowl�ta. Tam trzeba było pomie�ci� kołysk� i pie-
cyk, na którym w drodze mo�na było co� podgrza� i ugotowa�. Ta 
praca zaj�ła reszt� dnia do wieczora, kiedy mo�na było uzna� za-
ładunek za zako�czony. Nast�piły po�egnania z towarzysz�cymi i 
pomagaj�cymi w załadunku znajomymi oraz oczekiwanie na od-
jazd. 
 Transport odprawił pracownik kolejowy p. Bandurski – 
sprawdził czy załadunek jest w miar� zgodny z normami, co musie-
li po�wiadczy� kierownicy poszczególnych wagonów. 
 Ju� było ciemno, kiedy nast�piło nieprzewidziane wydarze-
nie. Z wagonu, w którym znajdował si� inwentarz �ywy wyskoczyła 
krowa Rasiewicza. Ten, chc�c j� złapa� tak niefortunnie upadł, �e 
złamał obojczyk i doznał ogólnych potłucze�. Nie było ju� czasu na 
szukanie pomocy medycznej w obawie, �eby transport nie odje-
chał. W ten sposób został wyeliminowany jedyny w naszym wago-
nie pełnowarto�ciowy m��czyzna - kolejarz. 
 Droga te� nie była usłana ró�ami. Pó	nym wieczorem 20 
maja 1945 r. transport nasz ruszył w drog� jakby do “Ziemi obieca-
nej”. Chocia� wygód brakowało, dla wielu osób była to pierwsza w 
�yciu podró� poci�giem. Na pierwszej stacji - Górnej Wygnance - 
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doł�czono jeszcze wagony z przesiedle�cami z s�siedniego po-
wiatu – Borszczowa. 
 Z rana przywitał nas pi�kny słoneczny dzie� w wojewódz-
kim Tarnopolu, gdzie poci�g zatrzymał si� na dłu�szy postój. Z 
wierzchu wagonu było wida�, �e miasto jest bardzo zniszczone 
działaniami wojennymi, wsz�dzie sterczały góry gruzów. W czasie 
dalszej jazdy podczas dnia ludzie powyłazili na wierzch załadowa-
nych wagonów i obserwowali tras� przejazdu. Mijali�my miejsco-
wo�ci i pracuj�cych w polu ludzi. Zaobserwowałem, �e do ludzi w 
polu wymachiwano z wagonu pi��ciami, ci za� obracali si� tyłem i 
poklepywali po tyłkach, a pas�ca krowy kobieta odsłoniła cały ty-
łek. Takie to były “po�egnania”. 

Tak dojechali�my do w�złowej stacji w Krasnem przed 
Lwowem. I tutaj spotkała nas pierwsza niespodzianka. Kolejarze 
sprawdzaj�cy wagony stwierdzili, �e nasz wagon nie nadaje si� do 
dalszej drogi, gdy� grzeje si� o� i nale�y go odł�czy� od transpor-
tu. Zrobili krzy�yk kred� na kole, a to dla nas oznaczało bardzo 
powa�ny problem, gdy� skutkowało tym, �e wagon z nami zosta-
nie, a transport pojedzie dalej. Trzeba było troch� zachodu, a kilka 
flaszek samogonu sprawiło, �e mogli�my jecha� dalej.  Przy-
puszczam, �e były to celowe praktyki kolejowych naci�gaczy w 
celu wyłudzenia okupu. W Krasnem doczepiono jeszcze kilka wa-
gonów z “repatriantami” z Wołynia i transport był ju� tak długi, �e 
czasami u�ywano dwóch lokomotyw. Dalsza podró� stawała si� 
bardziej przykra, bo zacz�ł pada� deszcz, przed którym nie było 
gdzie si� skry� i wszystko mokło. 
 Kiedy poci�g zatrzymywał si� na dłu�ej, a bywało tak cz�-
sto, bo w pierwszej kolejno�ci przepuszczano transporty wojskowe, 
ludzie korzystali ze sposobno�ci aby zaopatrzy� si� w opał, kar-
miono i pojono inwentarz �ywy. Poci�g nagle ruszał, kto� doganiał, 
a bywało, �e nie zd��ył i zostawał. 
 Zapami�tałem przekroczenie granicy pod Przemy�lem, 
kiedy przeje�d�ali�my przez San po prowizorycznym drewnianym 
mo�cie. Poci�g jechał bardzo wolno. W dole po obu stronach rzeki 
pracowali niemieccy je�cy i błagalnie wyci�gaj�c r�ce prosili o je-
dzenie, a pilnowali ich sowieccy �ołnierze. Kiedy z naszego wago-
nu rzucił kto� bochenek chleba, je�cy rzucili si� na� cał� kup�. 
Nad chlebem utworzyło si� kł�bowisko wygłodniałych ludzi. 
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 Kiedy przejechali�my most poprawiły si� nastroje. Ujrzeli-
�my na stra�nicy flagi biało-czerwone, biegli polscy �ołnierze na 
nasze spotkanie. Przyja	nie wymachuj�c r�kami wypytywali z ja-
kich miejscowo�ci ludzie jad�. �ołnierze pełni�cy słu�b� wojskow� 
oczekiwali tu przyjazdu swoich rodzin. We wszystkich wst�pił nowy 
duch. Wszystko wydawało si� pi�kniejsze i poczuli�my si� pewniej. 
Nawet na dłu�ej przestał pada� deszcz i niebo rozja�niło sło�ce. 
 Pierwsz� pomoc z PCK otrzymali�my dopiero w Krakowie 
w postaci �wie�ego pachn�cego chleba z kminkiem. Dojechali�my 
do stacji kolejowej w Mikulczycach. Okazało si�, �e tutaj ko�cz� 
si� szerokie tory i ten skład ju� dalej jecha� nie mo�e. Powiedziano 
nam, �e trzeba si� rozładowa� na poboczu torów i oczekiwa� na 
podstawienie innych wagonów. Rozpocz�ła si� ci��ka praca rozła-
dunkowa przez starych ludzi i kobiety z pomoc� dzieci. Rampy 
kolejowej nie było i najtrudniej było poradzi� sobie z inwentarzem 
�ywym. Wagony odjechały, a my�my pozostali pod gołym niebem 
przez dwie lub trzy doby. Ludzie porobili prowizoryczne szałasy, 
palono ogniska, gotowano posiłki. Tutaj pomoc PCK była ju� lepiej 
zorganizowana, cz�stowano nas zup� i mo�na było wyk�pa� dzie-
ci. Wzdłu� koczuj�cych ludzi chodziły kobiety narodowo�ci nie-
mieckiej w poszukiwaniu �ywno�ci, ofiaruj�c w zamian do wymiany 
ró�ne przedmioty i ubrania. Najbardziej poszukiwana była fasola 
nazywana przez nie “bunzol”, a �ywno�ci nikt wtedy nie miał w 
nadmiarze. 
 Kierownik ci�gle interweniował w sprawie podstawienia 
wagonów, zbywano go obiecankami. Kiedy w ko�cu wagony pod-
stawiono okazało si�, �e s� podobne do tych, które opu�cili�my. 
Były to tak�e w�glarki i platformy. W całym transporcie było tylko 
kilka krytych wagonów przeznaczonych dla kobiet z dzie�mi, aby 
mogły si� w nich skry� na wypadek intensywnych deszczów. Z 
powodu braku rampy skala trudno�ci przy załadunku była du�o 
wi�ksza ni� przy rozładunku. Trzeba było robi� dla zwierz�t prowi-
zoryczne pochylnie i nie lada sztuk� było wci�gn�� do wagonu 
bydło. U nas pochylni� zrobiono z dwóch drabin od wozu, które p. 
Jan Kurasiewicz zabrał aby chocia� cz��ciowo przykry� wagon. 
Posłu�yły one te� przy załadunku do innych wagonów, poniewa� w 
tych warunkach bardzo trudno było nawet o pojedyncz� desk�. 
Dzi�ki dzielnym kobietom, przywykłym do ci��kiej pracy i ich dzie-
ciom pokonano i t� trudno��. Jednak z upływem czasu, kiedy po-
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dró� przedłu�ała si�, uci��liwe warunki atmosferyczne, niedo�y-
wienie i zm�czenie wpłyn�ły na to, �e entuzjazm zacz�ł opada� i 
ju� z du�� niecierpliwo�ci� oczekiwano kresu podró�y. 
 Kiedy załadunek uko�czono oznajmiono nam, �e transport 
b�dzie skierowany docelowo do K�dzierzyna - Ko	la. Ludzie gro-
madnie zaprotestowali, w wyniku czego p. Nowakowski interwe-
niował w biurze dyspozycyjnym. Poniewa� bardzo stanowczo do-
magał si�, aby transport skierowano do Poznania, został areszto-
wany. Przed biurem zgromadzili si� bardzo licznie ludzie z trans-
portu domagaj�c si� zwolnienia kierownika i zmiany decyzji. Trud-
no mi powiedzie� kto o tym decydował, ale masowa interwencja 
poskutkowała. Skierowano nasz transport do Poznania, gdzie po 
kilku dniach dojechali�my. Aby tak długi transport ustawi� na bocz-
nicy trzeba go było rozdzieli� na dwie cz��ci. I tu spotkała nas 
niemiła niespodzianka, gdy� rozdzielenie wypadło akurat mi�dzy 
dwa nasze wagony. Wagon z inwentarzem �ywym odjechał na 
odległy tor. Nie pomogły �adne pro�by i tłumaczenia, aby go do-
czepili z powrotem. W odzyskaniu wagonu dopomógł nam zbieg 
okoliczno�ci. Niespodziewanie zjawili si� dwaj �ołnierze z naszej 
wioski, którzy w Poznaniu przebywali na leczeniu szpitalnym. Był 
to nasz s�siad ze Skorodyniec Piotr Podruczny i Jan Kwieci�ski, 
Dowiedzieli si�, �e na stacji stoi transport z “repatriantami” i przy-
szli szuka� swoich rodzin. Pomimo, �e ich rodzin tu nie było, sta-
nowcza interwencja wojskowych odniosła skutek i po pewnym cza-
sie nasz wagon doł�czył do składu. W czasie postoju w Poznaniu 
przedstawiono nam dwie propozycje: transport mo�e by� skiero-
wany do Głogowa lub Krzy�a. Trudno powiedzie� co przes�dziło, 
�e w godzinach popołudniowych rozdzielony skład wagonów ruszył 
w kierunku Głogowa. 
 Ludzie wyczuwali, �e zbli�aj� si� do kresu podró�y. W Po-
znaniu odł�czył si� od transportu nasz kierownik p. Nowakowski i 
na własn� r�k� pojechał do Inowrocławia. Jad�c do Głogowa lu-
dzie z wielkim zainteresowaniem przygl�dali si� okolicy, szczegól-
nie kiedy min�li�my Leszno i wjechali�my na tereny gdzie pojawiły 
si� napisy miejscowo�ci i stacji kolejowych w j�zyku niemieckim. 
Kiedy przejechali�my Wschow� było ju� ciemno, a o�wietlenia 
elektrycznego nie było. Pogr��yli�my si� w ciemno�ciach jad�c 
okr��n� drog� przez Krzepielów, gdy� w miejscowo�ci Głogówko 
zniszczony był most i poci�g kluczył wyznaczon� tras�, a stacje 
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kolejowe nie były jeszcze obsadzone przez kolejarzy. W nocy po-
ci�g zatrzymał si�, Okazało si�, �e o mało nie doszło do katastrofy. 
Tu� przed zniszczonym mostem na Odrze zatrzymali go sowieccy 
marynarze, którzy w pobli�u kwaterowali. Po jakim� czasie poci�g 
zacz�ł cofa� si� do najbli�szej stacji Grodziec Mały (Niderfeld), 
gdzie zarz�dzono wyładowanie z wagonów. Mimo, �e ludzie wie-
dzieli i� taki finał musi nast�pi�, nie przypuszczali, �e odb�dzie si� 
to w takich okoliczno�ciach. 
 
rodek nocy, ciemno, wokół tylko pola, ludzie byli zdezo-
rientowani. A tu idzie kilku �ołnierzy sowieckich od wagonu do wa-
gonu i informuje, �e w ci�gu trzech godzin nale�y wagony opró�-
ni�, bo po tym czasie poci�g bezwzgl�dnie odjedzie. Kiedy szli z 
powrotem, otwierali brutalnie drzwi z przeciwnej strony wagonu, a 
oparty o nie baga� wylatywał na ziemi�. 
 Wybuchła wrzawa i narzekanie, ale w sytuacji kiedy cz��� 
wiezionego dobytku le�ała na poboczu torów nie było dyskusji. 
Kierownika transportu ju� z nami nie było, a co miały pocz�� kobie-
ty z dzie�mi? Radzi nie radzi zacz�li si� ludzie rozładowywa�. Po-
cz�tkowo powoli, a potem z wielkim po�piechem, aby nadrobi� 
stracony czas. Zrzucano bezładnie z wagonu na pobocze przed-
mioty, worki itp. baga�. Inwentarz �ywy musiał wyskakiwa�, bo w 
ciemn� noc trudno było napr�dce zrobi� pochylni�. Stałem na 
brzegu pola w wysokim zbo�u i trzymałem krowy na powrozach. 
Przygl�dałem si� jak ludzie uwijali si� przy rozładunku, a mi�dzy 
nimi moja mama. Babcia opiekowała si� moimi małymi siostrami (1 
rok i 3 lata). Czas mijał bezlito�nie, dochodziły nawoływania i płacz 
dzieci, kiedy sygnał parowozu oznajmił, �e rozładunek nale�y ko�-
czy�. To jeszcze bardziej zmobilizowało do po�piechu, bo ju� nie 
było odwrotu. Moja mama nie poradziłaby sobie gdyby nie pomoc 
rodziny Suchorolskich, gdzie były 3 dziewczyny w wieku 14 – 18 
lat, które pomagały i Jan Kurasiewicz (inwalida), który zawsze po-
magał przy załadunku i rozładunku �ywego inwentarza. Po upływie 
około pół godziny od pierwszego sygnału, nast�piły dwa czy trzy 
przeci�głe gwizdy i po chwili wagony ruszyły w drog� powrotn� 
nabieraj�c stopniowo szybko�ci. Widziałem jak jeszcze tu i ówdzie, 
w ostatniej chwili kto� wyskakiwał lub zrzucał baga� z jad�cego ju� 
poci�gu. Krzyki i nawoływania oznajmiały, �e nie wszyscy zd��yli. 
Widziałem na jad�cych wagonach stercz�ce resztki wozu konnego 
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i inne przedmioty. Poci�g odjechał, a ludzie przy torach krz�tali si� 
i układali swoje “bogactwa”.  

O �wicie zacz�ły si� wynurza� kontury wioski oddalonej o 
kilkaset metrów od stacji. Wszyscy si� jej przygl�dali i mo�na było 
wywnioskowa�, �e nie ma w niej mieszka�ców. Kiedy nastał dzie� 
pierwsi �miałkowie wybrali si� na zwiad i potwierdzili, �e wie� jest 
opustoszała. W zasi�gu wzroku wida� było inne odległe wioski. 
Zacz�to zadawa� sobie pytanie – co dalej? Dzie� min�ł na po-
rz�dkowaniu dobytku, a co �mielsi udali si� na rozpoznanie wioski. 
Okazało si�, �e w maj�tku rolnym jest grupa wojska sowieckiego i 
kilka rodzin niemieckich. Ostrzegali �eby uwa�a�, bo wsz�dzie s� 
miny jako pozostało�� po przej�ciu frontu i �e w okolicy mog� by� 
rozbitkowie niemieckiego wojska.  

Poczuli�my si� bardzo nieswojo. Ludzie postanowili czeka� 
na stacji na przedstawicieli jakiej� miejscowej władzy. Poczuli si� 
zawiedzeni i bezradni. Przecie� wyjechali ze “spalonej ziemi” do 
Polski, a znale	li si� na niego�cinnej ziemi, gdzie mieszkali Niem-
cy. Ludzie postanowili czeka� na stacji i domaga� si�, aby nas st�d 
zabrano. Na drugi dzie� przyjechał nast�pny transport tj. druga 
cz��� oddzielonego w Poznaniu poci�gu. Do tego czasu �aden 
przedstawiciel władzy administracyjnej ani wojskowej nie pojawił 
si�. W nast�pnych dniach robili�my wypady do wioski, gdzie wida� 
było, �e od dawna nikt tu nie mieszkał. Poro�ni�te wysok� traw� 
walały si� wsz�dzie porozrzucane sprz�ty, nie�ywe rozkładaj�ce 
si� zwierz�ta. Były te� nie pogrzebane trupy ludzi - �ołnierzy i osób 
cywilnych. Wsz�dzie pootwierane drzwi mieszka�, porzucone ró�-
ne cz��ci garderoby, fruwaj�ce pierze z porozrywanych poduszek, 
a w gospodarstwach rolnych pozostawiony sprz�t rolniczy. Ludzie 
wracaj�cy na stacj� nie�li w r�kach jakie� znalezione przedmioty 
lub narz�dzia. 

Z wiaduktu nad torami mo�na było dostrzec na polach unie-
ruchomione czołgi w�ród łanów zbó�, a 2 – 3 km dalej kompletnie 
zniszczone miasto Głogów. Było to miasto - twierdza, broni�ce si� 
uporczywie do 1 kwietnia 1945 r., czyli �e zostało poddane nie-
spełna 2 miesi�ce przed naszym przyjazdem. W wielu miejscach 
unosił si� jeszcze dym dopalaj�cych si� budynków czy fabryk. Wi-
dok był przygn�biaj�cy. Wystarczy wspomnie�, �e miasto było 
zniszczone w 95%, a centrum (Stare Miasto) nie istnieje po dzie� 
dzisiejszy. Widok był podobny do wyzwolonej Warszawy.  
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Kilku przedstawicieli z naszego transportu wybrało si� na 
własn� r�k� do Głogowa w poszukiwaniu władzy. Doszli do mostu 
na Starej Odrze, który był zerwany. 
rodkowe prz�sła le�ały w 
wodzie tworz�c dwie strome pochylnie. Z du�ym trudem 
przedostali si� na drugi brzeg do poło�onego niespełna kilometr 
dalej drugiego mostu na Odrze. Był zupełnie zniszczony. W pobli�u 
dopalała si� rafineria cukru, a przepalony syrop wyciekał na ulic� 
tworz�c du�e kału�e. 

Mi�dzy obu Odrami kwaterował oddział sowieckich maryna-
rzy, od których dowiedzieli si�, �e w mie�cie po drugiej stronie Od-
ry znajduje si� tylko wojsko sowieckie i �adnej cywilnej władzy tam 
nie ma. Ostrzegali, �e wsz�dzie jest pełno min. Wsz�dzie leje po 
bombach i pociskach, okopy i rowy przeciwczołgowe, fruwaj�ce 
papiery i zniszczony sprz�t wojskowy, wsz�dzie pełno zrzutów 
amunicji w pojemnikach spadochronowych. Drzewa ogołocone z 
gał�zi od wybuchów pocisków i bomb, pełno trupów, �adnego �la-
du �ycia. Nasi �miałkowie wrócili przygn�bieni. Nie odniosły te� 
skutku próby nawi�zania kontaktu z oddalon� o 25 km Sław�, 
gdzie podobno było Wojsko Polskie. 

Ludzie byli tym wszystkim ogromnie zm�czeni, ju� ponad 3 
tygodnie przebywali w takich warunkach, bez �adnej pomocy, po-
zostawieni samym sobie, a tu� pod bokiem były puste zabudowa-
nia i wsie. Nie wiem co zadecydowało, �e pewnego dnia nagle 
wszyscy rzucili si� do zajmowania poszczególnych zabudowa� w 
dwóch najbli�szych wioskach tj. w Grod	cu Małym i odległych o 2 
km Sobczycach. Po�piech był wielki, bo obawiano si�, �e zabrak-
nie domów i trzeba b�dzie i�� do bardziej odległych wiosek. Za-
brakło by ich na pewno gdyby nie to, �e ludzie dobierali si� po 
dwie, a nawet kilka rodzin do jednych zabudowa�. Zajmowali po 
jednej izbie, byle był dach nad głow� i było bezpieczniej. Traktowali 
to zakwaterowanie tymczasowo, liczyli, �e gdy wróc� m��czy	ni z 
wojska to zapadn� inne decyzje. Sama przeprowadzka te� nie była 
łatwa gdy� brakowało �rodków transportu. Wprawdzie było par� 
koni ale nie rozwi�zywało to problemu. Poszły w u�ytek ró�ne 
wózki, pchano wozy konne, próbowano te� ci�gn�� wozy krowami. 

Wszystkie rodziny z naszego wagonu osiadły w jednym, 
skromnym gospodarstwie w Grod	cu Małym, zajmuj�c po jednej 
izbie. Zacz�ło si� �ycie normalniejsze, bo był dach nad głow�, 
mo�na było  zrobi�  przepierki,  ugotowa�,  a  nawet  upiec chleb.  
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Z �ywno�ci� było bardzo 	le, gdy� ci�gle liczyły si� tylko przywie-
zione zapasy, no i kto miał krow� to było jeszcze mleko. 

Kiedy zrobiło si� troch� normalniej, pojawiło si� nowe za-
gro�enie. Otó� kwateruj�cy pod Głogowem marynarze, zacz�li 
nachodzi� nas w domach. Byli bardzo rozzuchwaleni i uwa�ali, �e 
na zdobytych przez nich terenach wszystko im wolno. Przewa�nie 
podpici, domagali si� alkoholu i polowali na niewiasty. Pocz�tkowo, 
kiedy pojawili si� ludzie my�leli �e b�d� to sprzymierze�cy i obro�-
cy, a okazało si� �e stanowili zagro�enie i zakłócali normalne funk-
cjonowanie. I kiedy zbli�ał si� wieczór wszyscy chowali si� w do-
mach, bramy i drzwi zamykano na wszystkie spusty. Pojawiali si� 
ju� tak�e polscy �ołnierze na krótkie urlopy i zacz�li interweniowa� 
u ró�nych władz odradzaj�cej si� administracji. Po jakim� czasie 
przysłano ze Sławy 
l., gdzie tworzyła si� administracja powiatu, 
kilku milicjantów. Byli to młodzi chłopcy w cywilnych ubraniach z 
biało-czerwonymi opaskami na r�kawach, uzbrojeni w karabiny. 
Jak si� okazało, nie mieli �adnych szans przeciwstawienia si� ma-
rynarzom, którzy przychodzili licznymi grupami i byli cz�sto uzbro-
jeni. Milicjanci te� zamykali si� w stworzonym posterunku. Pewne-
go dnia przyjechał oddział kilkunastu �ołnierzy i zakwaterował si� 
na nocleg w naszym gospodarstwie. Zajechali samochodem, wy-
stawili warty, byli mile witani. Wieczorem pojawiła si� na stole 
flaszka samogonu, konserwy, przybyło kilka dziewcz�t, odezwały 
si� d	wi�ki “harmoszki”, �piewy i rozpocz�ły si� ta�ce. Nagle rado-
sn� atmosfer� przerwał wystrzał napadni�tego przez marynarzy 
wartownika. Padł rozkaz “bagnety na bro�” i �ołnierze przep�dzili 
nieliczn� grup� natr�tów. Innym razem do wioski przybyła kompa-
nia saperów do rozminowania pól. Ludzie byli im bardzo wdzi�czni 
i serdeczni, gdy� dla nich wojna ci�gle jeszcze trwała i ka�dego 
dnia nara�ali swoje �ycie. No i marynarze nie mieli ju� takiej swo-
body. �ołnierze byli zdyscyplinowani i na co dzie� przebywali w 
miejscu zakwaterowania. W niedziel� zorganizowano pota�cówk� 
dla �ołnierzy i miejscowej młodzie�y. Nie było tam miejsca dla ma-
rynarzy, wszyscy ich unikali. Jednak zjawili si� bardzo liczn� gru-
p�. Próbowali odbiera� �ołnierzom dziewczyny, dochodziło do 
przepychanek, robiło si� niebezpiecznie. Kiedy pod wieczór bie-
głem do domu wsz�dzie było ich pełno. Marynarze najwidoczniej 
postanowili przej�� inicjatyw� w swoje r�ce. Kiedy �ciemniło si� 
doszło do frontalnej bitwy. W kompanii saperów zarz�dzono alarm, 
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ciemno�ci rozja�niły rakiety i rozpocz�ła si� strzelanina. W domu 
posypało si� z okien szkło, padli�my na podłog� ogarni�ci trwog�. 
Słycha� było krzyki, nawoływania i tupot nóg uciekaj�cych ludzi. 
Po godzinie wszystko ucichło. Na drugi dzie� dowiedzieli�my si�, 
�e s� ranni w�ród �ołnierzy, nawet dowódca chodził z obanda�o-
wan� głow�. Marynarzy zatrzymano, musiał po nich przyby� ich 
dowódca. Doszło do ostrych rozmów i ugody. Po tym wydarzeniu 
marynarze pojawiali si� ju� tylko ukradkiem i próbowali skromnie 
pozyskiwa� samogon i sympatie niektórych niewiast, oferuj�c im 
ró�ne towary i przedmioty (trofea wojenne). 

W miejscowym maj�tku zakwaterowany był oddział �ołnie-
rzy sowieckich, którzy mieli za zadanie młócenie zbo�a znajduj�-
cego si� w stodołach i zwo�onego z okolicznych maj�tków. Na 
placu ustawiono lokomobil� do nap�dzania młockarni. Maszyny 
pracowały po całych dniach, a wymłócone zbo�e ładowano do wa-
gonów wysyłanych do Kraju Rad. Nie zasługiwałoby to na uwag�, 
gdyby nie stosowane praktyki. �ołnierze ci wyłapywali ludzi powra-
caj�cych z przymusowych robót w Niemczech i zmuszali ich do 
niewolniczej pracy przy młóceniu zbo�a. W ten sposób wyr�czali 
si� lud	mi, którzy wiele lat pracowali w nieludzkich warunkach, byli 
schorowani i wyn�dzniali. Były w�ród nich zgony, bo pozostały do 
dzi� mogiły w przypałacowym ogrodzie. Pami�tam, �e dwóch ta-
kich m��czyzn próbowało ucieczki. W godzinach popołudniowych 
przybyli do naszego gospodarstwa z walizkami i prosili, aby mogli 
pozosta� do wieczora, a noc� planowali uda� si� w dalsz� drog�. 
Na podwórku kr�ciło si� sporo osób i dzieci a oni byli w�ród nas. 
Nagle przybysze zauwa�yli zbli�aj�cego si� drog� sowieckiego 
�ołnierza i zacz�li ucieka�. Pozostali nie wiedzieli co si� dzieje i te� 
zacz�li ucieka� w ró�ne strony. Ja uciekłem do mieszkania i przez 
okno widziałem jak �ołnierz o ciemnej cerze i sko�nych oczach 
wszedł na podwórko i zacz�ł przeszukiwa� pomieszczenia. W obo-
rze za drzwiami znalazł jednego uciekiniera i prowadził go w kie-
runku drogi. W pewnym momencie strzelił do niego, zobaczyłem 
jak człowiek upadł, a �ołnierz zarzucił karabin na rami� i odszedł. 
Le��cy jeszcze �ył i mocno krwawił z rozległej rany w okolicach 
serca. Zbiegli si� ludzie, próbowali pomóc. W niedługim czasie 
przybył oficer sowiecki. Kazał wszystkim rozej�� si� i zacz�ł wyj-
mowa� pistolet z kabury najwidoczniej z zamiarem dobicia ofiary. 
Stanowczy protest zgromadzonych osób spowodował, �e oficer 
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odst�pił od tego zamiaru. Ranny był ju� nieprzytomny, ci��ko od-
dychał i po kilku minutach umarł. Oficer rozkazał kopa� za stodoł� 
dół, gdzie miał by� pogrzebany zabity. Nie pomogły protesty, aby 
pochowa� go na cmentarzu i dopiero, kiedy wstawił si� w tej spra-
wie nasz wojskowy b�d�cy na urlopie, sowiecki oficer zgodził si� 
na cmentarz. Bezimienna ta mogiła znajduje si� do dzi� na cmen-
tarzu w Grod	cu Małym. Drugi uciekinier pó	nym wieczorem opu-
�cił nasze zabudowania i odszedł w zamierzonym kierunku. Trud-
no powiedzie�, czy dotarł do celu, bo były to czasy, kiedy mo�na 
było zabi� człowieka nie ponosz�c �adnej odpowiedzialno�ci. Tak 
było na wschodzie i w nowym miejscu zamieszkania. Ludzie czuli 
si� ci�gle zagro�eni, �yli  w boja	ni. 

Bardzo du�e niebezpiecze�stwo stanowiły miny. Teren był 
zaminowany, ludzie cz�sto gin�li lub odnosili rany. W wielu rodzi-
nach dochodziło do wielkich dramatów. Trudno było przewidzie�, 
gdzie mo�na natkn�� si� na min�. I nie tylko miny były zagro�e-
niem, bo wsz�dzie le�ało pełno ró�nych pocisków,  granatów mo	-
dzierzowych oraz ró�nych wymy�lnych pułapek. Ofiarami i kale-
kami stawali si� nie tylko doro�li ludzie i młodzie�, ale nawet woj-
skowi 

Nadal brakowało �ywno�ci, poniewa� �aden handel nie 
funkcjonował (poza wymiennym). Zapasy ko�czyły si� i w tym 
przypadku bardzo liczyły si� przywiezione krowy – �ywicielki. Bar-
dzo brakowało materiału hodowlanego innych zwierz�t, jak prosi�-
ta, drób. Ziarno na chleb było przywiezione i mo�na było je pozy-
ska� na miejscu, ale był problem z jego przerobem na m�k�. 

Sytuacja zacz�ła si� poprawia� dopiero kiedy m��czy	ni 
zacz�li powraca� z wojska. Nie wszyscy wrócili. Ludzie �yli ci�gle 
w poczuciu tymczasowo�ci zamieszkania, pomimo, �e przesiedle-
nie mo�na by nazwa� du�ym “skokiem” w �wiat o wy�szym pozio-
mie cywilizacyjnym. Ten stan tymczasowo�ci trwał jeszcze przez 
kilka nast�pnych lat. 

W dogodniejszych warunkach i bez po�piechu wyje�d�ali 
ludzie z innych terytoriów (Białoru�, Litwa). Tam nie było tylu za-
gro�e�, jakie dotkn�ły nas w Małopolsce. Przydzielano im wagony, 
na które mogli zabra� znacznie wi�cej swego dobytku, inwentarza 
�ywego, otrzymywali nawet wagony do przewiezienia pasiek. Ich 
start w powojennej rzeczywisto�ci był wi�c o wiele łatwiejszy. 
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Pragn� jeszcze doda� jak potoczyły si� losy mieszka�ców 
Skorodyniec. 

Do ko�ca 1945 r. wyjechali prawie wszyscy do Polski i 
wszyscy trafili na Ziemie Odzyskane. Wyjechało około 150 rodzin i 
osiedliło si� w nast�puj�cych miejscowo�ciach: 

1) Sulików – Studniska k. Zgorzelca (pow. Luba�) 
2) Golesowice powiat Pszczyna (Górny 
l�sk) 
3) Grodziec Mały pow. Głogów (dolny 
l�sk) 
4) Bielice k. Krzy�a (Lubuskie) 
5) Kolnica pow. Brzeg (Opolskie) 
6) Boreczek pow. Strzelin (Dolny 
l�sk) 
Najwi�ksza grupa rodzin osiedliła si� w Sulikowie i Studni-

skach w przybli�eniu około 50%. Nast�pnie w Golesowicach i po 
kilkana�cie rodzin w pozostałych miejscowo�ciach. Kilka rodzin 
pozostało w Czortkowie. W Skorody�cach nie pozostała ani jedna 
rodzina polska. Mo�na by si� dopatrzy� 2 – 3 osób w rodzinach 
mieszanych, ale łatwego �ycia te� tam nie mieli. 
 
 
 
Władysław Kubów 
    Warszawa 
 
 

Szli na zachód osadnicy 
 
 W 2004 roku mija 60 rocznica ludobójczych mordów doko-
nanych na ludno�ci polskiej przez bojówki OUN-UPA, jak te� wy-
siedlenia pozostałej przy �yciu ludno�ci polskiej z woj. tarnopol-
skiego. 
 Gdy w nocy z 22/23 lutego 1944 r. przy 20 stopniowym 
mrozie i �niegu po pas napadła na moj� rodzinn� wie� Berezowic� 
Mał� k. Zbara�a banda UPA i wymordowała, wyr�n�ła 131 ludzi – 
Polaków, od niemowl�cia do starca, zrabowała dobytek i spaliła 
zagrody, to pozostali przy �yciu uciekali gdzie si� tylko dało. Wie� 
była pełna trupów i czerwonej krwi na białym �niegu. 
 Pochówek odbywał si� po�piesznie i płytko, bo ziemia była 
zamarzni�ta, lub po prostu tylko w �niegu, bo pod wieczór ju� ni-
kogo z Polaków we wsi nie było. Uciekli do innych wsi, a tak�e do 
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Zbara�a i Tarnopola. Trzeba współczu� prawym i uczciwym Ukra-
i�com, którzy musieli pozosta� we wsi na tym zbiorowym cmenta-
rzysku pomordowanych polskich s�siadów. 

Moja rodzina – ojciec lat 63, brat Bronisław lat 23, ja lat 21 i 
dwie siostry Adela lat 18 i Józia lat 16(mama ju� nie �yła), po po-
grzebaniu kilku zamordowanych członków dalszej naszej rodziny i 
najbli�szych s�siadów, ju� pod wieczór uciekli�my do Tarnopola, 
do cioci Antosi z Mieszków Brygierowej. Spod rynny na deszcz. 
Bowiem tu prze�yli�my obl��enie miasta. Walki trwały 6 tygodni. 
Po zaj�ciu północnej cz��ci Tarnopola przez Armi� Czerwon� po-
wrócili�my do Berezowicy i zaraz obaj z bratem zostali�my zmobi-
lizowani do Armii Polskiej w Zwi�zku Radzieckim. Ja znalazłem si� 
w szkole podoficerskiej w Sumach pod Kurskiem, a brat w szkole 
oficerskiej w Riazaniu nad Ok�. 
 W zwi�zku z tym, �e byłem na froncie, nie prze�yłem bez-
po�rednio wysiedlenia. Poprosiłem wi�c �yj�ce jeszcze siostry, aby 
one opisały wysiedlenie Polaków z naszej wsi. Oto co napisały te 
proste (4 klasy szkoły powszechnej) kobiety, które po prawie 60 
latach wiele zapami�tały, gdy� takich strasznych prze�y� nie za-
pomina si� nigdy. 
 Oto ich relacje: 
 
Józefa Ciesielczyk z d. Kubów, So�nica, pow. Pleszew – Wielko-
polska. 
 “Pisz� to, co zapami�tałam z tak odległych czasów. W pa	-
dzierniku 1944 przyjechał do Berezowicy ze Zbara�a urz�dnik so-
wiecki, zrobił zebranie i ogłosił, �e w Tarnopolu powstał Komitet 
Polski, który załatwia wyjazd ludno�ci polskiej do Polski. Wi�c kto 
chce mo�e do Polski wyjecha�, a ci, którzy nie chc� wyje�d�a�, to 
musz� podpisa� o�wiadczenie, �e zgadzaj� si� na obywatelstwo 
sowieckie. Ludzie nie chcieli wyje�d�a� w nieznane, ale te� nie 
zgadzali si� na sowieckie obywatelstwo. Zdecydowali si� jednak 
na wyjazd, bo gdy front przesun�ł si� nad Wisł�, to banderowcy 
znowu zacz�li mordowa� Polaków. Gdyby tego nie było to nikt by 
nie wyjechał, a szczególnie nasz ojciec, który t� ziemi� tak kochał. 
Trwali�my wi�c nadal. W dzie� pracowali�my, w nocy chowali�my 
si� przed banderowcami gdzie si� tylko dało. Najlepiej Było w bu-
dynkach i piwnicach u s�siadów Ukrai�ców. Gorzej było jak przy-
szła zima. Jednak dobry człowiek, s�siad - Ukrainiec, Fed’ko Bart-
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kiw, pozwolił nam spa� w swojej piwnicy, która znajdowała si� w 
stodole i nie rzucała si� w oczy. Codziennie skoro �wit przychodził 
i powiadał, �e mamy ju� i�� do domu, bo we wsi jest spokój. I tak 
było do 20 grudnia. W dniu tym był w Berezowicy pra	nik (odpust) 
�w. Mikołaja i Fed’ko długo nas nie budził. Ojciec bardzo niecier-
pliwił si�, �e on tak długo nie przychodzi mimo, �e ju� całkiem biały 
dzie�. Wreszcie przyszedł blady i powiedział, �e nie b�dzie ju� nas 
przechowywał, bo byli u niego banderowcy w nocy i powiedzieli, �e 
jak znajd� tu Polaków, to b�dzie z nim i jego rodzin� to, co z Pola-
kami. Przeszli�my przez drog� do domu, ale tak, �eby nas nikt nie 
widział - ukradkiem i natychmiast szykowali�my si� do wyjazdu do 
Polski. Adela poszła z krow� do Tarnopola, a ja z ojcem pozbiera-
li�my nasz marny dorobek i zawie	li go do cioci Brygierowej w 
Tarnopolu. Mieli�my dwa marne konie kupione za wódk�-
kontygentówk� od sowieckich �ołnierzy. Gdy wracali�my, �eby co� 
jeszcze z domu zabra�, zastała nas noc pod Ihrowic�. Ojciec bał 
si� jecha� dalej i zanocowali�my u kuzyna ojca, Stanisława Biało-
w�sa. Rano, w Wigili� Bo�ego Narodzenia 24 grudnia 1944 r. oj-
ciec pojechał do Berezowicy, a syn Stanisława, Janek Białow�s 
zawiózł mnie do Tarnopola. Ojciec wracaj�c wst�pił po mnie, a 
�ona Stanisława, który był na froncie bardzo prosiła, aby ojciec 
pozostał na 
wi�tej Wieczerzy. Ale on co� przeczuwał, podzi�ko-
wał, bo chciał w ten uroczysty wieczór by� z nami. Wyjechał z 
Ihrowicy, było ciemno i dojechał do Iwaczowa. Obejrzał si�, a 
Ihrowica ju� si� paliła. Banderowcy napadli na wie� i wymordowali 
prawie 100 Polaków, a ksi�dza por�bali siekier� na kawałki. Wła-
�nie w t� Wigili� mieli�my jecha� do Polski pierwszym transportem. 
Czekali�my jeszcze tydzie� i dopiero w Sylwestra ładowali�my si� 
do towarowych wagonów. Jechało nas du�o rodzin, po kilka rodzin 
w jednym wagonie. Była sroga zima, do dzisiaj zastanawiam si�, 
jak my to wszystko wytrzymali�my, głodni, zmarzni�ci, bo nie było 
ani dobrych butów, ani odzienia ciepłego. Nie pozwolono nam za-
bra� ani krowy, ani koni, wszystko razem ze sprz�tem zostało w 
Tarnopolu na rampie kolejowej. Ale nie �ałowali�my, byli�my 
szcz��liwi, �e wyje�d�amy �ywi chocia� w nieznane. Z ró�nymi 
przygodami jechali�my w lubelskie do Krasnegostawu dwa tygo-
dnie. Tego nie da si� opisa�. W Krasnymstawie czekali�my jesz-
cze kilka dni zanim przyjechały podwody i zawie	li nas do Krasi-
czyna, a pó	niej jeszcze dwa kilometry do wsi Czajki. Tu na skrzy-
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�owaniu stali�my na mrozie i �niegu, a� przygarn�ła nas rodzina 
Krasowskich. Tam mieszkali�my, do lipca 1945 r., w jednej izbie 7 
- osób. 
 Gdy w lipcu jeden repatriant wyjechał na zachód, to my po 
nim dostali�my chat�. Było nam lepiej, bo przynajmniej byli�my 
sami. U Krasowskich (dobrzy ludzie) było bardzo kr�puj�ce dla nas 
młodych dziewcz�t mieszka� w jednej izbie, nas troje i czworo do-
mowników. Codziennie chodziły�my z Adel� do ludzi na zarobek. 
Za cały dzie� pielenia czy innej pracy dostawały�my litr mleka, 
albo co� innego do jedzenia. Ojciec nasz pasał krowy u pani 
Adamskiej za wy�ywienie. Reszt� to ju� wiesz, bo jak wróciłe� z 
wojny, to zabrałe� nas w Pozna�skie. Adela na pewno napisze 
wi�cej, bo była starsza ode mnie i ona załatwiała nasz wyjazd”. 
 
 

*   *   * 
 
 A oto, co pisze na ten temat moja druga siostra, Adela za-
mieszkała w Czajkach pow. Krasnystaw: 
 “Zadałe� mi trudne zadanie, nie wiem czy dam rad� opisa� 
to wszystko. Ci��ko mi ju� pisanie idzie, r�ka si� trz�sie, ale posta-
ram si� to opisa�, bo jeszcze wszystko pami�tam, tak jak by to 
było wczoraj. 
 A wi�c jak poszli�cie z Bronkiem na wojn�, punkt zborny był 
w Stryjówce, k. Zbara�a, przyszła wiadomo��, �e b�dziecie ju� 
wyje�d�a� na wschód. Wi�c matki, �ony i siostry z Berezowicy 
wybrały si� do Zbara�a, aby po�egna� swoich bliskich. Ja te� po-
jechałam, aby po�egna� Was, moich braci. Stali�my przy drodze 
pod Zbara�em, a du�� kolumn� m��czyzn �ołnierze sowieccy 
prowadzili na stacj� kolejow�. Wy obaj wychodzili�cie z szeregu i 
tak razem szli�my. Poborowi szli nie tylko ze Stryjówki, ale i z in-
nych punktów zbornych. Wszystkich zgromadzili na zamku, gdzie z 
wielkim płaczem po�egnali�my swoich najbli�szych. 
 Jak wróciłam do domu, koło drzwi stał ruski �ołnierz na 
warcie, bo w naszym domu zrobili szpital. Gdy wyje�d�ałam do 
Zbara�a to tego szpitala jeszcze nie było. Zacz�łam płaka�, bo nie 
wiedziałam gdzie tato i siostra Józia, a tu ciemna noc. �ołnierz 
zlitował si� i powiedział, �e oni zostali przeniesieni do s�siada 
Ukrai�ca, Fed’ka Bartkiwa. Ojciec i Józia ucieszyli si�, �e wróci-
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łam, bo to pó	na noc i pełno sowieckiego wojska. Wrócili�my do 
domu, gdy szpital przeniesiono do szkoły.  

Była wiosna. Posadzili�my w ogrodzie troch� kartofli i wa-
rzyw. Był spokój, ale gdy w czerwcu wojsko poszło z frontem na 
zachód, to ju� nikt nie spał w domu. Chowali�my si� na noc gdzie 
si� dało, bo banderowcy wyszli z ukrycia i znów zacz�li mordowa� 
Polaków. Było tak, �e w dzie� była władza radziecka, a w nocy – 
banderowska. A jeszcze wcze�niej, jak bili si� nad Seretem, to nas 
wyp�dzili Sowieci na wschód do Netreby. Tam koczowali�my w 
spalonych domach, bo Netreb� wymordowali i spalili za Niemca 
banderowcy. Tam byli�my kilka tygodni, a głód był straszny, tego 
nawet nikt nie zrozumie. Na �niwa wrócili�my do domu, nie było za 
du�o do zbioru, bo czołgi zryły pola i zniszczyły zasiewy. Dla nas z 
Józi� (ojciec ci�gle chorował) to było i tak du�o roboty, bo to trzeba 
było wszystko zebra� sierpem. A najgorzej, �e nie było co je��. 
Ojciec za wódk� kontygentówk� (była zakopana) kupił od sowiec-
kich �ołnierzy krow� i dwa liche konie. Przyszli inni �ołnierze i 
chcieli je odebra�, ale ojciec schował je w stercie słomy. Ju� było 
bardzo dobrze, bo mieli�my mleko, tłukły�my w st�pie proso, go-
towali�my kasz� na mleku i ju� głód był zaspokojony. Ugotowałam 
tej kaszy i poszłam z Józi� ��� pszenic� na Iwaniackie, gdzie było 
dwie morgi pola. Pszenica pi�kna i nie zniszczona przez czołgi. Ale 
czy my damy rad� zebra� to sierpem? Płakały�my i ��ły zbo�e. 

Do domu było ze cztery kilometry, wi�c wzi�ły�my ze sob� 
w garnku kasz�. Zm�czone prac� zjadły�my kasz� i ja usn�łam. 
Przy�niło mi si�, �e garnek z kasz� przewrócił si� i ona si� wylała. 
Obudziłam si� ze strachu, co b�dziemy jadły., ale na szcz��cie 
kasza stała nie wylana. Przepraszam, za takie pisanie, ale ja to na 
nowo prze�ywam i bardzo si� wzruszam. Ojciec był tak chory, �e 
nam młodym dziewczynom bardzo mało pomagał. W dzie� ci��ko 
pracowały�my, a w nocy kryły�my si� po strychach oborowych, po 
ró�nych dziurach, ale jeszcze w naszej zagrodzie. Woziły�my z 
Józi� snopy, a konie nie były przyzwyczajone do roboty w gospo-
darstwie i szły do przodu, - mur to mur, płot to płot, woda to woda. 
Jak jechały�my na tych snopach to ludzie oczy zamykali ze stra-
chu. Ale jako� nic nam si� nie stało. 

Zbo�e młócili�my u Ka�kowych (Ukrainiec Hryhorko Bud-
nik) kieratem, ale wia� nie było czym, bo z naszego młynka wojsko 
zabrało rafki na okna do ziemianek. Dzisiaj sama nie wierz�, �e ja 
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jako młoda dziewczyna jedena�cie metrów (metr = 100 kg) prze-
siałam przetakiem i zawiozłam do punktu do Dobrowód na kontyn-
gent, jaki władza sowiecka na nas nało�yła. Za pierwszych sowie-
tów ojca jako kurkula (kułaka) prze�ladował Paweł Łewkiw – hoło-
wa silrady, którego sami Ukrai�cy, jak przyszli Niemcy, w piwnicy 
na plebani udusili. Teraz ojca prze�ladował hołowa Jantoch Ko-
wal2.  

Zbli�ała si� jesie�, trzeba, cho� troch� zasia� zbo�a na 
chleb na przyszły rok. Wysiałam z przetaka na jednej mordze pola 
�yto i na jednej pszenic�. Ale pod pszenic�, a� do Zapust – 4 km, 
trzeba było wozi� obornik. Wojsko gnojownik ze wzgl�du na higie-
n� (był u nas przez pewien czas szpital) przykryło grub� warstw� 
ziemi. Ziemi� trzeba było usun��, nało�y� na wóz ci��ki, bo prze-
gniły obornik, zawie	� na pole i rozrzuci�. Raz nawet koło nam si� 
zepsuło, stały�my obie i płakały, a� tato przyszedł i koło nam od-
hamował i jechali�my dalej. Tego wszystkiego nieszcz��cia nie da 
si� opisa�. A zreszt�, czy kto� w to uwierzy? 

Wojsko z frontem poszło na zachód, a bandy ukrai�skie tyl-
ko na to czekały i zacz�ły dawa� zna� o sobie. Był ju� wrzesie� i 
zacz�li�my szuka� lepszych kryjówek. Ojciec na razie z nami nie 
ukrywał si�, miał swoje tajne kryjówki. A my obie z Józi�, ze Ste-
fank�, Milci� i Dozi� Szybist� trzymały�my si� zawsze razem. W 
naszej stodole zrobiły�my sobie kryjówk�. Od miedzy Ka�kowych 
wydarły�my pod �cian� słom�, tak �eby było gdzie pomie�ci� 5 
osób. Deski od dołu oderwały�my, tak nie całkiem, �eby w razie 
po�aru mo�na było uciec, od klepiska (toku) wydarły�my te� dziu-
r�, (taki tunel), �eby do kryjówki mo�na było doj��. Ostatnia zaty-
kała za sob� słom� t� dziur� i tak nie rozebrane, spały�my. A czy 
ze strachu mo�na było zasn��? Tu ukrywały�my si� do pó	nej 
jesieni. Kto� z Ukrai�ców musiał nas wypatrzy�, bo zacz�li ludzie 
mówi� gdzie si� ukrywamy. Mieli�my s�siadów Ukrai�ców, bardzo 
dobrych ludzi. Tudo�ko (�wach), a wła�ciwie jego rodzina, bo on 
był na wojnie, umie�cili nas na strychu nad obor�, a stary Hry�, 
zakrywał nas, cał� pi�tk� słom�. Tam ukrywali�my si� do grudnia. 
W dzie� trzeba było ci��ko pracowa�. 

                                                           
2 Jak si� o tym dowiedziałem, to mu napisałem, �eby ojcu dał spokój, bo 
jestem w Wojsku Polskim i jak przyjad� to si� z nim rozlicz� – poskutko-
wało, odczepił si�. (W. K.) 
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Przyjechał jaki� sowiecki przedstawiciel ze Zbara�a, zrobił 
zebranie i powiedział, �e Ukrainy nie b�dzie, bo takie pa�stwo nig-
dy na mapie nie istniało. A poniewa� front zatrzymał si� na Wi�le, 
to Polacy jak chc� mog� jecha� na Zachód do Polski, bo tu i tak 
Polski nie b�dzie. Ludzie jak to ludzie, posłuchali i nic. Kto ze swo-
jej ojcowizny chciał wyje�d�a� w nieznane? Ale zastanawiali si�, 
czy jednak nie ucieka�, �eby ratowa� �ycie. Banderowcy coraz 
cz��ciej napadaj� i morduj� Polaków w innych wioskach. W Bere-
zowicy w nocy wzi�li Franka Kubowa (Bobko), za banda� na szyi 
ci�gn�li go przez cał� wie� za koniem i w ko�cu powiesili na krza-
ku bzu u Mateusza Zakrzewskiego. Przyczepili kartk�, �e zgin�ł za 
donoszenie. Pó	niej zamordowali w stajni mi�dzy ko�mi Piotra 
Kubowa, byłego sołtysa, nast�pnie Pawła Wi�niowskiego. Po tych 
mordach, ojciec si� przestraszył (był 10 lat wójtem gminy w Bere-
zowicy, a pó	niej radnym gminy zbiorczej) i ukrywali�my si� we 
trójk� – ojciec ja i Józia, - u dobrego Ukrai�ca, s�siada Fed’ka 
Bartkiwa. Miał loch – piwnic� w stodole i tam spali�my na karto-
flach. Zawsze na noc Fed’ko nas zamykał i nakrywał właz słom�, a 
raniusie�ko odmykał, �eby�my mogli przej�� do domu przez drog� 
i �eby nikt nas nie widział. 

20 grudnia był ukrai�ski pra	nik (odpust) �w. Mikołaja. Ju� 
całkiem pó	no i czujemy, �e ju� dzie�, a Fed’ko nie przychodzi. 
Wreszcie przyszedł blady jak �nieg, trz�sie si� ze strachu i mówi, 
id	cie sobie gdzie chcecie, bo dzisiaj w nocy była banda i powie-
dzieli, �e ja przechowuj� Polaków. I zagrozili mu, �e jak kogo� 
znajd�, to z nim i jego rodzin� b�dzie to samo, co z Polakami. Ju� 
wtedy nie było rady, trzeba było ucieka�. A było to tu� przed Bo-
�ym Narodzeniem. Wielu Polaków z Berezowicy ju� wcze�niej wy-
jechało do Tarnopola, by wyjecha� do Polski. 

Ojciec wzi�ł sanie, na które załadował 4 worki ziemniaków, 
worek pszenicy i troch� m�ki razowej, skrzyni� z ubraniami, zro-
biony przez mnie kilogram masła i pojechał z tym, wraz z Józi�, do 
Tarnopola. Ja skoro �wit wyszłam z krow� do Tarnopola, a dotar-
łam tam (było około 24 km) w mrozie i �niegu w kiepskim odzieniu i 
podartych butach około godz. 10 wieczorem, do Brygierów. Ojciec 
zostawił po drodze Józi� u kuzynów w Ihrowicy, a skrzyni� z rze-
czami przywiózł do cioci Brygierowej w Tarnopolu. Kto� mu z tej 
skrzyni ukradł pół masła, prze�cieradło i moj� jedyn� sukienk� 
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granatow� uszyt� ze spódnicy nieboszczki mamy, ale kto to ukradł 
nie wiem. 

Urz�d obiecał nam, �e zabierzemy ze sob� konie, krow� i 
inne rzeczy, ale tego transportu jeszcze nie było. W Wigili� tato z 
cioci� Agnieszk� Jaworsk� raniute�ko pojechali jeszcze do Bere-
zowicy. Mieli�my troch� owiec, ojciec postanowił dwie zar�n�� na 
mi�so, a reszt� zostawi� dobremu Ukrai�cowi. Wracali ju� wieczo-
rem i wst�pili do Ihrowicy do kuzyna ojca Stanisława Białow�sa, 
który był na froncie, po Józi�, ale jej ju� nie było, bo syn Stanisława 
– Janek zawiózł j� do Tarnopola. �ona Stanisława prosiła ojca, by 
został na 
wi�t� Wieczerz�, ale nie skorzystał z zaproszenia, bo 
chciał by� ze swoimi. Tylko wyjechali za Ihrowic�, a tu strzały i 
wie� si� pali. To banderowcy napadli na Ihrowic�, wymordowali 
około 100 ludzi, w tym por�bali na kawałki polskiego ksi�dza. Chy-
ba nazywał si� Szczepankiewicz. 
 Kiedy ju� mordowali w Ihrowicy, to siostra ojca ciocia Fra-
nia, któr� Ukrainiec wiózł do Tarnopola te� została zamordowana. 
W sierpniu nad Pilic� na froncie zgin�ł jej m��, Franciszek Kocaj, 
została 10 letnia córka – Ja�cia ze star� babk�. I jak tu dziecku 
powiedzie�, �e i mama nie �yje. Ale wreszcie powiedzieli�my, roz-
paczało dziecko strasznie. Została z babci� i cioci�, siostr� taty, 
jechała z nami w �wiat nie wiedz�c dok�d. 
wi�ta jeszcze w Tar-
nopolu, mieli�my najsmutniejsze w �yciu. Jedne, kiedy tu� przed 
Bo�ym Narodzeniem zmarła mama, a drugie w 1944 r. Bracia na 
wojnie, a my ju� na wygnaniu, bo do domu ju� nie wrócili�my nig-
dy. Wiadomo�ci od braci nie mieli�my, raz napisał Bronek z Lubli-
na. Opisał Majdanek, gdzie Niemcy palili ludzi. 
 Aha! Jeszcze jak byli�my w domu to sowieci zabierali 
dziewcz�ta do kopalni do Rosji, strasznie si� tego bały�my, ale 
jako� nas nie ruszali. 
 Wreszcie podstawili wagony, ale było ich mało, bo wszystko 
szło na front. Na Sylwestra ładowali�my si� do towarowych wago-
nów. Wzi�li�my 4 worki kartofli, worek pszenicy niecały worek ra-
zowej m�ki, no i skrzyni� z tobołkami. Musieli�my to wszystko dwa 
razy d	wiga�, bo poci�g zatrzymał si� daleko. Ani konia ani krowy 
nie zabrali�my i razem z innymi rzeczami wszystko zostało na sta-
cji. W wagonie towarowym było nas 4 rodziny z tobołami, oni in-
wentarz te� musieli zostawi�. A jak nosiły�my te worki i toboły to 
płakały�my i przewracały�my si�, bo nie było sił, a tu nikt nie po-
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mo�e, bo pilnuje swego. Ju� całkiem w wieczór przyszedł do na-
szego wagonu Ukrainiec z Berezowicy, ojca kolega. Był w Tarno-
polu i dowiedział si�, �e ju� wyje�d�amy, wi�c chciał si� po�egna�. 
My z Józi� szcz��liwe siedziały�my na tych workach, a on, �egna-
j�c si� razem z ojcem płakali, �yczył nam wszystkiego dobrego. 
Całkiem zapomniałam jak on si� nazywał, zawsze do ojca przy-
chodził w Berezowicy, a mieszkał za cerkwi�. Jedzenia nie brali-
�my du�o, bo mówili nam, �e jecha� b�dziemy ze dwa dni. Dostali-
�my w Tarnopolu bochenek chleba i to było nasze jedzenie na cał� 
drog�. A tu zima, pełno �niegu na dachu wagonu towarowego. Na 
Nowy Rok 1945 rano poci�g ruszył. Jedziemy w nieznane. W wa-
gonie stał na �rodku piecyk �elazny (koza), ale nie było czym pali�. 
Poci�g jechał na zachód nad szos�, która szła do Berezowicy. 
Stałam w drzwiach wagonu i tak sobie my�lałam, czy ja jeszcze 
tam wróc�? Czy ju� rodzinnych stron nigdy nie zobacz�? I dotych-
czas nie zobaczyłam. 
 Do Lwowa zajechali�my szybko, a we Lwowie stali�my na 
bocznicy w zimie i głodzie kilka dni. Jak wyruszyli�my ze Lwowa, to 
w pierwszych i ostatnich wagonach jechało sowieckie wojsko, bo 
banderowcy napadali na poci�gi. Tak nas transportowali a� do 
polskiej granicy. Nast�piła odwil�, było troch� cieplej, ale w wago-
nie nie było si� gdzie skry�, bo �nieg topniał, a woda przez szpary 
w dachu ciekła na nas i nasz marny dobytek. Za Lwowem był du�y 
las, tu zatrzymał si� poci�g, my wyskakiwali�my z wagonów, �eby 
uzbiera� cho� troch� drzewa, bo nie było czym pali� w kozie. 
Chleb si� sko�czył, głód, s� kartofle cho� zmarzni�te ale s�. Zdo-
byli�my garnek i wod�, postawili�my na ogniu ziemniaki i cieszymy 
si�, �e ju� b�dzie co je��, ale poci�g raptownie ruszył, kartofle si� 
rozleciały po całym wagonie, a my wszyscy w płacz, bo co b�-
dziemy je��. To była dola tułacza. 
 Po kilku dniach przyjechali�my do polskiej granicy. Tutaj 
przywitali nas Polacy. Wymienili ruble na złotówki, ale ile tych rubli 
było, je�eli ojciec dostał 20 zł. Cieszyli�my si�, �e ju� jeste�my w 
Polsce. Koło Zamo�cia jest stacja Zawada, tu poci�g zjechał na 
bocznic�, lokomotywa odjechała i znów stali�my kilka dni. Głód, 
je�� nie mamy co, sytuacja nie do zniesienia. Była tam taka długa 
wie�, wi�c pójdziemy, mo�e kto� da chocia� kawałek chleba. Po-
szli�my z Józi� i wielu innych ludzi, zeszli�my cał� wie� i nikt nic 
nie dał. Nie wiem, czy nie mieli, czy nie chcieli da�. Wrócili�my do 
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tych zimnych wagonów i został nam tylko płacz. Palili�my na ka-
mykach przed wagonem ogie� i gotowali�my zup� czyst� i bez soli 
i czekali�my. W nocy przyjechała lokomotywa i jak poci�g ruszył to 
zatrzymał si� dopiero w Krasnymstawie. Było to ju� chyba w poło-
wie stycznia, ale si� ociepliło. 
 Rano wygruzili nas na ramp� i kazali czeka� na furmanki. 
Przyjechała z Krasnegostawu kuchnia polowa, przywie	li kaw� i po 
kawałeczku chleba, ale dawali tylko starym i dzieciom. Ojciec do-
stał, a my nie, ale podzielił si� z nami. Na obiad przywie	li krupnik, 
a na wieczór znowu kaw� i chleb. Ju� głód był troch� zaspokojony. 
Na rampie te� byli�my kilka dni, bo nie dawali furmanek. Była koło 
stacji du�a szkoła. Było tam du�o naszych ludzi, poszedł te� ojciec 
z Józi�, a ja pilnowałam na rampie dobytku. Pilnowały�my ze Sta-
si� Byczkowsk� i �piewały�my sm�tne piosenki, bo co było robi�. 
Wydawało si� nam, �e to ju� koniec podró�y i b�dzie lepiej. Ale 
przed nami było jeszcze du�o n�dzy. Wreszcie dali nam furmana, 
a� spod �mudzi koło Chełma. Wło�yli�my na wóz, ten marny nasz 
dobytek, a było to w drugiej połowie stycznia pod wieczór. Przy-
wie	li nas do Krasiczyna (około 16 km), w nocy, ciemno. St�d roz-
prowadzali naszych ludzi do Starej Wsi, do Wólki, a nas do Czajek. 
Zima pu�ciła, straszne błoto, furman 	le skr�cił, koło wpadło w 
dołek i wóz si� przewrócił. Wszystko znalazło si� w błocie, furman 
nie chce pomaga� (mo�e to Ukrainiec?), a my nie dajemy rady. W 
dali błyszczało �wiatło i ojciec poszedł na to �wiatełko. Przyszło 
dwóch wysokich m��czyzn i kazali furmanowi jecha� (teraz wiem, 
�e to byli Maciaszkowie z Wojciechowa), a on nie chce. Ja w płacz 
i nic nie pomaga, ale ci m��czy	ni dali mi latark� i pokazali kieru-
nek i ja w tym zimnym błocie szłam, a oni jechali za mn�. dojecha-
li�my do wsi Czajka, gdzie na krzy�ówkach czekali na nas ludzie 
razem z sołtysem Franciszkiem �uławskim (dobry człowiek), roz-
prowadzał furmanki na prawo i na lewo. Nas skierował na lewo, 
było pod górk�, konie zm�czone nie chc� ci�gn��. Dok�d b�dzie 
tej m�ki, a była to ju� 11 w nocy. Były�my um�czone i schlapane w 
błocie. Ja sobie pomy�lałam, Bo�e, ju� niech nas tu wygru��. I tak 
si� stało, a było to koło domu Krasowskich. Sołtys uprosił Krasow-
skiego, �eby przyj�ł nas na noc, a rano mo�e co� znajdzie. Przyj�li 
nas. Była to stara chałupa, bez podłogi, a domowników czworo w 
jednej małej izbie. Gospodyni napaliła pod kuchni�, ugotowała nam 
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zupy, a ludzie biedni. Wojna wszystkich wyniszczyła. Dała do tej 
zupy masła, zjedli�my i ogrzali si�. Spali�my na słomie na ziemi. 
 Rano przyszedł sołtys i prosi gospodarza, �eby�my zostali 
jaki� czas. Ukrai�cy nie chc� wyjecha� na Ukrain� i nie ma nas 
gdzie ulokowa�, bo my polscy wygna�cy mieli�my by� osiedleni na 
ich gospodarstwach. Zreszt� nie wyjechali i siedz� tu do dzi�. Po 
przyje	dzie do Czajek na drugi dzie� chwycił mróz i spadł du�y 
�nieg. My z Józi� siedziały�my i płakały�my. 
 Na pro�b� ojca gospodyni dała nam do darcia pióra, prz�-
dły�my nici, zaj�ły�my si� robot�. Ale jak tu �y�, domowników 
czwórka, nas trójka, małe pomieszczenie jednoizbowe, ani gdzie 
si� umy�, ani pra�, a my tyle miesi�cy nie rozbierane, brudne, za-
wszone i do tego �wierzb. Chodziły�my do Krasnegostawu do 
opieki i dostawały�my szare mydło i litrami roztwór siarki na 
�wierzb. Ja dawałam troch� m�ki gospodyni, piekły�my w domu 
chleb. mieli�my jeszcze owcze mi�so i tak �yli�my, gotuj�c dzie� w 
dzie� zup�. Kartofle nam w drodze zmarzły, wi�c gospodyni wzi�ła 
je dla �wi�, a nam dała dobre. Sołtys przydzielił ojcu jeden litr mle-
ka dziennie. Gospodyni dawała nam to mleko i nie musiała odda-
wa� go dla pa�stwa na obowi�zkowe dostawy 

Sołtys wyznaczył te� furmank�, która przywiozła nam z lasu 
drzewo. Głodu ju� nie było. Zim� odleciała mi z buta podeszwa. 
Gospodarze dali mi skórogumy, a ich zi�� zreperował mi buty, był 
szewcem. Za to odrabiali�my w ró�ny sposób. Woziłam na przy-
kład do Lublina na handel tyto�. Du�o ludzi handlowało tytoniow� 
krajank�. Na sieczkarni r�n�li tyto�. Szyli takie bezr�kawki i piko-
wali w to krajank�. Na te bezr�kawki ubierało si� ci��kie odzienie, 
bo tych handlarzy władza �cigała. Uszyto mi ten “surdut” napchano 
8 kg tytoniu i woziłam do Lublina. Wszystko za te podeszwy. Je-
chało nas z 8 osób. Autobusów nie było. Z Krasiczyna pojechali-
�my jak�� ci��arówk�. W Lublinie sprzedali�my tyto�. Z powrotem 
te 70 km szli�my pieszo, bo nic nie jechało, a tu marzec - roztopy. 
Wróciłam o północy. Tak si� odrabiało buty.  

Przyszła wiosna 1945 roku, ojciec znalazł prac� na koloni u 
pani Adamskiej, wdowy posiadaj�cej du�e gospodarstwo i dwoje 
dzieci. Obrz�dzał inwentarz, pasał bydło, r�bał drzewo, wykonywał 
prace w miar� swoich sił za... jedzenie. Na przednówku było 	le z 
jedzeniem, bo m�ka z Berezowicy si� sko�czyła, a je�� si� chciało 
codziennie. 
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 Tutejsze dziewcz�ta, s�siadki te� bardzo biedne, namówiły 
nas, aby w nocy i�� na dworskie pole, gdzie była sterta rzepaku, a 
wła�ciciel uciekł. Mówi�, nabijemy rzepakowego oleju i b�dzie co 
je��. Nie bardzo na to si� godziły�my, bo to grzech kra��. Ale da-
ły�my si� przekona�, doł�czyła do nas kuzynka Marysia Jaworska i 
dwójka s�siadów. Wzi�li�my worki i długie kije do młocki. Rzepak 
był suchy, wi�c namłóciły�my go du�o i nikt nas nie widział. Wróci-
ły�my pó	n� noc�. Gospodarz z ojcem pojechali do Surchowa, 
nabili oleju i ju� był tłuszcz. Najgorzej, �e z tej kradzie�y trzeba si� 
wyspowiada�, co ksi�dz powie? Kuzynka Marysia poszła do spo-
wiedzi wcze�niej i powiedziała nam, nie bójcie si�, bo ksi�dz po-
wiedział, �e za to grzechu nie ma, gdy� jest to niczyje i, �e prze-
znaczone na jedzenie, a nie na handel. Odetchn�ły�my z ulga. 

Z Mary�k� Pry�ki (dzi� Górczy�ska) łowiły�my w jeziorze 
takie małe rybki karasie, ci�gn�ły�my kabł�k i siatk� z brzegu na 
brzeg, a tato zbierał te rybki do wiadra. Z tych rybek sma�yły�my 
na kradzionym oleju kotleciki. Rybki szły na maszynk� razem z 
cebulk�, sól i chlebek i ju� nie było głodu. Gotowałam te� z tych 
rybek zup� omaszczon� olejem. Tato to bardzo lubił. 

Chyba był ju� czerwiec, wojna si� sko�czyła, od Bronka nie 
było wiadomo�ci, a o Tobie Wojtek D�ygała, który wrócił z frontu 
powiedział, �e był razem z Tob� i widział, �e jeste� zabity. Była 
niedziela, jak pod nasz dom podjechała furmanka i wyskoczył z 
niej fajny �ołnierz. To byłe� Ty. Ojciec omal nie zemdlał, my nie 
posiadały�my si� z rado�ci i pami�tam, �e cz�stowali�my takiego 
go�cia barszczem- botwink� i czarnym chlebem razowym. Pod 
domem zebrało si� wiele ludzi, bo przywiozłe� patefon z niemiec-
kimi płytami. W jednej z nich było: “kajne, majne szuh”. Byłe� ranny 
i dostałe� urlop, ale nie długo byłe� na tym urlopie. 

Ojciec z gospodarzem Krasowskim pojechali do Krasnego-
stawu po oficera, który miał w Czajkach kwaterowa�. Patrzymy, a 
tu wchodzi Bronek, krzyk, rado��, ale te� długo nie był i gospodarz 
odwiózł go do �mudzi, do naszych krewnych Ziółkowskich, których 
osiedlono w Klesztowie k. �mudzi, pow. Chełm. 

Olej si� sko�czył, a my obie chodziły�my do ludzi na piele-
nie i to tylko za jedzenie. Nikt tu za robot� nie płacił. Ojciec dalej 
pracował u p. Adamskiej. Przed �niwami wyjechał na zachód lwo-
wiak, który był osiedlony na poukrai�skim gospodarstwie. Przy-
dzielono je nam. Podzi�kowali�my pa�stwu Krasowskim za ich 
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dobro� i przenie�li�my si� do swojej chałupy. Wreszcie po pół roku 
byli�my sami. Ten Ukrainiec nie posiał zbo�a, wi�c sołtys przydzie-
lił nam od innego Ukrai�ca kawałek �yta i pszenicy, wi�c w dal-
szym ci�gu ��ły�my sierpami to zbo�e.  

Poznałam wtedy Edka Gradowskiego, starszego o trzy lata. 
Dobry był chłopak, tutejszy, jedynak, mieli �rednie gospodarstwo. 
Pomagał nam we wszystkim, woził snopy, po�yczył cepy, którymi z 
Józi� młóciły�my zbo�e, po�yczył młynka (wialni�), woził drzewo z 
lasu na opał. Jeszcze wówczas nie wiedzieli�my, �e zostanie moim 
m��em. Chodziły�my do Gradowskich z Józi� do młocki maszyn�. 
Jesieni� chodziły�my kopa� ziemniaki. Ci�gle był jeszcze u nas 
głód i niedostatek, cho� Edek nam bardzo pomagał, bo były takie 
dnie, �e nie było nic do jedzenia. 

Wy�cie wyjechali w grudniu 1945 r. w Pozna�skie, a ja wy-
szłam za m�� za Edka. Po dwóch latach urodził si� nam syn Ry-
szard. Sko�czył �redni� szkoł� mechanizacji rolnictwa. O�enił si� 
a� w Beł�ycach, ma syna Adama, który w Lublinie sko�czył studia i 
córk� Ann�, która te� w Lublinie studiuje medycyn�. A my tu w 
Czajkach jeste�my na rolniczej emeryturze.” 

Tyle siostra Adela. 
Ja po powrocie z frontu otrzymałem poniemieckie gospo-

darstwo rolne w So�nicy gmina Dobrzyca, pow. Krotoszyn. 
ci�-
gn�łem ojca z siostr� Józi� i brata Bronka. Pracuj�c razem z nimi 
w gospodarstwie, pełniłem funkcj� Gminnego Komendanta Przy-
sposobienia Rolniczego i Wojskowego w Dobrzycach. Skierowano 
mnie do Poznania, gdzie sko�czyłem 7 klas, �redni� szkoł� i studia 
rolnicze na Uniwersytecie Pozna�skim, a nast�pnie Wydział In�y-
nieryjno- Ekonomiczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie. I tu zostałem. O�eniłem si� z Ann� Winick� – 
lekark�, mamy córk� Jolant�, która wyszła za m�� za Tomasza 
D�browskiego – prawnika, oraz wnuka Miłosza. 

Ojciec zmarł w So�nicy w pa	dzierniku 1954 r., siostra Jó-
zia została w So�nicy na gospodarstwie. Wyszła za m�� za tutej-
szego Witolda Ciesielczyka. Ich córka Gra�yna sko�czyła wy�sze 
studia pedagogiczne. Wyszła za m�� za Janusza Chrobota, maj� 
dwójk� dzieci Małgosi� i Sławka. 

Brat Bronek sko�czył technikum rolnicze w Słupsku, kurs 
dyrektorów PGR w Bo�kowie i praktyk� rolnicz� w Czechosłowacji. 
Był ponad 30 lat dyrektorem PGR w Zalesiu k. Złotowa. O�enił si� 
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z Geni�, te� dyrektorem PGR, wychowali trzech synów. Janusz 
jest in�ynierem, o�enił si� z lekark� Ew�, maj� córk� Karolin�. 
Piotr sko�czył studia w Poznaniu, jest lekarzem dentyst�. O�enił 
si� i ma jedno dziecko. Tadeusz studiował w Szczecine Rybołów-
stwo Dalekomorskie, ale przerwał studia i został biznesmenem. 
O�enił si� i ma syna Kub�. Zmarł w 1991 r. pochowany w Złotowie. 

Oto los tylko jednej, polskiej, rodziny chłopskiej wyrzuconej 
za burt� z pi�knej, bogatej i �yznej Ziemi Podolskiej. 

A ile takich lub podobnych rodzin było? 
 
 
 
Danuta Szychulska-Skowron 
        Podkowa Le�na 
 
 

Moje wspomnienie o wysiedleniu z Tarnopola 
 
 
 Postawiono przed nami, a wła�ciwie przed nasza matka, 
gdy� ja z bratem Januszem byli�my nieletni, alternatyw�: albo 
przyjmujemy paszport sowiecki, albo wyje�d�amy na zachód.  
 Nasza matka (ojciec był w oflagu) długo zwlekała, ale jak w 
maju 1946 roku wyje�d�ała nasza parafia, to zdecydowała si� na 
wyjazd. Dostali�my tzw. Kart� repatriacyjn�, ale ju� w samej na-
zwie było zakłamanie. Przecie� my nie powracali�my do ojczyzny, 
tylko j� musieli�my opu�ci�. Tu w Tarnopolu od zawsze była moja 
ojczyzna, tu rosłam i uczyłam si�, tu prze�yłam straszn� wojn� i 
zburzenie Tarnopola, tu �yli moi dziadowie, wreszcie tu były groby 
moich przodków.  
 Ale wracaj�c do rzeczy. Pod koniec kwietnia zapowiedzia-
no, �e niebawem b�dzie nasz transport. Nie wolno nam było bra� 
�adnych mebli tylko rzeczy osobiste i po�ciel. Przy pomocy s�sia-
dów Ukrai�ców przywie	li�my nasz skromny dobytek na ramp� 
kolejow�. Nie wiedzieli�my, kiedy zostan� podstawione wagony. W 
takiej sytuacji jak my, było wielu innych, wi�c dy�urowali�my na 
zmian� dzie� i noc. Wreszcie 2 maja podstawiono wagony, na 
szcz��cie kryte. Ładowali�my si� do nich, chyba po osiem rodzin. 
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Z nami w jednym wagonie jechał ks. Chabło z rodzin�, innych nie 
pami�tam.  

Podró� trwała bardzo długo, cz�sto transport stawał w polu, 
wtedy ludzie wyskakiwali z wagonów, �eby rozprostowa� nogi i co� 
ugotowa� na improwizowanych kuchenkach (dwie cegły i jaka� 
blacha, pod któr� rozpalano małe ognisko). Cz�sto nie zd��ono nic 
ugotowa�, bo lokomotywa gwizdn�ła i trzeba było w po�piechu 
wsiada�. Ale jeszcze cz��ciej postój przedłu�ał si�, zwłaszcza w 
nocy, wtedy kto� z transportu chodził od wagonu do wagonu i zbie-
rał datki “na paliwo”. Nie pami�tam po ilu dniach przekroczyli�my 
granic� i znale	li�my si� w Przemy�lu.  

Na granicy mieli�my incydent. “Sołdat” kazał nam otworzy� 
skrzynie z ksi��kami. Mój brat na wierzchu umie�cił czasopismo 
“
wiat”, w którym na ostatniej stronie była jaka� mapa i “bojec” 
powiedział gromko – “nielzia” i kazał zostawi� skrzyni�, była tam 
mi�dzy innym nasza klasyka w pi�knych wydaniach.  

Po przybyciu do Przemy�la prze�yli�my szok. Była to nie-
dziela, ludzie pi�knie ubrani, maszeruj� harcerze i wojsko, wszyscy 
mówi� po polsku. Wsz�dzie polskie napisy, wystawy sklepów p�-
kaj� od rozmaito�ci towarów, czego nie widzieli�my od dawna.  

Nasz transport jechał dalej, po drodze ludzi ubywało. Zd�-
�ali�my do Wrocławia, po drodze zatrzymali�my si� w Ole�nicy, 
która spodobała si� mojej Mamusi i tam zostali�my. Był to ju� 6 
czerwiec 1946 r. 
 
 
 
Jerzy Stopa 
 Warszawa 
 

Ekspatriacja z Tarnopola 
 

Po moim niefortunnym spotkaniu oko w oko z banderow-
cem, który przybył do młyna w Kozówce, pow. tarnopolski (gdzie 
wówczas pracowałem) by zrabowa� pasy skórzane, powróciłem do 
Borek Wielkich; tam mieszkałem z rodzicami po wygnaniu nas z 
Tarnopola w 1940 r. (tzw. 14 § sowieckiego kk.). Banderowcy nie 
zwa�ali na to, �e rabuj�c pasy we młynie uniemo�liwiaj� przemiał 
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zbó� swoim przede wszystkim pobratymcom zamieszkuj�cym w 
przewa�aj�cej ilo�ci t� wie� i wsie okoliczne. 

Do Borek W. wróciłem w połowie stycznia 1945 r. Niedługo 
zatrudniłem si� u Rejonowego Pełnomocnika Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego do spraw Ewakuacji w Tarnopolu. Miej-
scem pracy były Borki Wielkie. Stron� rosyjsk� reprezentowała 
niewiasta, której nazwiska nie pami�tam. Powodem dla którego 
podj�łem si� tej pracy było na wszelki wypadek zapewnienie sobie 
otrzymania tzw. karty ewakuacyjnej. 

W czasie okupacji nasza rodzina zmniejszyła si� o dwie 
osoby: prababka Michalina Bobrowicz z d. Oki�czyc zmarła w 
1943 r. w wieku ponad 100 lat, a siostra Krystyna została zmobili-
zowana w 1944 r. do wojska do Sum. 

Kart� ewakuacyjn� otrzymali�my, maj�c nadziej� na szyb-
kie opuszczenie tych jak�e niebezpiecznych stron. Ale nie tak pro-
sto to si� stało. 

Pewnego dnia kierowniczka strony rosyjskiej poprosiła, by 
przynie�� kart� ewakuacyjn� do sprawdzenia nie�cisło�ci. Prawda 
była inna. To NKWD za��dało odebrania nam tej karty, by wyja�ni� 
podejrzenia, jakie mieli do ojca. 

Aby t� spraw� wyja�ni� cofn� si� nieco wstecz. W czasie 
pierwszej okupacji sowieckiej przybył wraz z sowieckim persone-
lem okupacyjnym do s�siedniej wsi Stupki in�ynier elektryk o na-
zwisku Ada�. W mi�dzyczasie o�enił si� z miejscow� Ukraink�, 
urodziło mu si� dziecko. Gdy w 1941 r. trzeba było wraca� ze swo-
imi do Rosji, tak długo zastanawiał si� co ma zrobi�, miał przecie� 
�on� i dziecko, �e w ko�cu było ju� za pó	no. 

W czasie okupacji niemieckiej nie przyznawał si� do swego 
pochodzenia, był zatrudniony jako elektryk w niemieckiej firmie 
Organizacji Todt’a (Beton u. Monierbau AG Beuthen O/S), która 
budowała drugi tor kolejowy do Podwołoczysk. Firma miała siedzi-
b� w Borkach Wielkich. W niej pracował mój ojciec w tzw. rachu-
bie. 

Ada� jak i mój ojciec posiadali aparaty fotograficzne, który-
mi  chcieli si� zamieni�, wi�c przekazali je sobie do wypróbowania. 
Pech chciał, �e aparat Adasia miał ochot� zabra� jeden z bryga-
dzistów firmy (podobno 
l�zak). Wi�c doniósł do gestapo, �e nie-
jaki Ada� jest szpiegiem i ma aparat fotograficzny. My�lał, �e pod-
czas rewizji uda mu si� ten aparat zarekwirowa�. Gestapo przyje-
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chało do firmy i wezwano Adasia do kancelarii firmy. Były tam co 
najmniej dwa pokoje; w jednym pracowali miejscowi rachmistrze 
(obliczali zarobki najemnym pracownikom) a drugi był pokojem 
“Nur für Deutsche”. 

Gdy Ada� zjawił si� we drzwiach pokoju rachmistrzów zo-
baczył ojca i zapytał: Łagier? Ojciec, jako �ołnierz I wojny �wiato-
wej (słu�ył w wojsku austriackim we Włoszech nad Piaw�) - dobrze 
znał niemiecki. Orientował si� o czym Niemcy w s�siednim pokoju 
dyskutuj�. Wi�c skin�ł Adasiowi potakuj�c tylko powiekami. Ten, 
nie wchodz�c dalej wycofał si� na korytarz, tam błyskawicznie 
przedostał si� na strych parterowego budynku, zeskoczył na zie-
mi� a przy okazji skr�cił sobie nog�. 

Po jakim�  czasie zaniepokojeni Niemcy zacz�li pyta� o 
Adasia. Miejscowi pracownicy pokr�tnie odpowiadali, �e jest, �e 
był, gdzie� tu powinien by� itp. Wówczas Niemcy chwycili karabiny 
i wypadli go szuka�. Mimo potwornego bólu Ada� gdzie� si� zaszył 
– nie znale	li go. Po kilku tygodniach noga coraz bardziej mu do-
kuczała; nie mog�c znale	� odpowiedniej pomocy lekarskiej po-
stanowił pojecha� do Tarnopola do szpitala. Na stacji kolejowej w 
Borkach W. został rozpoznany przez ukrai�skiego policjanta, 
aresztowany i przekazany do gestapo w Tarnopolu. 

W toku �ledztwa pytano go dlaczego uciekał, skoro nie był 
winnym i nic mu nie groziło. I to było niestety prawd�, czego nie 
mo�na powiedzie� o �ledztwie sowieckim. Tu bowiem obowi�zy-
wała zasada: “dajcie mi człowieka a ja mu paragraf znajd�”. Ada� 
odpowiedział, �e bał si� �mierci w obozie koncentracyjnym. To nie 
wyja�niało w�tpliwo�ci gestapo wi�c pytano, dlaczego miałby zgi-
n�� w obozie? Ada� odpowiedział, �e kierownik firmy (Bauleiter) 
wysyła �onie do Berlina złoto w puszkach po konserwach, które on 
musiał przedtem zalutowywa�, co wzbudziło jego podejrzenie i jest 
przyczyn� obecnych kłopotów. Gestapo “aresztowało” na poczcie 
w Borkach W. paczki adresowane do �ony Bauleitera i na wszelki 
przypadek dokonało i u nas w domu rewizji, przegl�daj�c dokład-
nie wszystkie filmy znalezione u ojca. Gdy wszystko si� wyja�niło 
powiedziano Adasiowi, �e w tej sytuacji miał prawo oczekiwa� 
obozu. (Niemcy w czasie wojny zobowi�zani byli oddawa� posia-
dane złoto na skarb pa�stwa). Wobec braku zarzutów Ada� został 
zwolniony, a poniewa� w wyniku tych okoliczno�ci ma uszkodzon� 
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nog�, gestapo wystawiło mu skierowanie do szpitala i to był 
“gwó	d	 do jego trumny”. 

Gdy w Borkach W. znowu znale	li si� Sowieci – NKWD 
aresztowało Adasia. Bronił si� jak mógł. Przywołał na �wiadka me-
go ojca, który dopomógł mu unikn�� pewnej �mierci w obozie kon-
centracyjnym. A wi�c jest te� wspólnik! (którym stał si� mój ojciec). 
Dlatego odebrano nam kart� ewakuacyjn�. Wzywano ojca kilka 
razy na przesłuchanie do NKWD. Widocznie zeznania ojca i Ada-
sia były zgodne tak dalece, �e nawet NKWD nie znalazło mo�liwo-
�ci przyczepienia si� do ojca. Ojciec był tylko przypadkowo w to 
zamieszany, pomógł obywatelowi sowieckiemu - wi�c go zwolnio-
no od zarzutów. Natomiast Ada� moim zdaniem, nie wytłumaczył 
si� nigdy. - Nie wrócił do “raju” w 1941 r. i leczony był na koszt 
gestapo. Co si� z nim stało nie wiemy, ale przypuszczenia s� jed-
noznaczne. 

Dla nas okres wyczekiwania na zwrot zatrzymanej karty 
ewakuacyjnej był bardzo denerwuj�cy. Mogli�my wyjecha� zarów-
no na wschód, jak i na zachód. Dlatego po zwrocie karty, zaraz w 
tym samym dniu uciekli�my do Tarnopola, gdzie skryli�my si� u 
znajomej rodziców – p. Mili, (pracowała z matk� w Borkach W. na 
poczcie). Fakt ten okazał si� wielkim szcz��ciem dla mnie na całe 
prawie �ycie. Tam spotkałem moj� przyszł� �on�, z któr� sp�dzi-
łem w szcz��ciu dokładnie pół wieku i pół roku. 

Po aresztowaniu w Czortkowie mego te�cia za działalno�� 
w AK, jego �ona z córk� i synem skryła si� przed aresztowaniem 
równie� u p. Mili gdzie wła�nie spotkali�my si�. 

12 maja 1945 r. przenie�li�my si� na ramp� stacji kolejo-
wej. Nast�pnego dnia załadowali�my si� wraz z innymi rodzinami 
do otwartej w�glarki. Pół godziny po północy poci�g ruszył w kie-
runku Lwowa. 14-tego byli�my w Medyce, a 15-tego w Bytomiu, 
gdzie wyładowali�my si� poniewa� ojciec spotkał tu swego znajo-
mego, którego w styczniu 1940 r. uprzedził o mo�liwo�ci wywiezie-
nia go na Sybir. Podró� trwała zaledwie trzy doby i nie była uci��-
liw�. Było ciepło i pogodnie, raz tylko popadał lekki deszcz. Roz-
my�lania, co b�dzie z nami w tej podró�y w nieznane, wyciszyły 
wszelkie niedogodno�ci. Dla mnie jedyn� niedogodno�ci� były 
kłopoty z paleniem papierosów. Oficjalnie nie miałem na to zgody 
rodziców, a oni udawali, �e nie widz�; mnie si� wydawało, �e pal� 
nie zauwa�ony i jako� te trzy doby min�ły. 
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Gorsz� sytuacj� miała te�ciowa i jej dzieci, poniewa� pod 
swoim nazwiskiem nie mogła przekroczy� granicy a �ledztwo m��a 
dopiero si� zacz�ło. (Zał�czam kopi� za�wiadczenia o pracy w 
Komisji do spraw ewakuacji mego te�cia A. Pronkiewicza, który 
zamordowany został w sowieckich łagrach po 8 latach kator�niczej 
pracy w kopalniach złota w Karelo-Fi�skiej Republice w okolicach 
Miedwie�egorska). Udała si� wi�c autostopem (tzn. wojskowymi 
pojazdami za pół litra) do Lwowa a tam AK-owcy pomogli jej uzy-
ska�, za odpowiedni� opłat�, kart� ewakuacyjn� na inne nazwisko 
(kopia poni�ej).  

Przyjechała do Polski nieco pó	niej od nas. Przed rozsta-
niem ustalili�my, �e nawi��emy kontakt przez ich rodzin� mieszka-
j�c� stale w Radomsku. 

Tak opu�ciłem rodzinne strony na zawsze. 
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Ks. Józef Anczarski 
      �winouj�cie 
 
 

W popłochu na Zachód3 
 
 U pocz�tków roku 1946 w gruzach Tarnopola gnie	dziły si� 
ju� tylko resztki Polaków. Podobna sytuacja była wsz�dzie. Lud-
no�� polska w popłochu uciekała z tych ziem przed gwałtem wła-
dzy radzieckiej, która postanowiła całkowicie oczy�ci� je z elemen-
tu polskiego. Za ka�d� cen�. To było postanowione, zdecydowane 
i wykonywane z cał� radzieck� bezwzgl�dno�ci�, dla której 
wszystkie �rodki s� dopuszczalne. Kto z Polaków chciał �y� – mu-
siał uchodzi�. Innego wyj�cia nie było.  
 Musiał uchodzi�, bo do ucieczki dla ratowania �ycia gnały 
go te potworne, niesamowite, straszne, piekielne rzezie ludno�ci 
polskiej. Kto nie �ył w tamtych czasach na Kresach Wschodnich, 
nigdy nie pojmie i nie wyobrazi sobie tej grozy �ycia, jaka tam była, 
zwłaszcza po wioskach. Ka�dego dnia płon�ły ogniem po�arów 
polskie wsie, a ziemia broczyła strugami polskiej m�cze�skiej krwi. 
Najgro	niejsze były lata 1944 i 1945. wtedy ka�dego dnia, powta-
rzam: ka�dego dnia – krzycz� gło�no, aby słyszał cały �wiat – ka�-
dego dnia mordowano Polaków. Wi�c w niepoj�tym popłochu 
uciekano na Zachód. �ycie jest najwi�ksz� ludzk� warto�ci�. 
 Tak uciekano w roku 1944. U pocz�tku roku 1946 zbrodni-
cza akcja wyrywania korzeni polskich na tych ziemiach gwałtami i 
zbrodni� była ju� prawie uko�czona. 
 Były usiłowania ze strony najbardziej patriotycznej cz��ci 
społecze�stwa, aby poło�y� tam� tej panicznej ucieczce na Za-
chód. Grozie wydarze� i strumieniom krwi usiłowano przeciwstawi� 
argumenty patriotyczne. Mam przed oczyma powielaczow� ulotk� 
z ko�ca roku 1943, kiedy to jeszcze akcja wywo�enia Polaków nie 
nabrała pełni swego rozwoju. Kierownictwo “Samoobrony” w woje-
wództwie tarnopolskim apeluje do Polaków, by nie poddawali si� 
panice uciekania przed no�ami, siekierami i broni� automatyczn� 

                                                           
3 Fragment z ksi��ki: “Kronikarskie zapiski z lat cierpie� i grozy w Mało-
polsce Wschodniej”, Kraków 1996. Skrót w opracowaniu redakcji. 
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zbrodniarzy z pod znaku Bandery. Przytaczam dosłownie wycinki z 
tej powielaczowej ulotki:  

“Có� mo�e by� wygodniejszego dla naszych wrogów? Ka�-
dy Polak powinien pami�ta�, �e nie jest sam, �e jest członkiem 
narodu, którego zaszczytn� misj� od stuleci jest obrona Europy 
przed dzicz� i rol� t� spełni� winien tak�e teraz, w okresie szcze-
gólnie trudnym. 
 Za cen� ofiar nawet nie wolno nam porzuca� rodzinnej 
ziemi. Nie idzie tu o ka�dego Polaka z osobna, a o polski stan po-
siadania na ziemiach wschodnich. Musimy tkwi� tu jak drzewo i nie 
da� si� st�d wyrwa�. 
 (...)Polacy, nie dajcie si� zastraszy�. Pami�tajcie, �e wasza 
ucieczka pogarsza sytuacj� tych, którzy zostaj�. Musicie zosta� i 
broni� tej ziemi przed wrogiem(...)”. 
 Tego rodzaje apele, siła ich przekonania była zbyt słaba w 
zestawieniu z groz� �ycia i strumieniami krwi, wytaczanej ka�dego 
dnia z �ywego ciała narodu. Nie było siły, która mogła przeciwsta-
wi� si� grozie tych dni. Ucieczka Polaków w tych czasach i w tej 
sytuacji była nieodwracalna. Wi�c szły transporty na Zachód. To 
przesiedlanie kilku milionów Polaków odbywało si� w warunkach 
potwornych. Mo�na by je zestawi� z wywo�eniem kilku milionów 
sztuk bydła. Brak wagonów do przewo�enia. Długie czekanie na 
transport na stacjach kolejowych nawet w miesi�cach zimowych 
pod szałasami. Długie wleczenie si� wagonów i postoje przez całe 
dni na ró�nych bocznicach kolejowych. Nieludzka udr�ka chorych i 
starców, matek z małymi dzie�mi i umieraj�cymi po drodze z wy-
niszczenia, niewygód i chorób. To wszystko jest osobnym rozdzia-
łem wyniszczania narodu polskiego przez piekielny Kraj Rad. 
 W Tarnopolu dla ksi��y nie istniał problem: zosta� czy wy-
jecha�. My musieli�my wyjecha�. Nie było miasta, bo zostało zabi-
te. Nie mieli�my parafian, bo wyjechali i uciekli przera�eni groz� 
wci�� trwaj�cych rzezi. Trwali�my w Tarnopolu prawie o jeden rok 
dłu�ej, ni� w innych parafiach, bo do Tarnopola wci�� przyje�d�ali 
nowi ludzie z ró�nych miejscowo�ci, w których repatriacja była za-
ko�czona. Mogli dojecha� do miasta wojewódzkiego, gdzie organi-
zowano jeszcze dodatkowe transporty. 
 Nasza obecna parafia to ci koczuj�cy na stacji. Zm�czeni 
do ostatnich granic, �yj�cy w�ród zwałów skrzy� i tobołków, w�ród 
ryku bydła, które zabrali ze sob�, - o ile nie uciekali bezpo�rednio 
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od no�a bandyty i płon�cego domostwa – �yj�cy w stanie l�ku, 
przera�enia, grozy i rozpaczy. 
 My ksi��a trwali�my z tymi biednymi lud	mi i dla nich, by 
si� nie czuli tak bezgranicznie opuszczeni przez wszystkich i ska-
zani na jak�� bli�ej nieokre�lon�, a przecie� bardzo gro	n� i nie-
pewn� przyszło��... 
 Do naszego wyjazdu przygotowywali�my si� do�� długo. To 
nie taka prosta rzecz likwidowa� parafi�. Z ks. Stasiem (Małczy�-
skim) robili�my paki na rzeczy ko�cielne. Było tego sporo. Parafia 
była du�a i pr��na. �eby zabra� jak najwi�cej rzeczy rozmieszcza-
li�my je do ró�nych transportów. Nasi parafianie zabierali je cz�-
�ciami i ze swoimi rzeczami wywozili na Zachód. Tam dawali do 
przechowania ró�nym parafiom w Bytomiu, Katowicach czy innych 
miejscowo�ciach. 
 Zaplanowali�my wyjazd z Tarnopola ostatnim transportem. 
Ju� jutro to jest 23 maja 1946 roku wyje�d�amy. Jest ju� transport. 
Długi skład wagonów czeka na stacji. Paskudne i obskurne s� te 
wagony. Krytych i zamkni�tych jest mało, najwi�cej otwartych, któ-
re normalnie słu�� do wo�enia w�gla, kamieni, czy cegły do budo-
wy domów. Trud przygotowania parafii do wyjazdu spadł na ksi��y 
wikarych, to jest na ks. Stasia Małczy�skiego i na mnie. Bardzo 
skomplikowana sprawa owo przygotowanie do wywozu i likwido-
wanie agend parafialnych z t� przera�aj�c� �wiadomo�ci�, �e tu 
si� wszystko ko�czy, �e trzeba b�dzie zabra� najwarto�ciowsze 
rzeczy z ko�cioła i jecha� na �lepo przed siebie. Troch� pociesza 
nas my�l, �e w Tarnopolu zostanie jeszcze jeden kapłan i garstka 
ludzi, którzy nie chc� jecha� i zostaj� mimo strasznej rzeczywisto-
�ci tarnopolskiej: miasto w ruinie, ko�ciół roztrzaskany znacznie, 
tak, �e go niedługo całkiem rozbior�, bo przecie� nikt z zostaj�cych 
Polaków nie b�dzie go remontował. 
 Dzi� pod wieczór mamy wyjecha�. To ostatni dzie� nasze-
go pobytu w tym mie�cie i na tej ziemi. Ostatnia Msza �w. w na-
szym ko�ciele. I mówi� nam, �e wyje�d�amy na zawsze, �e Polska 
ju� nigdy tutaj nie wróci. Zostawiamy to Bogu i Jego zrz�dzeniom. 
My tu ju� teraz nie mamy nic do powiedzenia. Jest jak jest. Wyrzu-
caj� nas gwałtem, przemoc� i rzeziami. 
 Przed wyjazdem jeszcze wiele pracy do wykonania. W za-
sadzie jeste�my ju� załadowani, wiele rzeczy ko�cielnych wywie	li 
nasi ludzie w poprzednich transportach. Na dzi� do załadowania 
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została jeszcze pi�kna marmurowa figura Matki Bo�ej naturalnej 
wielko�ci i wielki marmurowy krzy� z Chrystusem z rozpi�tymi sze-
roko ramionami na grubej belce. Zbyt cenne to przedmioty, aby je 
zostawi� na pastw� losu i zniszczenia. Nie było to łatwe i nam�czy-
li�my si� z tym ogromnie. Chcieli�my zabra� ze sob� jeszcze sta-
cje drogi krzy�owej, czterna�cie pi�knych, artystycznie wykona-
nych obrazów. Obrazy były wielkie, a wagonach mało miejsca. Z 
prawdziwym bólem serca zostawili�my je na pewne zniszczenie. 
 Wyjechali�my z Tarnopola nie 23 maja, ale ju� 24 maja, bo 
w nocy o godz. 430. Jest nam ci��ko na sercu. �al nam tych ziem. 
�al nam tych dziejów. �al nam tej krwi, która wsi�kła w t� ziemi�. 
Wszystkiego nam �al. Ale losy nasze i naszego narodu s� w r�ku 
Boga. Modl� si�: “Bo�e, nie opuszczaj nas. Nie opuszczaj Polski”. 
 Tułacza droga na Zachód wiedzie przez mój Złoczów. Moje 
serce rozkrwawia si� ogromnym bólem. Tam, niedaleko stacji kole-
jowej jest cmentarz, a na nim wielka zbiorowa mogiła bestialsko 
pomordowanych kilkuset wi�	niów. W tej m�cze�skiej mogile 
zmasakrowane ciało mego Ojca... 
 �egnaj Ojcze, przez wszystkie dni mego �ycia b�d� o Tobie 
pami�tał i nie zapomn� Twego m�cze�stwa. �egnaj, ka�dego dnia 
moja modlitwa b�dzie przy tej zbiorowej mogile... 
 �egnaj i ty, Złoczowie, miasto mojej młodo�ci i mojego �y-
cia... 
 Doje�d�amy do Lwowa... Tu studia uniwersyteckie, tu �wi�-
cenia kapła�skie. Tu cmentarz Obro�ców Lwowa. Lwów zawsze 
wierny. Zawsze bohaterski, stary, kresowy, polski... A teraz go �e-
gnamy. Jest bezbrze�nie smutno... 
 Na stacji ładunkowej masy ludzkie wygna�ców. Czekaj� na 
wagony. Tysi�ce paczek, skrzy�, tobołów, ryk bydła, wrzawa i 
krzyki. Nad wszystkim potworna groza �ycia i niepewno�ci ludzkie-
go jutra. 
 �egnamy ci� Lwowie. B�d	 jednak pewny: nie zapomnimy 
ciebie. 
 Nie zapomnimy nigdy! 
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Jadwiga Kowalska 
      Warszawa 
 
 

Pami�tny �w. Mikołaj 
 (fragment) 

 
 Rankiem 6 grudnia 1945 roku najmłodszy brat Mamusi – 
Zbyszek przybiegł do domu (po nocnym dy�urze na rampie kole-
jowej) z okrzykiem: “Wanda s� wagony!” Cieszymy si� i płaczemy 
jednocze�nie. Cieszymy si�, �e sko�czyła si� 6-cio tygodniowa 
udr�ka oczekiwania na wyjazd do Polski, ale smutek bezmierny 
czaił si� w oczach dziadków, �e trzeba opu�ci� swój dom, swoje 
gospodarstwo, dobytek całego �ycia. 

Na zachodzie przebywała ju� cała nasza rodzina. Dziadek 
do ostatnich chwil nie chciał z domu wyje�d�a�, ale gdy przewod-
nicz�cy “silrady” powiedział Mu, �e nie mo�e zapewni� bezpie-
cze�stwa, Dziadek zdecydował si� na wyjazd nie chc�c bra� od-
powiedzialno�ci za �ycie dzieci i wnuczki. (Przebywałam wówczas 
z rodzicami u Dziadków). 
 Dla nas oczekiwanie na transport nie było bardzo ci��kie, 
mimo du�ych mrozów, poniewa� mieszkali�my na stacji kolejowej. 
I chocia� do domu Dziadków wprowadzili si� ju� Ukrai�cy spod 
Przemy�la, mieszkali�my razem z nimi, a� do momentu wyj�cia z 
domu do wagonu. 
 A co prze�ywali i przecierpieli ludzie, których domy były 
odległe od stacji kolejowej o kilka, cz��ciej kilkana�cie kilometrów? 
I cz�sto nie mieli ju� wst�pu do własnego domu. Koczowali po 6 
tygodni na mrozie w zbudowanych prowizorycznie “budach”, waru-
j�c, �eby kto� nie podpalił czy nie ukradł ich ostatniego dobytku 
zwiezionego ju� na stacj�. A zdarzało si� to nie rzadko. 
 Otrzymali�my dla siebie cały wagon, co było luksusem, 
gdy� wyje�d�ali�my z Maksymówki jako dwie rodziny. Był to ju� 
ostatni transport z tej stacji kolejowej. 
 Jechali�my wyj�tkowo szybko. Wida� �w. Mikołaj opiekował 
si� nami przez cał� drog�, poniewa� ju� 12 grudnia byli�my w Mi-
kulczycach, gdzie znajdował si� du�y punkt Pa�stwowego Urz�du 
Repatriacyjnego (PUR). Tam odczepiono nasz wagon ze składu 
poci�gu i wyładowali�my si� do baraku; reszta wysiedlonych poje-

 46

chała dalej. W Bytomiu mieszkała ju� moja starsza siostra, wi�c 
pojechali�my z rodzicami do niej, a dziadkowie do Biskupic k. Za-
brza. Zatrzymali�my si� bli�ej polskiej granicy sprzed wojny, aby 
szybciej móc wróci� do domu. Wszak mieszkali�my tu tylko tym-
czasowo – dwa, trzy lata najwy�ej – jak my�lała wi�kszo��. Dzia-
dek przed wyjazdem z domu zakopał nawet w stodole zbo�e (by-
�my mieli, co je��, gdy wrócimy) oraz niektóre narz�dzia rolnicze. 
Gospodarstwo za� na pi�mie przekazał gospodarzowi Ukrai�cowi 
z pro�b�, by wszystkiego dopilnował. A gdy wrócimy to... (Dzi�ki 
temu pismu nie odebrali mu sowieci w 1945 r tego gospodarstwa, 
jak mówiła mi córka tego pana). 
 Ja je�d�� cz�sto, odwiedzam Tarnopol i Zbara�, a to ju� 
tylko 12 km do Maksymówki. Z gospodarstwa dziadków pozostała 
tylko piwnica i studnia, oraz niektóre drzewa owocowe. Dom jest 
nowy. Zachowała si� jeszcze pochylona jabło�, na której hu�tali-
�my si�. Ko�ciół i cmentarz gin� w Maksymówce �mierci� natural-
n�. W ko�ciele rosn� krzewy czarnego bzu. A przecie� tak nie-
dawno – zdaje si� – w tym ko�ciele Ludka Husakówna pi�knie 
�piewała w czasie okupacji kol�dy na pasterce, przy akompania-
mencie organisty p. Stasia Ciastonia. 
 Zako�czenie jednej z nich brzmiało: 
     

Ciebie Panie błaga  
Naród Twój zn�kany, 
Zako�cz wojn�, 
A nam daj pokój po��dany. Amen. 
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Anna Popiel - Majchrzak 
           Warszawa 
 
 

Tak wyje�d�ali�my 
 
 Bo�e! Tu wszyscy mówi� po polsku! Uczucie rado�ci było 
wprost oszałamiaj�ce, gdy po tylu latach okupacji przejechali�my 
granic� w Przemy�lu. 
 Dot�d słyszało si� tylko ukrai�ski i rosyjski j�zyk. 
Przyjechali�my wi�c do Polski! 
 Jechali�my ponad dwa tygodnie w odkrytym wagonie, w 
deszczu i “dzyndrze” okutani w co si� dało, bo zimno było okropne. 
  W naszym wagonie jechało 7 osób dorosłych i dwoje dzieci 
(poza mn� mój brat Romek z �on� Zdzich� i dwójk� dzieci - Ew� i 
Teresk�, kuzynka Latuskowa z synem Julkiem i p. Bili�ska z córk� 
Urszul�), 3 konie, krowa, �winka i troch� drobiu w kojcu, to inwen-
tarz �ywy. Było sporo słomy, siana, ró�nych worków i pak z �yw-
no�ci�. Wszystko to było pozakrywane od deszczu jakimi� płach-
tami i kapami. Ale deszcz padał cały czas równomiernie i wszystko 
przemakało. Był to jesienna pa	dziernikowa słota 1945 r. 
 Wcale nie chciałam opuszcza� Maksymówki i jecha� w nie-
znane do Polski. Jeszcze wiele polskich rodzin pozostawało w 
Maksymówce licz�c, �e co� si� zmieni i nie trzeba b�dzie wyje�-
d�a�. Ale tak si� zło�yło, �e przyjechał z Tarnopola brat Romek z 
�on� i dwiema małymi córeczkami. Brat przedstawiaj�c nam sytu-
acj� w jakiej si� znale	li�my namówił nas do wyjazdu. Listownie 
zach�cała nas do jak najszybszego przyjazdu tak�e cała reszta 
mojego rodze�stwa i rodzina bratowej, którzy ju� byli w Polsce. 
Brat Norek urz�dził si� w Tarnowie. Wła�nie w tym czasie urodził 
mu si� pierwszy syn Ada�. Siostra Matylda była ju� u rodziny m��a 
w Mielcu. Reszta rodziny urz�dziła si� w Bytomiu i Zabrzu. Brato-
wa Helena z córkami czasowo zatrzymała si� w Jarosławiu u swo-
jej siostry, czekaj�c na m��a, który miał by� zwolniony z wojska po 
wyj�ciu ze szpitala wojskowego. Nast�pnie osiedlili si� w Mor�gu 
gdzie pracowali w szkole. Brat Dyziek - weterynarz zadomowił si� 
we Wrocławiu, ale pracował w rze	ni w Zabrzu  

Nie obiecywali jakich� nadzwyczajnych warunków �ycia, ale 
zwracali głównie uwag� na to, �e pobyt w Polsce b�dzie dla nas 
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bezpieczniejszy. Po wyra�eniu zgody przez władz� na nasz wy-
jazd, czekali�my długo na transport. W ko�cu przyszło zawiado-
mienie, �e s� podstawione wagony na stacji w Maksymówce i 
trzeba si� szybko załadowa�. Wyjazd nast�pił w ostatniej dekadzie 
wrze�nia. Do granicy w Przemy�lu dojechali�my po sze�ciu dniach 
z licznymi postojami po drodze, głównie aby zrobi� zbiórk� pieni�-
dzy dla maszynisty �eby chciał jecha� dalej. Był to Ukrainiec, który 
stale groził, �e odczepi lokomotyw� i wróci do Tarnopola. 

 Po przekroczeniu granicy, pobie�nej rewizji i zmianie lo-
komotywy transport do�� szybko dotarł do Tarnowa, gdzie jad�ce z 
nami p. Bili�ska z córk�, które jechały do syna i brata Aleksandra 
przebywaj�cego we Wrocławiu wysiadły, aby przesi��� si� na inny 
transport.  
 Zwa�aj�c na nieko�cz�c� si� jazd� naszego transportu i 
zapowiedziany trzydniowy postój w Tarnowie, postanowiłam zo-
stawi� wszystko na “głowie” brata, a samej “skoczy�” do Mielca, do 
siostry Matyldy, której nie widziałam ju� kilka lat. W tym czasie 
urodził si� jej drugi syn, który teraz miał ju� ponad 2 lata, a którego 
nigdy nie widziałam. Zrobiłam wi�c sobie “przerw� w podró�y” i 
wzi�wszy troch� �ywno�ci pojechałam tam po raz pierwszy w �y-
ciu. Zobaczyła stoj�cego w oknie małego chłopczyka. Domy�liłam 
si�, �e to pewnie jest ich drugi synek - Wojtu�. Rado�ci nie było 
ko�ca. Niestety po 2 dniach musiałam  wróci� do transportu. 
 Jak to było przed wyjazdem z Maksymówki? - Szcz��liwym 
zrz�dzeniem losu przyjechał do domu brat Romek, którego umie-
j�tno�ci i pomysłowo�� bardzo si� przydały. Gdy ju� wiedzieli�my 
co mo�emy ze sob� zabra�, trzeba było zrobi� z desek paczki na 
rzeczy potrzebne w drodze, na rzeczy gospodarcze i osobiste, 
wsypa� do worków zbo�e, kasze, m�k�. Ka�de miejsce w wagonie 
musiało by� wykorzystane. Cz��� wagonu przeznaczona była dla 
koni i krowy oraz paszy dla nich. My - na reszcie powierzchni z 
pozostałymi rzeczami. Dodatkowo po�rodku wagonu trzeba było 
umie�ci� kojec z tucznikem kuzynki Latuskowej. Poniewa� otrzy-
many wagon był w�glark� odkryt�, a była to słotna jesie�, nad tym 
wszystkim trzeba było porozwiesza� du�e płachty na naci�gni�tych 
nad wagonem drutach telefonicznych.  

Ju� niemal na pocz�tku drogi spotkała mnie niemiła przy-
goda, gdy rozwiesiłam zmokni�t� garsonk� - mój najlepszy ubiór, 
jeszcze z gimnazjum.  
winia wspi�ła si� na deski kojca, �ci�gn�ła 
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z drutu moj� spódnic� i potargała j�. Koniec, kropka - co robi�? 
Moja strata! 
 Trzeba było pilnowa� siana, słomy, zapasów �ywno�cio-
wych aby nie zamokły, donosi� wod� dla 3 koni, wyrzuca�  nawóz. 
I tak dzi�kowa� Panu Bogu, �e pozwolili nam je zabra�. Jeden ko� 
był własno�ci� kuzyna Józka Popiela, on wyjechał wcze�niej, a 
konia zostawił nam na przechowanie. Teraz postanowili�my go 
zabra� i udało si� nam przywie�� go do Polski. Po przyje	dzie do 
Bytomia kuzyn po niego przyjechał. Był nam bardzo wdzi�czny. 
Ko� bardzo przydał si� do pracy Ziemiach Odzyskanych. 
 Przed wyjazdem zerwałam w sadzie wszystkie jabłka - złote 
renety. Były w dwóch pakach. Cz��� ofiarowałam rodzinie, aby 
przypomnie� ojcowizn�, a cz��� wymieniłam sobie u Niemki na 
całkiem niezły płaszcz. Pami�tam, �e kto� w pace z sieczk� prze-
woził jajka, �eby mie� towar na wymian�. Tymczasem ten stale 
padaj�cy deszcz zamoczył sieczk� jajka zat�chły i nie nadawały 
si� ani do jedzenia, ani do sprzeda�y. 
 W ko�cu transport nasz dotarł do Bytomia, dla nas stacji 
docelowej i ko�ca naszej podró�y. Tu razem z bratem i przy po-
mocy kuzyna Józka rozładowali�my nasze rzeczy z wagonu. Moja 
kuzynka kapitanowa Latuskowa z synem Julkiem, którzy mieli je-
cha� do Poznania, pozostali w wagonie i z reszt� transportu poje-
chali dalej. 
 W Bytomiu konie zostały pocz�tkowo umieszczone w pralni 
w piwnicy. Po schodkach schodziły jakby były szkolone w cyrku. 
Potem brat znalazł dla nich miejsce na folwarku w Miechowicach 
koło Bytomia i tam pracowały, a ja z tego miałam własne “stypen-
dium” na swoje utrzymanie. Podj�łam w tym czasie nauk�, pocz�t-
kowo w szkole �redniej, a potem wy�sze studia. 
 Brat z trudno�ciami znalazł dla swojej rodziny i dla mnie 
mieszkanie. Jeszcze w Bytomiu zrobiłam matur� w Liceum dla 
Dorosłych, mieszkaj�c u brata. W lutym 1947 r. przeniosłam si� do 
Wrocławia, gdzie rozpocz�łam studia we Wrocławskiej Pa�stwowej 
Wy�szej Szkole Sztuk Plastycznych (WPWSSP). 
 Wrocław był cały w gruzach. Sprawiał przygn�biaj�ce wra-
�enie. Budynki przyznane na WPWSSP te� prawie całkowicie w 
gruzach. Młodzie� pomagała odgruzowywa� te budynki. Remon-
towało si� po jednej sali tworz�c coraz to nowe pracownie. To były 
niezwykłe warunki i okoliczno�ci. Musiało si� w tym �y�. Co było 
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robi�? Droga powrotu zamkni�ta. I tak bez nadziei, z dnia na dzie�, 
z tygodnia na tydzie�, z roku na rok ...  
 
 
 
 
 
 
Henryk Sokół 
  Bolesławiec 
 

Wspomnienia 
 
 Po przeczytaniu w “Głosach Podolan” wspomnie� z wyjaz-
du z Maksymówki wszystko stan�ło mi przed oczami, nasze prze-
�ycia w czasie wyjazdu w 1945 roku. Mieszkali�my wtedy w Gó-
rach Stryjowieckich. 50%  mieszka�ców naszej wsi stanowili Ukra-
i�cy. My�my im nie ufali mimo, �e by� mo�e byli mi�dzy nimi po-
rz�dni ludzie. Mój ojciec poszedł po rad� do ksi�dza proboszcza, 
który mu powiedział, �e 60% parafian ju� wyjechało i on tak�e mo-
�e ju� opu�ci� ko�ciół, gdy� dostał takie pismo z kurii ze Lwowa. 
Poszedł tatko tak�e na stacj� do dziadka Soleckiego. Ten nakrzy-
czał na ojca mówi�c: – wyje�d�ajcie, nie orzcie, nie siejcie, a na 
drug� zim� z głodu poumieracie tak jak w Rosji. 
 Ojciec wrócił i mówi mi, �ebym si� wzi�ł do roboty bo zosta-
jemy. Wyniósł plew� hreczan� na strych, bo na podwórku była 
słoma i plewa, a to wszystko deszcz zamoczył. My�my młócili i to 
wszystko zostało pod gołym niebem. Ale ojciec szybko zmienił 
zdanie i zacz�li�my przygotowywa� si� do wyjazdu. 
 Ludzie z opisanego w “Głosach Podolan” transportu mieli 
szcz��cie, bo jechali tylko 6 dni. My - całe 6 tygodni. 1 pa	dzierni-
ka 1945 r. wyjechali�my z Maksymówki, a 8 listopada 1945 r. doje-
chali�my do Bolesławca. W Chyrowie koło Przemy�la przeładowa-
li�my si� z wagonów sowieckich na w�skie tory i kolejarze pu�cili 
nasz transport podkarpack� lini� na 
l�sk. 
 Na wystrzał czerwonej rakiety z wysokiej skały o godz. 10-
tej w listopadowy wieczór w 1944 r. banderowcy wzniecili cztery 
po�ary: w Maksymówce u Duderki i Klepaczów, gdzie całe gospo-
darstwa si� spaliły – domy mieszkalne, stajnie i stodoły. U dziadka 
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Soleckiego szopa, u Mazurkiewiczów w Czaharach i u mojego stry-
ja w Górach Stryjowieckich (był sołtysem za Polski), całe gospo-
darstwa. W tym czasie matka taty, moja babka była u stryja w Gó-
rach Stryjowieckich. Podczas po�aru babcia wyskoczyła z domu 
tylko w koszuli aby wyp�dzi� bydło ze stajni, a było zimno, wi�c 
przemarzła i rozchorowała si�. Zabrali�my j� chor� do wagonu. W 
drodze zmarła w Szopienicach. Poci�g jechał bez zatrzymania a� 
do Milicza i dopiero tam mogli�my j� pochowa�. 
 Tadzio Solecki znalazł w Miliczu młyn. Par� rodzin z Mak-
symówki wraz z Soleckimi tam si� wyładowało i tam osiedliło. Kie-
dy zobaczyli�my, �e teren tam jest podmokły, a wiedzieli�my, �e 
pierwszy transport z Maksymówki pojechał do Lwówka 
l�skiego, 
to i my postanowili�my koniecznie tam pojecha� aby by� ze swoimi 
lud	mi. Trzymali nas w Miliczu 12 dni, a� kto� m�dry wysłał tele-
gram do premiera Osóbki Morawskiego i dopiero wtedy poci�g 
ruszył. 
 Gdy w czasie postoju w Miliczu poszedłem do fryzjera, to 
na białym r�czniku ukazało si� pełno wszy i fryzjer mi to pokazał. 
Było mi wstyd, ale ja przebywałem w wagonie cały czas z owcami i 
nawet z nimi spałem. To była dla mnie wielka mitr�ga. Jak poci�g 
raptownie zatrzymywał si� owce wpadały na mnie i swoimi małymi 
raciczkami mnie budziły. Jak ja mogłem nie mie� wszy, kiedy przez 
6 tygodni nie mogłem porz�dnie si� umy� i ani razu si� nie k�pa-
łem. 

W ko�cu dojechali�my 8 listopada 1945 roku co prawda nie 
do Lwówka 
l�skiego, a do Bolesławca, gdzie znajdowało si� ju� 
par� rodzin z Maksymówki i tam pod miastem tatko obj�ł gospo-
darstwo, które ja teraz prowadz�. 
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Zdzisława Popiel - Jaszczakowa 
      Pozna�          
 
 
 

Ekspatriacja ze Skałatu 
  
 W Skałacie powołano komisj� do spraw wysiedlenia Pola-
ków z Kresów. Na przewodnicz�c� komisji  powołano przysłan� z 
Tarnopola był� nauczycielk� skałack� p. Iren� Krotkiewsk�, a na 
jej zast�pc� p. Mari� Łebsk� mieszkank� Skałatu.. Ludzie s� 
zdezorientowani, zakłopotani, zdenerwowani i niezdecydowani, nie 
wiedz� czy wyje�d�a� dobrowolnie, czy trwa� do ostatka na ojco-
wi	nie. Nikt nie wie nic pewnego. Czy to na pewno transport poje-
dzie do Polski, czy mo�e zostanie w ostatniej chwili skierowany na 
Syberi�. Nie maj� si� kogo poradzi�. Boj� si� jednak zostawa�, 
gdy� z jednej strony Ukrai�cy morduj�, a z drugiej strony Sowieci 
wiele osób aresztuj� i wywo�� na Sybir.  
 Ojciec nasz Hipolit Popiel, który jest na wojnie w Wojsku 
Polskim, a obecnie przebywa w szpitalu w Sosnowcu, pisze w li-
stach do Mamy, aby jak najszybciej wyje�d�ała ze Skałatu. Je�eli 
nie jest mo�liwe oficjalnie, to przez “zielon� granic�”, aby jak naj-
szybciej znale	� si� w Polsce poza bezpo�rednim zasi�giem władz 
sowieckich. Ojciec nasłuchał si� tyle od kolegów w wojsku co si� 
dzieje na Kresach, �e boi si� o nas - to jest o Mam�, Ew�  i o mnie, 
�e zamorduj� nas Ukrai�cy lub wywioz� na Sybir. Wobec tak po-
stawionej sprawy Mama zaczyna robi� starania o wyjazd do Polski.   
 Do pierwszego transportu zgłasza si� około 30 rodzin, 
zwłaszcza takich, które maj� jakie� oparcie w rodzinach w Polsce 
mi�dzy innymi i my. W Jarosławiu jest siostra Mamy, wi�c mamy 
do kogo pojecha�, zwłaszcza, �e z korespondencji z Tat� wynika, 
�e gdy wypuszcz� go ze szpitala to równocze�nie zostanie z woj-
ska zwolniony i b�dzie nas oczekiwał w Jarosławiu. 
  Rodziny, które zgłosiły swój wyjazd i załatwiły formalno�ci 
wyjazdowe, zostaj� zawiadamiane o dacie wyjazdu. Po kilku tygo-
dniach otrzymujemy zawiadomienie, �e transport odejdzie 28 maja 
i b�dzie w nim wagon dla nas. Pakujemy si�, zostawiaj�c wi�k-
szo�� rzeczy w domu, bo jak tu wszystko zabra� kiedy w domu jest 
jedynie jedna dorosła kobieta - Mama i dwie młode dziewczyny (15 
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i 16-lat). Mama cz��� rzeczy mi�dzy innymi fortepian umieszcza w 
szkole, w której uczyła, licz�c w swej naiwno�ci, �e tam nie zosta-
nie zniszczony i po powrocie z wygnania uda si� go odzyska�. 
Jedziemy z naszymi baga�ami na dworzec, a tam okazuje si�, �e 
wagonów nie ma i trzeba wraca� do domu. Szcz��liwie nasze 
mieszkanie jeszcze nie zostało zaj�te przez Ukrai�ców i nie musi-
my czeka� na dworcu. Po dwóch dniach “siedzenia na walizkach” 
jest wiadomo��, �e przyszły wagony. Jedziemy na stacj�, ale wa-
gonów znowu nie ma. Musimy jednak pozosta� na dworcu z baga-
�em, gdy� nie mo�emy ju� wróci� do domu. Nocujemy na peronie 
bezpo�rednio przy swoim baga�u. 
pimy na ziemi przykrytej jedy-
nie kilimem, gdy� Mama boi si� rozpakowa� materace w których 
s� nasze naczynia. Mimo, i� jest to koniec maja noc jest zimna i na 
efekt nie trzeba było długo czeka�. Rano obie z siostr� budzimy si� 
z wysok� gor�czk�. Mamie, która w nocy nie spała gdy� pilnowała 
rzeczy, nic si� nie stało, a my obie mamy zapalenie oskrzeli. Ma-
mie udało si� przez znajomych sprowadzi� na dworzec dr Strzał-
kowskiego, który ratuje nas jakimi� zastrzykami. Na szcz��cie ju� 
na drugi dzie� przychodz�  wagony, ale zamiast wagonów krytych 
podstawiano odkryte, do których ładowano po kilka rodzin. Teraz 
ju� w wagonach - w�glarkach czekamy na odjazd transportu. Pa-
mi�tam, �e odjazd nast�pił w �wi�to Bo�ego Ciała w czwartek 1 
czerwca 1945 roku. Ładowały�my si� do wagonu pełne obaw, 
gdy� był to pierwszy transport ze Skałatu i nie wiedziały�my na 
pewno czy pojedziemy do Polski czy te� na Sybir. W “naszym” 
wagonie jechało kilka rodzin ka�da ze skromnym dobytkiem. My 
wiozły�my troch� �ywno�ci (mi�dzy innymi suchary, którymi �ywi-
ły�my si� przez cał� drog�), odzie�, po�ciel, troch� naczy� stoło-
wych i kuchennych, materace i maszyn� do szycia, która zachowa-
ła si� do dzisiaj. Dobytek ten jak i siebie przykrywały�my kilimami. 
Siedziały�my na nim i pilnowały�my go, gdy� w mi�dzyczasie trze-
ba było broni� swoje mienie przed Ukrai�cami, którzy okradali od-
je�d�aj�cych. Tak� przygod� miały�my we Lwowie, gdzie podczas 
postoju złodzieje bosakami usiłowali �ci�gn�� z wagonu nasze 
baga�e okryte kilimami. Szcz��liwie w tej szarpaninie ze złodzie-
jami, w której brała udział cała “załoga” wagonu, poza rozdarciem 
jednego z kilimów nic si� nikomu nie stało, a złodziejom nie udało 
si� nic nam ukra��. W naszym wagonie jechały razem z nami ro-
dziny: pp. Laskowskich, Orszulaków, Włochowiczów i prawdopo-
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dobnie Muszy�skich. Po trzech dniach transport szcz��liwie dotarł 
do granicy w Mo�ciskach.  
 Nasz transport po przekroczeniu granicy i jeszcze jednym 
dniu jazdy (26 km) zatrzymał si� po raz pierwszy w dniu 4 czerwca 
1945 roku w Jarosławiu i tam te� udało si� nam wysi��� i wyłado-
wa� nasz dobytek, dzi�ki uprzejmo�ci maszynisty (za drobn� ła-
pówk�), który przytrzymał poci�g na stacji. Reszta pojechała dalej 
do Wielkich Strzelec (obecnie Strzelce Opolskie). Tam te� wszyscy 
wysiedli, by zacz�� nowe �ycie, wprawdzie w Polsce, ale w zupeł-
nie obcym �rodowisku.  
 Co prawda w Jarosławiu nie zastały�my Ojca, gdy� nadal 
był jeszcze w szpitalu, ale były�my ju� w Polsce i mogły�my �y� 
spokojniej, znów chodzi� do polskiej szkoły i nie ba� si�, �e za-
morduj� nas Ukrai�cy. 
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   Romualda Grad 
K�dzierzyn – Ko�le 
 
 

Moja odyseja... 
 
 Z sentymentem wspominam urocze lata mego dzieci�stwa, 
kiedy �ycie płyn�ło wolno, spokojnie i bezpiecznie. Dom rodzinny 
był przytulny, pełen miło�ci, z tradycjami. Byłam dobrze i ładnie 
ubrana, dobrze od�ywiana. Niew�tpliwie wspomnienia te s� wy-
idealizowane, ale dobrze, �e w pami�ci utrwalaj� si� te najlepsze. 
 Wojna zniweczyła wszystko. Nastały dni strachu i grozy, 
trudne dzisiaj do opisania. Dla mnie – dziecka, potem nastolatki, 
było to �ycie “na niby’. Czekało si� z nadziej� na odmian�. 
 Jest maj 1945 roku. Pami�tam niezwykły nastrój, pi�kn� 
wiosn�, �wie�� ziele�, du�o sło�ca, a w sercu ogromn� ulg� i ra-
do��, bo sko�czyła si� wojna. Pewnie wróci ukochany ojciec, który 
pewnego dnia zostawił wszystko i w grupie innych m��czyzn – 
kolegów znalazł si� w Wojsku Polskim. Zacz�ły nadchodzi� od 
niego “trójk�tne listy” z numerem poczty polowej. Pami�tam tylko 
niektóre miejscowo�ci: Sumy, Lublin, Warszawa. Dzi� nie pami�-
tam gdzie był ojciec w dniu zwyci�stwa, ale wiedziałam, �e na 
pewno �yje. 
 Wojna sko�czyła si�, ale oto nowy dylemat: “repatriacja”. 
Mo�ni tego �wiata postanowili, �e nie tu b�dzie teraz nasza ojczy-
zna. 
 Ojciec listownie ponaglał, �eby nie zwleka� z rejestracj� w 
powołanej komisji do spraw przesiedlenia. Pierwszy transport 
przesiedle�ców odjechał w czerwcu 1945 roku. Wiadomo ju�, �e 
dojechali do Strzelec, ale takiej miejscowo�ci nie umiemy znale	� 
na mapie. Dzisiaj wiem, �e to Strzelce Opolskie. 
 Brak zdecydowania i niepewno�� ju� poza nami. “Miesz-
kamy” na dworcu kolejowym oczekuj�c podstawienia wagonów. 
Jeszcze nagła �mier� babci (matki ojca) i pogrzeb. Jeszcze nama-
wianie dziadków (ze strony mamy), aby jechali z nami. Nie! – oni 
zostaj�, aby dopilnowa� swojego i naszego dobytku, bo według 
nich – my i tak niedługo wrócimy. Zaistniałe wydarzenia były dla 
nich tak absurdalne, �e w nie niewierzyli. 
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 A co my�lała moja Matka, wyje�d�aj�c w nieznane i nie-
pewne jutro z pi�ciorgiem dzieci? Dzisiaj wiem, �e zasługuje Ona 
na ogromny podziw i szacunek. A ile takich matek było? 
 Jest połowa lipca 1945 roku. Opuszczamy nasze rodzinne 
strony. Wagony odkryte (w�glarki), transport ogromny, około 40 
wagonów. W naszym wagonie mie�ciły si� trzy rodziny, razem 15 
osób. Nam dzieciom – było wesoło, pachniało przygod�. Poci�g na 
trasie Skałat – Tarnopol wlókł si� powoli. Na polach wzdłu� toru, 
pracowały kobiety – Rusinki. Kiedy kto� z nas udawał, �e je foto-
grafuje – jednomy�lnie podnosiły do góry spódnice, pokazuj�c nam 
swoje po�ladki. Od czasu do czasu która� z nich krzyczała: “Za 
San Lasze, bo tu nasze!” Nacjonalizm ukrai�ski ujawniał si� w tej 
nienawi�ci. 
 Podró� trwała ponad dwa tygodnie. W czasie długich posto-
jów niejednokrotnie robiono “zrzutk�” dla “kogo� tam” – aby poci�g 
ruszył. Na jednym z takich postojów złodzieje opró�nili nam dwa 
du�e wiklinowe kufry, w których mama zapakowała nasz� zimow� 
odzie�. 
 Dojechali�my do K�dzierzyna. Tu w lesie, mi�dzy K�dzie-
rzynem i Ko	lem kazano nam z wyładowanym dobytkiem oczeki-
wa� na wagony (na nasze w��sze tory), które miały zawie�� nas 
gdzie� dalej. Dla mojej rodziny dalsza podró� była niemo�liwa z 
powodu mojej choroby. Wysoka gor�czka i ból w klatce piersiowej. 
Było to zapalenie opłucnej, efekt przezi�bienia po silnej, nocnej 
ulewie. 
 K�dzierzyn był wówczas małym miasteczkiem. Du�y dwo-
rzec w�złowej stacji kolejowej, kilka ulic. Mama szukała lekarza, 
ale wsz�dzie napotykała nieufnych, przestraszonych ludzi. Do Ko	-
la dostała si� promem przez Odr�. W Ko	lu były jakie� urz�dy, 
napływowa ludno�� mówi�ca po polsku, urz�d repatriacyjny. Ma-
ma wróciła ci��arowym samochodem wojskowym. Kierowca �oł-
nierz przywiózł nas do Ko	la. Zamieszkali�my na poddaszu w mini 
pokoju i kuchni. Znalazł si� lekarz i lekarstwa – szybko wyzdrowia-
łam. 
 Jak �yło si� nam w Ko	lu w tych pierwszych dniach? Chyba 
lepiej ni� tym autochtonom, z którymi mieszkali�my w kamienicy. 
Moja �yczliwa dla ludzi Mama dzieliła si� z nimi swoimi zapasami 
�ywno�ciowymi. Przed wyjazdem przygotowała suszony makaron, 
jarzyny, cukier, m�k�, cebul�, czosnek. Szybko zaskarbiła sobie 
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przyja	� i �yczliwo�� tych ludzi, którzy przecie� równie� byli “zba-
łamuceni” dziejami historii. 
 Rozpocz�ł si� rok szkolny. Najstarsza siostra dostała prac� 
“urz�dniczki” w PUR–ze (Pa�stwowy Urz�d Repatriacyjny). – 
Oczekiwali�my powrotu ojca, który został zdemobilizowany w listo-
padzie i otrzymał prac� w Powiatowej Radzie Narodowej. Przenie-
�li�my si� do wygodnego, (ale pustego) mieszkania. Zacz�ło si� 
normalne, powojenne, biedne �ycie. 
 I nic ju� nie było tak jak dawniej. 
 
 
Czesław Kominek 
         �ary 
 
 

Ekspatriacja z Hrycowiec 
 
 Ju� wcze�niej, na przełomie sierpnia i wrze�nia przybyli do 
nas osadnicy ukrai�scy wysiedleni z rzeszowszczyzny. Ziemnia-
ków ju� nie pozwolono nam wykopa�. Stalinowi bardzo zale�ało na 
tym, �eby jak najszybciej pozby� si� Polaków zamieszkuj�cych 
przedwojenne Kresy Wschodnie. Zapewne wydał tajne dyrektywy 
swoim słu�alcom z PKWN by zorganizowali przesiedlenie ludno�ci 
ukrai�skiej (tzw. “zachodniaków”) na nasze tereny, jeszcze przed 
nasz� ewakuacj�. Chodziło o takie “umilanie” �ycia Polakom, aby 
jak najszybciej opu�cili te tereny. 
 Zacz�li�my przygotowywa� si� do wyjazdu. Zbijali�my z 
desek skrzynie na zbo�e i inny dobytek, w które ładowali�my to 
wszystko co zamierzali�my zabra� ze sob�. Z mebli zabierano 
tylko te, które mo�na było demontowa� i ponownie zło�y�.  
 Na pocz�tku pa	dziernika 1945 r. wyjechali�my z rodzin-
nych Hrycowiec, w podró� bez powrotu. �egnajcie Miodobory, �e-
gnajcie krystaliczne 	ródła wody, �egnaj rodzinna chato! 
 Gdy na widnokr�gu ukazały si� zabudowania Zbara�a, oj-
ciec pokazał mi (odbudowany cz��ciowo przed wojn�) dach zamku 
zbaraskiego. 
 Przy stacji kolejowej w Zbara�u stało miasteczko szałasów. 
Ka�dy budował je jak umiał. Przewa�nie były to szkielety z tyczek 
drewnianych, kryte słom�. Tu mieli�my oczekiwa� na podstawienie 
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wagonów. Konie i krowy stały uwi�zane do kołków, na wolnym 
powietrzu. Trzody chlewnej nie było. Pod nasz� opiek� była nasza 
Krasula i ko� oraz krowa babci. 
 Mijały dni, a wagony nie nadchodziły. Tymczasem robiło si� 
coraz chłodniej. Przy pierwszym jesiennym deszczu wyłoniły si� 
mankamenty w skonstruowanej przez mojego ojca i jego pomocni-
ka budzie. Obudziłem si�, gdy na moj� twarz i pierzyn� zacz�ły 
spada� krople deszczu. Posiłki gotowano na oddalonych nieco od 
torów ogniskach. Były to na przemian makaron lub kasza. Strasz-
nie przydymione. 
 W cieplejsze i słoneczne dni łaziłem z rówie�nikami w po-
bli�u stacji, patrzyli�my na przeje�d�aj�ce z rzadka poci�gi. W jed-
nym z takich dni ojciec pokazał mi wzgórze z ruinami zamku w 
Starym Zbara�u. Nie wiedziałem wtedy, �e po latach (w 2001 roku) 
stan� na tym wzgórzu własnymi stopami. 
 Gdy �ycie w budach na dworcu stało si� nie do zniesienia z 
powodu zimna, dwie noce sp�dzili�my w poczekalni dworca kole-
jowego, w�ród tłumu współtowarzyszy tułaczki i ró�nych przybł�-
dów czy �ebraków. Jedn� noc sp�dzili�my u znajomych ojca w 
mie�cie. Pod koniec listopada 1945 r. nikt ju� nie chciał oczekiwa� 
dłu�ej na wagony w tych warunkach. Mieszka�cy obozowiska roz-
proszyli si� po peryferiach Zbara�a. Były powa�ne trudno�ci ze 
znalezieniem jakiego� przytułku. W ko�cu trafili�my pod dach 
wdowy, która mieszkała z córeczk� młodsz� ode mnie. Była to 
jednoizbowa chałupa kryta słom�, z wn�k� na kuchni�. W podwó-
rzu stała wiata, bez �cian, z dachem krytym słom�, wspartym na 4 
drewnianych słupach. Było to schronienie dla naszych zwierz�t 
podczas zimy 1945/1946 roku. 
 Razem z wła�cicielk� mieszkali�my tam w sze�� osób. 
Kosztowało to nas sporo. Płacili�my zbo�em. Cz��� naszych towa-
rzyszy niedoli zdecydowała si� skorzysta� z podstawionych w po-
łowie grudnia wagonów bez dachów (“lory”). 
 Dla mnie zimowanie w Zbara�u było kolejn� przygod�. 
Sanki, narty z nowopoznanymi kolegami. Niewiele docierało do 
mojej �wiadomo�ci z tego, co musieli wycierpie� moi rodzice. W tej 
okropnej ciasnocie trzeba było gotowa� posiłki, oporz�dzi� zwie-
rz�ta. Gnój wytworzony przez stoj�ce pod wiat� zwierz�ta był wy-
korzystany przez ojca do “murowania” �cian mi�dzy słupami wiaty. 
Do ko�ca stycznia �ciany z obornika si�gn�ły ju� okapu wiaty. Był 
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to wielki sukces. W ten sposób nasze zwierz�ta miały osłon� od 
wiatru i dodatni� temperatur�. W tych warunkach ocieliły si� 
szcz��liwie obydwie krowy. 
 Gdy ojciec wszedł tam rano, po ocieleniu si� tej krowy, któ-
ra znajdowała si� w bezpo�rednim s�siedztwie konia, zastał cie-
kawy obrazek. Krowa le�ała pod koniem, li��c swego noworodka, 
a ko� stał przyci�ni�ty do �ciany (z obornika), z podniesion� jedn� 
nog�, aby jak najwi�cej miejsca da� krowie- matce. W takiej pozy-
cji stał chyba cał� noc. Co za wspaniały przykład zwierz�cej soli-
darno�ci. 
 Kwiecie� 1946 rok. Kolejna przeprowadzka do podstawio-
nych wagonów. Tym razem definitywny wyjazd na zachód. Pierw-
sza w moim �yciu podró� kolej�. Nie było we mnie, wtedy 8-latka, 
miejsca na t�sknot� za pozostawion� ojczyst� ziemi�. Byłem cie-
kawy tego, co si� wokół mnie działo, tej podró�y w nieznane, po-
stoje na ró�nych stacjach, mijane miejscowo�ci. 
 W jednym wagonie jechali�my razem z rodzin� mego stryja 
(brata ojca), który wiózł wi�cej dobytku od nas. Wiózł nawet klatki z 
g�siami i kaczkami, które tarasowały wej�cie do wagonu do połowy 
wysoko�ci drzwi. Tak wi�c pomieszczenie dla ludzi znajdowało si� 
wysoko, mi�dzy dachem wagonu a workami ze zbo�em i innymi 
rupieciami. Pozycj� stoj�c�, w niektórych miejscach wagonu, mo-
głem przyj�� tylko ja i kuzynki w wieku zbli�onym do mojego. 
Wszystkie osoby dorosłe jechały siedz�c lub le��c. Wszystkie po-
stoje wykorzystywane były do rozprostowania ciała oraz do kar-
mienia i pojenia zwierz�t jad�cych w odkrytych wagonach. Ka�de 
za� wyj�cie i wej�cie do wagonu kosztowało niemało wysiłku. 
Trzeba było si� wspina� po szczeblach i uchwytach klatek ze stryj-
kowymi g�siami, które szczypały nas dziobami po r�kach. 
 Po przyje	dzie naszego poci�gu na “Ziemie Odzyskane”, 
przy dłu�szych postojach przedstawiciele PUR-u proponowali nam 
osiedlenie si� w okolicznych miejscowo�ciach. Oprowadzali nas po 
opustoszałych domostwach, wyszabrowanych ju� z warto�ciow-
szych mebli. Najdłu�szy postój był w Kaliszu Pomorskim, stali�my 
tak�e jaki� czas w Pile. Miasto było zrównane z ziemi�. Cz��� ro-
dzin z naszego transportu osiedliła si� w proponowanych miejsco-
wo�ciach, cz��� pojechała dalej. Mój ojciec postanowił jecha� z 
transportem do ko�ca. W ko�cu dojechali�my do �ar, gdzie trzeba 
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było rozładowa� wagony, gdy� wracały one z powrotem po na-
st�pnych przesiedle�ców. I tak zacz�li�my tu nowe �ycie. 
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Stanisława Doktor-Jarosławska 
     Warszawa 

 
 

Mój wyjazd z Czortkowa w 1945 r. 
 
 Chocia� min�ło ju� 60 lat i czas zaciera w mojej pami�ci 
szczegóły, opisuj� to, co mi jeszcze pozostało. 
 Mieszkałam z rodzicami i rodze�stwem, miałam trzy siostry 
i brata, mieszkał te� z nami dziadek Paweł. 
 Do szkoły powszechnej ucz�szczałam na Górnej Wygnan-
ce, dyrektorem tej szkoły był p. Stanisław Kotowicz i tam uko�czy-
łam czwart� klas�. 
 Ju� w czasie okupacji niemieckiej zacz�ły si� morderstwa 
Polaków przez bandy ukrai�skie. Po spaleniu i wymordowaniu Po-
laków w Majdanie zim� 1943 r. ciocia z córk� zamieszkały u nas, a 
kilka rodzin u naszych s�siadów, poniewa� stracili cały dorobek 
�ycia. 
 Zim� w 1944/ 1945 r. i my byli�my zmuszeni opu�ci� nasz 
rodzinny dom i zamieszka� przy ul. Podgórnej u cioci Plecan. W 
domu został tylko dziadek Paweł. Nie chciał i�� z nami, poniewa� 
był chory i le�ał w łó�ku; musieli�my przynosi� mu �ywno�� i za-
pewni� opiek�. 
 W tym czasie moja starsza siostra Helena pracowała w 
sklepie na Górnej Wygnance (przed wojn� był to dom Kółka Rolni-
czego). Pewnego dnia siostra poszła po pracy odwiedzi� dziadka i 
zanie�� mu �ywno��, ale o tej porze roku szybko zapadał zmrok, 
było ciemno, a lampy nie mo�na było pali�. Nagle rozległo si� silne 
walenie do drzwi i krzyk w j�zyku ukrai�skim, �eby otworzy�, bo 
drzwi wyłami�. Strach siostr� ogarn�ł, wiedziała co j� czeka gdy 
wejd� do domu. Upadła na kolana, zacz�ła si� modli� i prosi� Bo-
ga o ratunek. 
 Długo to trwało, wreszcie napastnicy przekonani, �e nie ma 
nikogo w domu, odeszli. Po chwili siostra podeszła do okna i zoba-
czyła jak odchodzili;  było ich około dziesi�ciu z karabinami. 
 Polacy organizowali w tym czasie warty nocne, mieli przy-
wi�zane do drzew �elazne przedmioty i w razie zbli�ania si� ban-
dytów mieli obowi�zek dzwoni�. Wszyscy mieli schrony w piwni-
cach lub na strychach i wtedy uciekali z mieszka�. 

 62

 W mro	n� noc mój ojciec pełnił wart� z p. Witkowskim na 
rozdro�u pod krzy�em, gdzie na �wierku zawieszone było �elazo 
do dzwonienia. Około północy usłyszeli, �e zbli�aj� si� sanie. Sie-
działo na nich kilku m��czyzn z karabinami. Zatrzymali si� i po 
ukrai�sku powiedzieli, �eby nie dzwoni�, bo ich zabij�. Zapytali 
ojca czy ma dzieci i czy chce �y�? To niech idzie do domu! I odje-
chali inn� drog�. Po tych zaj�ciach s�siedzi te� opu�cili swoje do-
my i nocowali w schronach albo u znajomych w mie�cie. 
 W czasie okupacji niemieckiej uko�czyłam 5 i 6 klas� w 
szkole handlowej koło cerkwi. A po wkroczeniu wojsk radzieckich 
uko�czyłam 7 klas� w szkole koło zamku. W polskiej szkole z pol-
skim j�zykiem wykładany był ponadto j. rosyjski i ukrai�ski. Dyrek-
torem tej szkoły był p. K�dzierski.  
 8 maja zastał nas koniec wojny. Lekcji w szkole nie było. 
Panowała rado��, Rosjanie grali na harmoniach ta�czyli na ulicach  
oraz strzelali na wiwat. Do szkoły ucz�szczało coraz mniej 
uczniów, bo Polacy ju� wyje�d�ali na Ziemie Odzyskane. 
 Moi rodzice te� otrzymali odpowiednie dokumenty i szyko-
wali�my si� do wyjazdu. Mama piekła suchary i kupowali�my kon-
serwy od �ołnierzy radzieckich oraz inne produkty �ywno�ciowe. 
Na pocz�tku pa	dziernika przyszedł do nas sołtys Ukrainiec i zapy-
tał rodziców kiedy wyje�d�amy, bo dom jest potrzebny dla Łemków 
przesiedlanych na nasze tereny. Otrzymali�my polecenie, �e za 
tydzie� mamy opu�ci� dom. Rodzice spakowali rzeczy do worków i 
paczek oraz �ywno�� i furmank� przewie	li na stacj� kolejow�. 
Oczywi�cie wszystkie meble zostały w domu. 
 Na dworcu była ju� długa kolejka oczekuj�cych na wyjazd i 
my tak�e ustawili�my si�.  Z ka�dym dniem kolejka si� wydłu�ała i 
czekali�my na dworcu dwa tygodnie, bez dachu nad głow�, pod 
gołym niebem. 
 Moja matka urodziła siostr� 21 marca 1945 r. i zamieszkała 
u cioci, a my pełniły�my na stacji dy�ury nocne i dzienne pilnuj�c 
swego dobytku. Mama prosiła, �eby dziecko ochrzci� w ko�ciele w 
Czortkowie. W tym czasie most na rzece Seret w czasie bombar-
dowania został zwalony i prz�sła le�ały w wodzie. W ko�ciele był 
tylko ksi�dz, brat zakonny, rodzice chrzestni i ja. Na imi� dali�my 
jej Teresa i po chrzcie szcz��liwie przeprawili�my si� przez zwalo-
ny most z dzieckiem pod pach�, bo drug� r�k� trzeba było przy-
trzymywa� si�, �eby nie wpa�� do wody. Pó	niej Rosjanie zbudo-
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wali drewniany most troch� dalej od zwalonego i ju� swobodnie 
mo�na było przej�� do miasta i do ko�cioła. 
 Noce były ju� zimne, była to druga połowa pa	dziernika, a 
widoków na szybki wyjazd nie było. Ojciec mój pracował na kolei i 
za wódk� załatwił wagon towarowy. W nocy załadowali�my si� do 
wagonu po jednej stronie, a po drugiej dwie rodziny i byli�my 
szcz��liwi, �e ju� jeste�my w wagonie. Wagon został doczepiony 
na ko�cu do transportu, który jechał do Jeleniej Góry. 
 Rano 1-go listopada zacz�ł pada� �nieg, ale my byli�my ju� 
w wagonie i poci�g ruszył ju� w kierunku Wawrynowa i nagle roz-
legł si� głos tr�bki, kto� zagrał porann� pie�� “Kiedy ranne wstaj� 
zorze...” Wszyscy w naszym wagonie płakali i tak �egnali�my na 
zawsze nasze kochane miasto Czortków. Poci�g wlókł si� wolno, 
transport był bardzo długi. Dojechali�my do Lwowa i tu usiłowali 
odczepi� nasz wagon. Twierdzili, �e osie si� pal�, ale ojciec nie 
pozwolił im dokona� tego czynu, na pewno chcieli zostawi� nas na 
bocznicy i okra��. 
 Jechali�my z ci�głymi postojami ju� kilka dni, a� dojechali-
�my do Bie�anowa pod Kraków, tam ju� stało 9 transportów. Na 
pewno długo by�my czekali, �eby ruszy� w dalsz� podró�. W tym 
celu zorganizowano zbiórk� pieni�dzy i wódki dla maszynisty i ru-
szyli�my w dalsz� drog�. Tak dojechali�my do Opola. Wsz�dzie 
wida� było �lady po przej�ciu frontowych walk, uszkodzone czołgi 
oraz inne �lady wojny. 
 I tak podró� nasza trwała 13 dni, a� wreszcie dojechali�my 
do stacji Brochów pod Wrocław. Tam musieli�my si� przeładowa� 
do innych wagonów z szerokiego toru na w�ski i jecha� do Jeleniej 
Góry. Tymczasem chodzili ludzie i pytali sk�d jedziemy i spotkali-
�my znajomych z Czortkowa. Poradzili �eby�my zostali w Brocho-
wie, bo w Radwanicy mieszka kilka rodzin z naszych stron. Pomo-
gli nam si� wyładowa� i przewie	li nas do Radwanic. 
 Tu sołtys przydzielił nam dom uszkodzony przez działania 
wojenne. Jedna �ciana była rozwalona, a na drodze le�ało skrzy-
dło z samolotu i silnik. W domu tym mieszkała Niemka i my z ni� 
zamieszkali�my. 
wi�ta Bo�ego narodzenia sp�dzili�my razem. 
Dopiero w maju 1946 r. Niemcy zostali przesiedleni do Niemiec. 
Do Wrocławia trzeba było i�� pieszo, po drodze pełno domów roz-
walonych i gruzu ze zniszczonych kamienic i groby poległych �oł-
nierzy. 
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 Nie było �adnej komunikacji, �eby dosta� si� do Wrocławia. 
Sklepów równie� nie było. Ojciec dopiero na wiosn� dostał prac� 
na kolei w Brochowie, tam te� zorganizowano sklep i �ywno�� ku-
powało si� na kartki. 
 Do Wrocławia poszłam z matk� a� na plac Grunwaldzki, 
�eby sprzeda� troch� owoców przywiezionych z Czortkowa z na-
szego sadu, i kupi� chleba. Tam mo�na było kupi� ró�ne rzeczy, 
ale mama nic nie kupowała tylko płakała i mówiła, �e zaraz wróci-
my na swoje ziemie. Niestety tak si� nie stało i rodzice mieszkali 
tam, a� do �mierci. 
 
 
 
 
 
 
Danuta Butrówna-Stancel 
         Warszawa 
 
 
 

Repatrianci zza Buga 
(fragment) 

 
9 maja 1945 r. cieszyli�my si� wraz z całym �wiatem z za-

ko�czenia II wojny �wiatowej. Nareszcie sko�czył si� ten – trwaj�-
cy prawie 6 lat koszmar, który poci�gn�ł za sob� �mier� milionów 
ludzi, ogrom nieszcz��� i strat. 

Pod koniec czerwca zostali�my wyznaczeni do repatriacji. 
Zwie	li�my na ramp� kolejow� cały nasz dobytek, ale nie podsta-
wiono nam na czas wagonów towarowych. Musieli�my wi�c dy�u-
rowa� na zmian� przy baga�ach dwie lub trzy doby. Dopiero gdy 
wagony były ju� przy rampie, mój wujek Antoni Bandurek z Sienia-
kowej przywiózł najwa�niejszy baga�, du�y kosz na bielizn�, w 
którym ukryty był prof. Józef Opacki! Miał on przejecha� z nami 
granic� nielegalnie, poniewa� jako ukrywaj�cy si� przed władz� 
radzieck�, nie miał �adnych dokumentów, a wi�c i karty ewaku-
acyjnej, która stanowiła glejt wyjazdowy. Pod osłon� nocy doszedł 
do naszego wagonu jeszcze drugi uciekinier pan Paweł Michali-
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szyn, równie� jeden z szefów miejscowego AK, odbywaj�cy tak�e 
t� podró� nielegalnie. 

Do granicy w Medyce siedzieli�my jak trusie, przej�ci wa�-
no�ci� chwili i nasz� niezwykł� “kontraband�”. 

Pó	niej – odpr��eni czekali�my, kiedy kto� przyjdzie zapy-
ta� nas, dok�d chcemy jecha�. 

Tymczasem nikt nas o nic nie pytał, poci�g wlókł si� - przy 
pi�knej lipcowej pogodzie – chyba 2 doby, a� zawiózł nas do Punk-
tu Etapowego w Mikulczycach koło Katowic. Tam kazano nam si� 
wyładowa� z wagonów i zaproponowano tymczasowe mieszkanie 
poniemieckie. Nareszcie mogli�my odpocz�� po podró�y, rozpa-
kowa� troch� rzeczy i rozejrze� si� po okolicy. 

Krajobraz 
l�ska był całkowicie ró�ny od naszego słonecz-
nego Podola. Wsz�dzie było szaro i czarno, wsz�dzie kominy i 
d	wigi. Najbardziej ciekawili nas ludzie, jak�e inni, ni� u nas. Prze-
wa�ały ciemno ubrane kobiety w kapeluszach (tego si� u nas nie 
widziało przez cał� okupacj�). Spotykali�my wielu starszych ludzi 
mówi�cych po niemiecku. Jak to, przegrali wojn� i o�mielaj� si� tu 
w Polsce rozmawia� po niemiecku! (Wida� było, �e szybko uznali-
�my tzw. Ziemie Odzyskane za polskie). Przez dłu�szy czas �yły w 
nas wtedy uczucia nienawi�ci do wszystkich Niemców, których 
uto�samiali�my z hitlerowcami, sprawcami całego wojennego zła. 
Z czasem wiele si� w nas zmieniło, potrafili�my zrozumie� ich 
punkt widzenia, poj�� ich krzywdy. Z niektórymi 
l�zakami zd��yli-
�my si� nawet zaprzyja	ni� i mimo, �e opu�cili pó	niej kraj i wyje-
chali do “Reichu”, utrzymuj� z nami dobre stosunki do dzisiejszego 
dnia. 

W Mikulczycach odnalazł nas mój m��, który kontynuował 
słu�b� wojskow� w Armii Ko�ciuszkowskiej do wrze�nia 1945 roku. 
W sierpniu wpadł do nas tylko na jeden dzie� i zaraz wrócił do 
swojej jednostki. My za� rozpocz�li�my na własna r�k� poszuki-
wania stałego mieszkania. 

Kto� ze znajomych powiedział nam, �e jest wolne mieszka-
nie w Gliwicach, w domu cz��ciowo ju� zaj�tym przez Czortkowia-
ków pp. Czerwi�skich. Pojechali�my tam z bratem – istotnie, było 
puste 3 pokojowe mieszkanie na Wójtowej Wsi, ale w strasznym 
stanie, przypominaj�cym bardziej stajni� ni� dom. Wypełnione 
�mieciami i błotem prawie do połowy �cian. Có�, wzi�li�my si� do 
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roboty i po kilku dniach mogli�my si� nareszcie wprowadzi� do 
tego lokalu, na który nasza mama otrzymała przydział. 

Miasto Gliwice bardzo nam si� podobało, było czyste i zad-
bane, wsz�dzie słyszało si� lwowsk� gwar�. Wida� było, �e sporo 
ludzi przyjechało tu przed nami i od razu zabrali si� do pracy. Po-
wstało du�o sklepów, dobrze zaopatrzonych, kwitł handel i szaber. 
Mo�na było wła�ciwie wszystko dosta�, je�li tylko miało si� pieni�-
dze. My ich nie mieli�my, ale mieli�my nasze zapasy, które teraz 
si� przydały. Mój brat zaraz zacz�ł chodzi� do szkoły, starsza sio-
stra poszła do pracy, a ja – po demobilizacji m��a z armii, spako-
wałam walizk� i wyjechałam do upragnionej Warszawy! 

 
 
 

Józefa Choina- Drabkowska 
  Warszawa 

 
 

Moja droga repatriacyjna 
 
 Zbiorowa akcja banderowców na polsk� wie� Gł�boczek z 
4 na 5 stycznia 1945 r. zapocz�tkowała terror nacjonalistów wobec 
ludno�ci polskiej w rejonie Borszczowa, ju� w okresie administracji 
radzieckiej. Bandyci bezkarnie mordowali przez cał� noc bezbron-
n� ludno��, poniewa� jej obro�cy znajdowali si� w Wojsku Pol-
skim. Gł�boczek ogarni�ty był ogromn� łun� po�aru widoczn� na 
odległo�� wielu kilometrów. Rano po wycofaniu si� bandytów po-
jawiły si� radzieckie oddziały ewakuacyjne, zarz�dzaj�c natych-
miastow� ewakuacj� mieszka�ców wsi do Borszczowa. Po akcji tej 
zidentyfikowano 88 zamordowanych Polaków. Administracja ra-
dziecka nie ukrywała ju�, �e “Polacy powinni wyjecha� do Polski”, 
bowiem oni nie s� ju� w stanie obroni� ich przed bandami bande-
rowców. Od grudnia 1944 r. w Borszczowie działała mieszana ko-
misja do spraw repatriacji ludno�ci polskiej i w styczniu 1945 r. 
pierwszy transport wyruszył do Polski. Dok�d ten pierwszy trans-
port dotarł – nie wiadomo. Pó	niej ju� systematycznie wyje�d�ały 
jeden po drugim, co miesi�c. 
 Mimo zako�czenia wojny, jeszcze w połowie czerwca 1945 
r. wie� Słobódka Muszkatowiecka (w parafii borszczowskiej – 2 km 
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od miasta) była miejscem likwidacji bezbronnej ludno�ci polskiej 
przez ukrai�skich nacjonalistów. Jednej nocy zamordowano w niej 
ze szczególnym okrucie�stwem 28 osób. To był wielki szok dla 
wszystkich. Kiedy moja Matka dowiedziała si� o rzezi, nie �ałowała 
ju� dobytku i wyraziła zgod� na jak najszybszy wyjazd, aby tylko 
uciec od Ukrai�ców. Zacz�to załatwianie formalno�ci zwi�zanych z 
wyjazdem. Na placu przy stacji kolejowej tygodniami koczowały 
rodziny polskie w oczekiwaniu na podstawienie wagonów. Wyzna-
czano nam kilka terminów wyjazdu. 
 I wreszcie na pocz�tku pa	dziernika 1945 r. wagony pod-
stawiono, ale znowu� zaistniał problem. Co mamy zabra� ze sob�, 
gdy� wyje�d�amy cał� rodzin� – matka, ja, siostra z m��em i troje 
dzieci, najmłodsze trzymiesi�czne. Od rodzin osób, które poprzed-
nio wyjechały dowiedzieli�my si�, �e podró� trwa około dwóch ty-
godni, tote� zabieramy rzeczy najpotrzebniejsze – dla niemowlaka 
musi by� mleko, wi�c zabieramy krow�. Ponadto zabieramy jedne-
go konia, zapasy �ywno�ci i ubrania. Kiedy ju� wszystko załado-
wano, na stacji kolejowej czekali�my w wagonie jeszcze tydzie� na 
odjazd. To był chyba szósty z kolei transport. Wreszcie odjazd! 
Wagon dwuosiowy jest przepełniony: trzy rodziny, tj. 17 osób, w 
tym sze�cioro dzieci, które płacz�, bo noce s� zimne. Ponadto w 
wagonie jest pasza dla dwóch koni i jednej krowy, które jad� w 
oddzielnym wagonie i wymagaj� karmienia. Na przypadkowych 
postojach na trasie przejazdu, z przytorowych pól uzupełniamy 
pasz� dla tych czworono�nych pasa�erów, a na stacjach kolejo-
wych – wod� dla wszystkich. I tak doje�d�amy do Gorzowa Wlkp. 
Tutaj nast�piło rozdzielenie transportu. Ostatecznie po dwóch ty-
godniach jazdy z ko�cem pa	dziernika dobijamy do miejsca prze-
znaczenia – Konotop (22 km na wschód od Zielonej Góry). 
 Szukamy wolnego domu, aby tylko móc si� poło�y� na noc, 
bo wszyscy jeste�my bardzo um�czeni i zajmujemy chałup� byle 
jak�, poniemieck�, a w niej pustka, nie ma nic, tylko na podłodze 
pełno ludzkich odchodów. Troch� sprz�tamy i kładziemy si� spa�. 
Rano szwagier idzie na stacj� kolejow�, aby zabra� konia i krow�, 
bo tam zostały wszystkie zwierz�ta pod opiek� �ołnierza Armii Ra-
dzieckiej. I znów wielki szok: krowa jest, a konia nie ma, podobno 
widziano jak konia prowadzili �ołnierze. Ale co mo�na było zrobi� 
w tych okoliczno�ciach? Dla nas była to wielka strata, bo liczyli-
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�my, �e ten ko� b�dzie nam pomoc� w zagospodarowaniu nowego 
miejsca. 
 Pocz�tek naszego tułaczego �ycia był wr�cz �ałosny. Dom 
pusty, nadal �pimy na podłodze, zapasy �ywno�ci, jakie przywie	-
li�my ze sob� ko�czyły si�, a o prac� równie� bardzo trudno, bo 
miejscowo�� była mała. Co robi�? Stopniowo po�ci�gały�my po-
niemieckie łó�ka, krzesła i jako� si� mieszkanie umeblowało. 
Wcze�niej przed nami do tej miejscowo�ci przybyli repatrianci z 
rejonu lwowskiego, z ksi�dzem, a miejscowy ko�ciół nas powoli 
jednoczył. Zacz�to te� pracowa� i po jakim� czasie �ycie wzgl�d-
nie si� uło�yło. 
 Pierwsze Bo�e Narodzenie �wi�towali�my ju� w nowej rze-
czywisto�ci. Cieszyli�my si� uratowanym �yciem, uciekaj�c przed 
długimi no�ami ukrai�skich nacjonalistów. 
 Ale tego wszystkiego, co prze�yli�my w zwi�zku z przesie-
dleniem nikt z nas �yj�cych nie zapomni – na pewno! 
 
 
      
Janina Szajna 
 

“Wspomnienie jest rajem 
z którego nic nas nie mo�e wyp�dzi	” 

 
 
 

Moje wspomnienia z drogi na zachód4 
 
 Był maj 1945 roku. Cały �wiat odetchn�ł z ulg�, �e sko�czy-
ła si� II wojna �wiatowa. Dla nas Polaków mieszkaj�cych w Mało-
polsce Wschodniej nie był to dzie� nadziei. Nadal grasowały bandy 
ukrai�skie. Wci�� dr��yła nas niepewno�� czy nie wywioz� na 
Sybir. Ogłoszono repatriacj� Polaków na odzyskane ziemie za-
chodnie. Niektórzy Polacy przyj�li wiadomo�� z rado�ci� i ju� 14 IV 
1945 wyjechał pierwszy transport z Husiatyna. Z Czabarówki jako 
pierwszy wyjechał Grzegorz Brzezicki z rodzin�, a nast�pnie w 
lipcu Adam Bili�ski z rodzin�. Zacz�łam i ja swoj� rodzin� przyna-
                                                           
4 Przedruk z Semper Fidelis nr 3 (20) 1994. 
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gla� do wyjazdu, gdy� �ycie stawało si� coraz bardziej uci��liwe. 
Okna w domu powybijane, nocowanie po ró�nych dziurach stawało 
si� koszmarem. Prace na polu były niebezpieczne. Przy zbieraniu 
pszenicy na Madroszczynie moja siostra Helena odkryła w kukury-
dzy na s�siednim polu kryjówk� Ukrai�ca My�ki Tonasa. Ju� na-
wet nie sko�czyły�my zbierania zbo�a, uciekły�my do domu. 
 Ojciec mój nie wrócił z wojny do Czabarówki, a nam nie 
bardzo radził wyje�d�a�. Po zdemobilizowaniu zgłosił si� do bu-
dowy drogi na lotnisku Ok�cie w Warszawie. Babcia moja, znana 
całej wsi jako “Szymczycha”, bardzo troszczyła si� o to, �eby przy-
gotowa� jak najwi�ksze zapasy na wyjazd. Przygotowała: 10 wor-
ków pszenicy, 4 �yta, 6 ziemniaków, worek m�ki �ytniej, worek 
m�ki pszennej, ró�ne kasze i bimber te�. Kiedy nalegałam na wy-
jazd babcia mi odpowiadała. - “Czy ty wiesz gdzie nas zawioz�? 
Ju� Ada�ko Bili�ski mieszka w jakim� betonie.” On si� pocz�tkowo 
osiedlił w Bytomiu, st�d takie skojarzenia. Mimo wszystko miały 
miejsce takie naciski, �e wiedziały�my, i� trzeba opu�ci� te nasze 
kochane ziemie. Do nas My�ków przyszedł i powiedział, �e on ju� 
miedz� zaorał i nasze pole (1 mórg) przył�czył do swego, a teraz 
przyszedł po młynek do młynkowania zbo�a. 
 Hołowa silrady Iwan Dykała przyszedł, zabrał kierat, siecz-
karni�, maszyn� do młócenia i par� worków pszenicy, która w tym 
roku bardzo obrodziła i mieli�my 50 cetnarów. Du�o rzeczy zabrała 
z naszego domu s�siadka Sahajdaczka z my�l�, �e jak wrócimy, to 
nam odda. We wrze�niu przyjechał stryjek Zygmunt Ziobrowski i 
zacz�ł organizowa� nasz wspólny wyjazd. Zacz�li�my wywozi� 
nasze zapasy na stacj� w Husiatynie do budy zbudowanej z drze-
wa i słomy. D	wigali�my ponad nasze siły worki ze zbo�em (chyba 
po 120 kg), z ziemniakami, m�k� �ytni�, pszenn�, kasze, sznycle 
w garnku zalane smalcem, beczki ogórków, ser kwa�ny w beczce, 
masło, masło topione, słonin� w torbie z płótna, cały wypiek 9 bo-
chenków chleba, worek sucharów, które u nas były pieczone w 
razie wywozu na Sybir. Na koniec mama moja przyprowadziła ko-
nia, krow� i mał� �wink�, któr� umieszczono w kufrze drewnianym. 
Krowa zaraz dostała jakiej� furii, urwała si� z postronka, zburzyła 
cał� nasz� bud� i jeszcze trzy s�siednie. Proponowałam sprzeda� 
krow�, ale babcia i mama nie chciały o tym słysze� – jak mo�na 
�y� bez krowy. Nareszcie 17 pa	dziernika 1945 r. otrzymali�my do 
załadunku na dwie rodziny z całym dobytkiem platform� bez da-
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chu. Stryjek zacz�ł j� jako� obija� deskami i drabinami, na zada-
szenie u�ył pałatek, które babcia zamieniła z �ołnierzami radziec-
kimi z my�l�, i� przydadz� si� one na wsypy do poduszek. Po jed-
nej stronie ustawiono rozebrane wozy, 2 konie, 1 	rebi�, 2 krowy, 
umieszczono karm� dla bydła, koniczyn� i worki z sieczk�. Po dru-
giej – worki ze zbo�em, m�k�, kaszami, na to poduszki pierzyny, a 
na nie dzieci: Edka, Marysi�, Tolka, Henryka, dziadka Ziobrow-
skiego, który liczył wówczas 84 lata i babci�. Ni�ej ustawione były 
beczki z ogórkami, serem, ziemniakami, a na tym znajdowało si� 
spanie mojej mamy, stryjenki Franciszki i stryjka. Stryjenka moja 
miała jeszcze na stacji łopat� do wsadzania chleba, kociub�, k�-
dziel, zatuł�, “terłecia”, ale te przedmioty stryjek powyrzucał z bra-
ku miejsca. Mi�dzy bydłem, a lud	mi uło�ono kuferek ze �wink�, a 
na tym kufrze miały�my spa� z moj� siostr�. Na zewn�trz platfor-
my na wbitych hakach wisiał płot z kuchni i wiadra. 
 Kiedy ju� wszystko było załadowane i parowóz dymił, za-
cz�li�my si� �egna� z rodzinami i znajomymi. Ja szczególnie �e-
gnałam Ziunka Horodeckiego i Władka Klementowskiego; byli to 
moi najlepsi przyjaciele, razem uczyli�my si�. Roz�aleni, nawet nie 
spostrzegli�my, kiedy poci�g ruszył i pojechał. Pojechała cała ro-
dzina stryjka i mój brat, który miał wówczas 5 lat. Babcia została z 
garnkiem po kuleszy, mama moja ze zło�ci wyrwała ten garnek i 
rzuciła, a� zadudniło na torach. 

Za pół godziny odje�d�ał osobowy poci�g do Kopyczyniec, 
ale my nie miały�my ani grosza na bilety. Władek Klementowski 
kupił nam bilety i z wielkim płaczem wsiadły�my do poci�gu. W 
Kopyczy�cach po wje	dzie na stacj� poznały�my z daleka nasz� 
platform�, biegły�my szybko przez tory i ledwo zd��yły�my wsi���, 
poci�g ruszył. Nasze 4 wagony zostały doczepione do transportu. 
Po ujechaniu mo�e 20 km zawieziono nas na boczny tor, gdzie 
sp�dziłam pierwsz� bardzo zimn� i niewygodna noc. We dwie z 
siostr� na kufrze i na dodatek �mierdziało �wini�. Nie mogłam 
spa�, wi�c chodziłam po peronie i spotkałam Zel� Jadwi�sk�, Kie-
larow�, Staszka Kołody�skiego, Michała Ogonowskiego. Okazało 
si�, �e ich rodziny pojechały wcze�niej, a oni z bydłem mieli ich 
dogoni�. Rano brakowało wody do mycia, do picia, daleko nie 
mo�na si� było oddala� od wagonu, bo nie było wiadomo, kiedy 
transport ruszy. W pierwszych dniach krowy dawały troch� mleka, 
piły je dzieci. Dla nas trzeba było gotowa� co si� dało na blacie 
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kuchni poło�onym przez stryja na kamieniach. W sumie było nas 
11 osób. Najcz�stszym po�ywieniem były gotowane ziemniaki, 
ogórki kiszone, chleb, suchary. Do Lwowa jechali�my 5 dni. Wci�� 
kursowały poci�gi na wschód z towarami wyszabrowanymi przez 
Rosjan z ziem zachodnich. �eby nasz transport posuwał si� do 
przodu trzeba było maszynistom dawa� wódk�. 

Po dwóch tygodniach zacz�ły dokucza� nam wszy. Wieczo-
rem było wida�, jak ludzie z innych transportów rozpalali ogniska, 
zrzucali odzie� i strzepywali j� na ogie�. Przypomina mi si� roz-
mowa ze Staszkiem Kołody�skim na peronie. Pytam: “Staszek 
masz wszy?” Staszek odpowiada: “Nie. Wszy mnie maj�”. 

Pewnej niedzieli w okolicach Przemy�la stryjek rozło�ył 
kuchni�, zapalił ogie�. Obrały�my du�y garnek ziemniaków i gdy 
ju� były prawie gotowe, z przeciwnej strony nadjechał poci�g. Wy-
stawał z niego jaki� hak, przewrócił cał� kuchni� i zbił spi�owy 
garnek na ziemniaki. Stryjek zarzucił kuchni� na hak, a do nas 
powiedział: “jedzcie teraz gówno”. Była to jednak ju� przestroga. 
Im dłu�ej trwała ta podró�, tym �ycie stawało si� uci��liwsze. Do-
kuczało zimno, zacz�ło brakowa� karmy dla bydła, trzeba było w 
czasie postoju zrywa� such� traw�. 
winia dostawała dziennie trzy 
kaczany kukurydzy. Nieczysto�ci trzeba było wylewa� na posto-
jach. Mi�dzy polskimi transportami były te� transporty Łemków, 
których przesiedlano na nasze ziemie. 

Ojciec mój był w odwiedzinach u Grzesia Brzezickiego we 
wsi Korchowice koło Pyskowic. Zaj�ł tam sobie domek i zacz�ł nas 
szuka� po stacjach. Kiedy zorientowałam si�, �e przejechali�my 
Pyskowice i zatrzymali�my si� w Opolu, zacz�łam kombinowa�, 
jak si� odł�czy� od transportu i wróci� do Pyskowic. Wzi�łam ma-
p� przedwojenn� i zacz�łam �ledzi� gdzie jeste�my. Podchodzi do 
mnie radziecki oficer i mówi: “Siejczas nie nada smotriet po etoj 
kartinie, wy udierajete od ruskich, no ot nas i tak nie udierniotie”. 

W Opolu zabrałam mego brata i poszłam do dy�urnego ru-
chu mówi�c, �e wszyscy zostali w Pyskowcach, a ja z tym dziec-
kiem nie mog� jecha� dalej. Odł�czyli nasz wagon, wtedy dotarł do 
nas nasz ojciec, był nawet niezadowolony. Mówił: “trzeba było je-
cha� dalej ze wszystkimi”. Po kilku dniach cofn�li nasz wagon do 
Pyskowic i tu zacz�ł si� rozładunek. Znów d	wiganie, 	rebak zaraz 
po wyładunku zdechł. 
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Dom, który ojciec zaj�ł, był całkowicie wyszabrowany, ale 
byli�my szcz��liwi, �e mieli�my dach nad głow�. Ustawili�my swo-
je dwa łó�ka, skrzynie, zapalili w piecu i pierwsz� rzecz� było my-
cie, pranie i odwszenie. 
l�zacy byli dla nas �yczliwi, ale było trud-
no si� porozumie� – szmata to hadra, du�y to srogi, uderzy� to 
pizn��. 
wini� z kufra na wiosn� zabili�my i tak jak u nas bywało, 
stryjek opalił j� słom�. Zleciało si� całe podwórze 
l�zaków, gdy� 
nie wiedzieli, �e si� opala, my�leli, �e my b�dziemy t� czarn� je��. 
Stali do ko�ca przygl�daj�c si�. 

6 III 1945 r. rozpocz�ły�my z moj� siostr� nauk� w liceum 
w Pyskowicach. Tak zacz�ł si� drugi rozdział w moim �yciu. 
 
 
 
Katarzyna Cili�ska 
      Nowa Sól 
 
 

Wyp�dzenie z Ojcowizny 
 
 Po zamordowaniu Ojca, najstarszy brat Józef został jedy-
nym opiekunem i podpor� Mamy oraz czworga młodszego rodze�-
stwa. 
 W 1945 roku zmuszono nas, cz�stymi pogró�kami i mor-
dowaniem Polaków w okolicy, do ucieczki z ojcowizny dla ratowa-
nia �ycia. 
 Po opuszczeniu domostw przez s�siadów przyw�drowało 
do nas 15 kotów. Jedzenia im u nas nie brakowało, zwłaszcza 
mleka. Gdy pakowali�my si�, koty posmutniały, a w ostatnim dniu 
naszego pobytu nie piły mleka. Płakały razem z nami. Mama przez 
wiele lat zastanawiała si� nad ich zachowaniem. 
 Ja z mam� opuszczały�my Janów ostatnie. Ona szła przo-
dem, trzymaj�c krow� na powrozie, ja j� z tyłu pop�dzałam. Ro-
dze�stwo z dobytkiem było ju� na stacji w Trembowli, odległej o 14 
km. Kiedy doszły�my od strony zachodniej Janowa drog� wci�� 
id�c� w gór� do cmentarza, Mama zatrzymała si� w połowie wzgó-
rza cmentarnego odwróciła w lewo i kieruj�c wzrok na nasz dom 
mocno płakała, tak �e i mnie płacz si� udzielił. Z tego miejsca było 
wida� cał� panoram� Janowa. 
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 Był okres kopania ziemniaków. Pobyt pod gołym niebem na 
stacji, w budach zrobionych z chrustu i słomy, wielotygodniowa 
jazda towarowymi wagonami w kilka rodzin, chłód, brud, głód, 
wszawica – sprzyjały chorobom. Moi młodsi braciszkowie ledwie 
prze�yli. Jakby tego było mało, wagon, w którym znajdowali si� 
ludzie z bydłem, spalił si�. Nasz ko� na szcz��cie był w drugim 
wagonie.  
 Gdy poci�g zatrzymywał si�, ludzie wychodzili z wagonów, 
robili z cegieł prowizoryczne kuchnie by móc zagotowa� wod�, ale 
nie zawsze si� to udawało. bo poci�g zaczynał rusza� w dalsz� 
drog�. 

Wagony z bydłem odczepiaj� i zostawiaj� na jakiej� stacji, 
a ludzie jad� dalej. 

W O�wi�cimiu padł rozkaz przeładowania si� do innych 
wagonów.  
 Jechali�my i jechali�my i dopiero w Wigili� Bo�ego Naro-
dzenia znale	li�my si� na stacji w Ko�uchowie. Miejscowi ludzie z 
furmank� zapraszali do siebie na �wi�ta, prosili, �eby�my wysiada-
li. Nie usłuchano. Pojechali�my dalej i dopiero 6 stycznia 1946 r. 
dał rozkaz konwojent, �e mamy tylko kilka minut na wyładowanie 
si� z dwóch przyczyn: nadje�d�a drugi poci�g i bardzo blisko s� 
Niemcy. Było to na stacji w Zagajniku przed W�gli�cem. 
 Cz��� dobytku, którego nie zd��yli�my wyładowa�, poje-
chała dalej. Na domiar złego konwojent transportu zabrał Mamie 
kart� maj�tkow� i do dzi� jej nie zwrócił. 
 Nie poszli�my daleko od stacji. Trzy rodziny weszły do ma-
łego domku z ogródkiem. Rano w ogródku tym zobaczyli�my dwie 
mogiłki, a na nich drewniane krzy�e. 

Niesamowicie bali�my si� Niemców. Mieszkali�my w Za-
gajniku pod numerem 56. W styczniu 1946 r. zapukał wieczorem 
nasz bliski s�siad z Janowa Kazimierz Kopaczy�ski, który brał 
udział w wojnie. Brata nie było w domu, a my tak mocno krzyczały-
�my i płakały�my �eby Mama nie otwierała drzwi, �e zdezoriento-
wana i przestraszona Mama nie poznała s�siada po głosie i nie 
wpu�ciła go. 

 
�ycie na Ziemiach Odzyskanych 
 Po wojnie ko� na wsi był rarytasem. Plan był taki, �e m�� 
cioci Marysi (szwagier ojca) miał naszym koniem uprawia� swoj� i 

 74

nasz� ziemi�, a brat Józio miał pój�� do �redniej szkoły, my do 
podstawowej, a po szkole pomaga� Mamie przy pracy w polu (łany 
były obok domu). 
 W pocz�tkach marca 1946 r. brat pojechał do Tarnowskich 
Gór po naszego konia. Wrócił bez niego, poniewa� urz�dnicy nie 
wierz�, �e jest nasz� własno�ci�. Mama pojechała do Zgorzelca i 
załatwiła odpowiednie papiery. Brat wyje�d�a ponownie, wst�puje 
do rodziny. W dalszej podró�y towarzyszy mu wujek. Po załado-
waniu konia brat stał w drzwiach wagonu pal�c papierosa. Była 
godzina 1-sza w nocy. W tym momencie nadjechał poci�g z mate-
riałami budowlanymi, uderzył w skład poci�gu, drzwi si� zatrzasn�-
ły i mój brat poniósł �mier� na miejscu z winy przetokowego, Stani-
sława Słoty. Był 7 marca 1946 roku. (Wiadomo�� wyczytana w 
protokóle s�dowym w Tarnowskich Górach). 
 Wujek po tygodniu zawiadamia, �e brat nie �yje. Mama 
przez wiele dni nie jest w stanie wsta� z łó�ka. Radzono Mamie, 
�eby starała si� o odszkodowanie z kolei. Odpowiedziała, �e “nie 
mogłaby je�� ciała swojego dziecka”. 
 Edukacja siostry Rózi ko�czy si� w lesie na korowaniu ło-
pat� drzewa, o czarnej kawie z plackami, by�my nie zgin�li z gło-
du. Zarobione pieni�dze oddaje mamie. Po zam��pój�ciu w 1948 
roku mieszka o 2 km od nas. 
 Lata szybko płyn�. Wakacje 1951 r. Co za rado��, mam 
własne pieni�dze. Spełniam w połowie swoje marzenia. Odszukuj� 
przez dy�urnego ruchu na stacji milicj�, s�d, ksi�dza, grabarza i 
miejsce pochówku mojego brata.  
 Nie chodz�, ale biegam od urz�du do urz�du. Zapada 
zmierzch, wreszcie trafiam... wg ksi�gi miejscowego grabarza – 
pole 8. rz�d 11, nr grobu 350 – mała zapadaj�ca si� mogiłka z 
kamienn� tabliczk� o tym numerze. 
 Z Zagajnika wyruszam w drug� podró� z nadziej�, �e do-
wiem si� o miejscu pochówku Ojca i okoliczno�ciach, w jakich zgi-
n�ł. Nic z tego. Pomy�lałam – s� złe czasy, trzeba przeczeka�. No 
i wreszcie mamy III Rzeczypospolit�. Jad� ponownie. Podró� z 
Nowej Soli do pana Krila i pana Duchnickiego jest krótsza. Po dro-
dze dowiaduj� si�, �e obaj panowie ju� zmarli. W 1951 roku nie 
wiedziałam, �e Duchnicki, który pojechał przewozi� z moim ojcem 
le�niczego, mieszka w tej samej miejscowo�ci, co Kril. Nie trac� 
nadziei, dopytuj� si� o najbli�sze osoby. Od córki pana Duchnic-
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kiego niczego si� nie dowiedziałam, twierdzi, �e nic jej ojciec nie 
mówił. Na szcz��cie �yje �ona pana Krila. Napotkane nastolatki 
zwracaj� mi uwag�, �e 	le wymówiłam nazwisko, nie Kril tylko 
Król. 
 Owszem, pani Królowa pocz�stowała mnie herbat�, poka-
zała jak mieszka. Na pytanie, czy wie co� o moim ojcu, powiedzia-
ła te słowa: W drodze powrotnej z Kopyczyniec, mi�dzy Kobyło-
włokami a Młyniskami, wyszli na zakr�cie nieznani osobnicy, jej 
m��a i p. Duchnickiego przepu�cili, a mego ojca zatrzymali. Po 
czym za�piewała króciutk� zwrotk� piosenki, daj�c wyraz swej 
narodowej dumy. Tyle było rozmowy po wieloletnim spotkaniu z 
blisk� s�siadk� z Janowa. Gdy dowiedziałam si� od niej, �e �yje 
jeszcze jej matka (rówie�nica mego ojca), znów zacz�łam pała� 
wielk� nadziej�, poniewa� bardzo dobrze j� znałam, słyn�ła ze 
swej szczero�ci. Niestety wnuczka tej pani (która równie� urodziła 
si� w Janowie), na moj� wielokrotn� pro�b� telefoniczn� o kontakt 
z babk� (wyja�niłam, dlaczego chc� si� z babk� widzie�) uniemo�-
liwiła mi to. 
 Jestem za tym, �eby ka�dy naród miał swoj� ojczyzn�. I 
niech broni jej do ostatniej kropli krwi. Byle nie stosował takich me-
tod, jak ukrai�ska UPA i to nie tylko wobec narodu Polskiego. 
 Przez całe �ycie my�lałam i wci�� my�l� o tym, gdzie jest 
pochowany mój ojciec. Mam wielki �al do polityków w Polsce. Gdy 
w Ameryce zgin�ła garstka ludzi, to wielkie aj, waj. Współczułam 
tym, co �ywcem si� spalili, a ich rodzinom jeszcze bardziej. Prezy-
dent Kwa�niewski wyraził gotowo�� przyj�cia z pomoc� Ameryce 
w zwalczaniu terroryzmu. A, �e ponad pół wieku temu zgin�ło z r�k 
terrorystów du�o wi�cej Polaków ni� Amerykanów, to nic nie robi w 
tej sprawie, �eby Ukrai�cy przynajmniej wskazali, gdzie s� ofiary 
pochowane. Prezydent ich jeszcze w imieniu Polaków przeprasza. 
 W tym momencie czuj�, �e jestem purpurowa ze wstydu. 
Na terenie Nowej Soli, gdzie mieszkam, pomników upami�tniaj�-
cych Polaków zamordowanych na Kresach przez OUN-UPA jesz-
cze nie ma. 
 Zwi�zek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił z okazji 60-
rocznicy wybuchu wojny konkurs historyczny pt.: “Rok 1939”. 
Wzi�łam w nim udział. Moje 43-stronicowe opracowanie pt.: “Moje 
opłakane dzieje dochodzenia do zawodu” zostało nagrodzone. 
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Helena Drzewiecka-Szmigielska 

      Warszawa 
 
 

Przesiedlenie 
 
 Dzie� 4 marca 1945 r. pozostał w pami�ci mojej, mojej ro-
dziny i wielu polskich rodzin, które opuszczały swoje rodzinne stro-
ny na zawsze. 
 Pochodz� z niedu�ego miasteczka Zało	ce – le��cego w 
powiecie Zborów. W Zało	cach były cztery tury repatriacji: w 
styczniu, w marcu, maju i lipcu 1945 r. 
 My jechali�my w marcu. Moj� rodzin� stanowiło osiem 
osób: dziadzio, babcia, ciocia, mama (córka dziadków), ja, dwie 
siostry i nasz kuzyn. 
 Przed wyjazdem chcieli�my niektóre rzeczy z domu sprze-
da�, dziadek chciał te� sprzeda�: konie, wóz, sanie, ale nikt nie 
chciał kupi� (mo�e Ukrai�cy mieli zakaz kupowania czegokolwiek 
od Polaków),bo i tak musz� to zostawi�. Ka�da rodzina dostawała 
furmank� do przewiezienia zabieranych rzeczy na dworzec kolejo-
wy. Mo�na było zabra� tylko jedn� krow� na rodzin�. Wszyscy 
zabierali tylko rzeczy osobiste i �ywno��. Mama piekła chleb, który 
był krojony i suszony. Mieli�my całe worki kaszy gryczanej, j�cz-
miennej, m�ki. Zabijane były kury, �winie – robiono z nich wyroby, 
topiono tłuszcz, w�dzono. Prawie ka�da rodzina miała blaszany 
piecyk zwany koz�, który słu�ył do gotowania i ogrzania si�. Usta-
wiany był na peronie i wtedy mo�na było gotowa� lub si� ogrza�. 
 Ludno�� z Załoziec i okolicy zje�d�ała si� na stacj� kolejo-
w� w Zborowie. Nikt nie wiedział jak długo b�dziemy czeka� na 
podstawienie wagonów towarowych. Wagony zostały podstawione 
i zacz�li�my si� załadowywa�. Załadowywanie ludzi wraz z rze-
czami trwało kilka dni. Nasz poci�g był bardzo długi. Pami�tam, �e 
siedziałam na tobołkach si�gaj�cych do okienka towarowego wa-
gonu. W transporcie, którym jechała moja rodzina było 110 osób 
wraz ze swoimi rzeczami. Liczb� pami�tam, bo byli�my liczeni 
przed wyruszeniem i drugi raz na granicy. Jechali�my przez Lwów i 
Raw� Rusk�. Poci�g zatrzymał si� we Lwowie na dłu�ej, ale poza 
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stacj�. Ludzie ruszyli na zakupy, aby wyda� ostatnie pieni�dze, 
gdy� po przekroczeniu granicy nie miały one �adnej warto�ci. 
 Gdy transport ruszył ze Lwowa to zatrzymał si� dopiero w 
Rawie Ruskiej, gdzie były sprawdzane dokumenty. Naszymi do-
kumentami były karty ewakuacyjne, na których był spisany cały 
zostawiony maj�tek i wszystkie osoby z danej rodziny. 
 Wszyscy byli�my bardzo wzruszeni i niektórzy płakali, gdy 
poci�g przekraczał granic�. Mieli�my uczucie jak gdyby wyrzucono 
nas z naszych domów i drzwi zostały za nami zaryglowane – nie 
ma powrotu. Dojechali�my do stacji Beł�ec. Nasz poci�g odsta-
wiono na bocznic� i musieli�my si� z niego wyładowa�. 
 W Beł�cu był obóz koncentracyjny dla ludno�ci �ydowskiej, 
niedaleko dworca kolejowego. Przed wycofaniem si� Niemców, 
obóz został zlikwidowany, my o tym nie wiedzieli�my tylko czuli�my 
silny odór rozkładaj�cych si� ciał przywiewany wiatrem do naszego 
transportu. 
 Wyjazd z Beł�ca na Zachód to tak�e była gehenna w owych 
czasach. Poci�gi były przeładowane, ludzie je	dzili na dachach 
wagonów, na stopniach i na buforach. Mieli�my kilka przesiadek i 
na dalsze poł�czenia czekali�my na stacjach po kilka godzin. Od 
Poznania do Gorzowa Wlkp. jechali�my poci�giem mniej przeła-
dowanym, ju� mogli�my zaj�� miejsca siedz�ce w przedziale. Byli-
�my wszyscy bardzo zm�czeni i wszyscy usn�li�my, gdy si� obu-
dzili�my to naszych tobołków ju� nie było. 
 Wysiedli�my na dworcu kolejowym w Gorzowie Wlkp. – 
miasto było wyludnione, gruzy le�ały na ulicach. W mie�cie wida� 
było �ołnierzy armii czerwonej i je�ców włoskich. Strach było zo-
sta� w mie�cie i trudno było zdoby� jak�� �ywno��. 
 Pieszo poszli�my do wsi Ciecierzyce, tam ju� byli Polacy, 
Ze znalezieniem domu do zamieszkania nie było problemu. Naj-
wa�niejsz� spraw� była �ywno��. W okolicy pola wszystkie były 
uprawione, zbo�a dojrzewały, rosły ziemniaki, w ogrodach były 
warzywa i owoce. S�siadka miała poniemieck� krow�, kazała 
przychodzi� codziennie po mleko za darmo, bo w owym czasie 
trudno było o pieni�dze. W tym czasie “modne” było słowo “sza-
ber”, chodziło si� po opuszczonych domach i ka�dy brał, co komu 
było potrzebne. Szukano tak�e zakopanych skarbów. 
 Stopniowo zacz�to organizowa� �ycie społeczne. Powsta-
wały szkoły, przyje�d�ał ksi�dz raz w tygodniu odprawia� nabo-
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�e�stwa. W ka�dej wsi był ko�ciół, w niedziel� ksi�dz je	dził fur-
mank� z jednego ko�cioła do drugiego. Nieraz nie zdejmował szat 
liturgicznych, aby na czas zd��y� do nast�pnej miejscowo�ci. 
 W roku szkolnym 1946/1947 rozpocz�łam z siostr� nauk� 
w gimnazjum w Gorzowie Wlkp. Był to pierwszy rok działalno�ci 
Pa�stwowego Gimnazjum i Liceum Handlowego w Gorzowie Wlkp. 
Dyrektork� szkoły była pedagog z Poznania, ale nie pami�tam jej 
nazwiska. Naprzeciw szkoły mie�cił si� Caritas i młodzie� 
korzystała tam z tanich posiłków. Caritas otrzymywała pomoc 
materialn� z UNRA. 
 Pomału przyzwyczaili�my si� do nowych warunków �ycia. 
Byli�my bardzo szcz��liwi, �e mo�emy spokojnie przespa� noc 
bez strachu i obawy, �e napadn� nas banderowcy. 
 
 
Kapłun Franciszek 
       Zamo�	 
Kapłun Józef 
  Dzier�oniów 

   
 

Z Podola na Dolny �l�sk 
(wspomnienia nastolatków o repatriacji w 1945 r.) 

 
 W 1945 r. miałem ju� 15 lat,  brat 11 i dobrze pami�tamy 
tzw. repatriacj� Polaków z Kresów Wschodnich. Mieszkali�my we 
wsi Białokiernica, pow. podhajecki, woj., tarnopolskie. Wie� le�ała 
6 km na wschód od Podhajec. Posiadała 428 zagród. 291 rodzin 
było czysto polskich; 76 rodzin ukrai�skich, 60 mieszanych i 1 ro-
dzina �ydowska (wła�ciciel maj�tku i gorzelni – p. Rotenberg). We 
wsi miały siedziby: gmina, parafie rzymsko-katolicka i greckokato-
licka oraz czteroklasowa szkoła powszechna. 
 S�siednie wsie to: Nowosiółka, Michałówka, Brongelówka, 
Popławy, Zahajce. 

Rodzice posiadali 8 morgowe gospodarstwo rolne. 
Mieszkali�my w murowanym domu z opoki, o wymiarach 14 m 
długo�ci i 10 m szeroko�ci, kryty blach� b�dzi�sk� dach wysoki 
czterospadowy. Była te� stajnia, stodoła, kierat, młockarnia, wialnia 
i inny potrzebny sprz�t rolniczy. Dom i zabudowania gospodarcze 
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zostały wybudowane w 1928 roku w ogrodzie dziadka Marcina 
Kapłuna (ur. 1870 r.). 

Od niepami�tnych czasów �yli tu Polacy razem z Rusinami 
(Ukrai�cami). 1/3 mieszka�ców stanowili Ukrai�cy, a 2/3 - Polacy. 
Było te� du�o mał�e�stw mieszanych, ale do 1939 r. nie wida� 
było ró�ni� mi�dzy mieszka�cami. Młodzi pobierali si� patrz�c czy 
dziewczyna lub chłopak ma morgi, czy b�dzie z czego �y�, a nie 
na to jakiej jest narodowo�ci. Przestrzegali zwyczaju, �e gdy Polak 
�enił si� z Rusink�, to �lub odbywał si� w cerkwi. Córki z takiego 
mał�e�stwa były Ukrainkami, a synowie Polakami. I odwrotnie, 
je�eli Ukrainiec �enił si� z Polk�, to �lub był w ko�ciele katolickim. 
Synowie byli Ukrai�cami, a córki Polkami. 

Dopiero II wojna �wiatowa, polityka okupantów, poró�niła 
nasze narody. Ukrai�skie podziemie spod znaku OUN – UPA ju� w 
1943r. nasiliło akcje przeciw Polakom. UPA zacz�ła mordowa� i 
pali� wioski polskie. Nasila si� eksterminacja inteligencji polskiej. 
W Białokiernicy zacz�ło si� od tego, �e wyp�dzono pod gro	b� 
�mierci siostry zakonne, które przed wojn� pracowały w charakte-
rze nauczycielek i wpajały dzieciom polskim patriotyzm. Udało im 
si� szcz��liwie wróci� do macierzystego zakonu w Starej Wsi w 
woj. rzeszowskim. 

W nocy wida� było łuny ognia. Bez przerwy nawoływały Po-
laków do wyjazdu za Bug napisy na budynku siedziby gminy – “Za 
San Lasze, bo to nasze”. W 1944 r. na wiosn� Ukrai�cy spalili Ko-
loni� D�biki, która znajdowała si� za wsi� Białokiernic�. Dokonali 
tego: Stefan Hryniak zwany “Barabolka”, Maksym Mediuch, Onufryj 
Mediuch, Baganiec i kilku Ukrai�ców z Kotuzowa. Ludno�� polska 
w Białokiernicy miała szcz��cie, �e wokół wsi nie było lasów tylko 
urodzajne pola. 

Nasilała si� te� eksterminacja wiejskiej ludno�ci polskiej. 
Upowcy zamordowali Polaków we wsi Markowa, Gniłowody, Ma-
łowody, Panowice, Horo�anka, Toustobaby i w wielu innych wsiach 
województwa tarnopolskiego. Ocaleni mieszka�cy uciekali do 
Podhajec i zamieszkali w po�ydowskich domach. W biały dzie� 
zabili Rafała Manasterskiego, który mieszkał w Ł�czówce. Pojmali 
go, gdy wiózł z pola snopy zbo�a dla swej matki. Uprowadzili i za-
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mordowali ks. Mariana Dziamarskiego z s�siedniej parafii Bekerów 
koło Nowosiółki5. 

Banderowcy zamordowali w Białokiernicy Jana Wiernika. 
Wiernik zamieszkiwał dom Franciszka Krosnowskiego. Krosnow-
scy wyjechali do Starej Wsi koło Le�ajska. (Tam w klasztorze opa-
tem był rodzony brat Franciszka Krosnowskiego). W opuszczonym 
domu chciał zamieszka� miejscowy nacjonalista Wołodymyr Soro-
ka. Ale Wiernik nie chciał si� usun��, wi�c zapłacił �mierci�. Ban-
derowcy zaplanowali uprowadzi� i zamordowa� tak�e naszego 
stryjka Stanisława Kapłuna (ur. 1918 r.). Był ju� wydany wyrok na 
niego. Dzi�ki kuzynowi Mikołajowi Demczukowi, który powiadomił 
go o tym, uratował si�. Stryjek po kryjomu wyjechał do Starej Wsi 
w Rzeszowskie. Jego chrzestny Franciszek Rybi�ski wywiózł go 
na saniach przykrytego słom�, na stacj� kolejow� w Podhajcach. 

Zimow� por� była próba porwania proboszcza ks. Józefa 
Szyca, ale młodzi Polacy i s�siedzi narobili alarmu a interwencja 
gr.-kat. ksi�dza, uniemo�liwiła porwanie proboszcza. Na drugi 
dzie� ks. Józef Szyc udał si� do Podhajec. Ks. dziekan Stanisław 
Papkiewicz dał mu schronienie. Zim� 1945 r. umarł dziadek Marcin 
Kapłun. Aby dziadka pochowa�, ks. Szyc, przybył na pogrzeb z 
obstaw�– byli to chłopcy polscy z tzw. “istriebitielnych batalionów”. 
Po ceremonii pogrzebowej odwie	li ksi�dza do Podhajec. (W 1945 
r. ks. Józef Szyc wyjechał na Ziemie Odzyskane i był przez długie 
lata proboszczem w Kamiennej Górze koło Wałbrzycha). 

Z ka�dym dniem miejscowi banderowcy stawali si� coraz 
bezczelniejsi i brutalniejsi. Ju� niczego ani nikogo nie obawiali si�. 
W biały dzie� zbierali datki na UPA, nie tylko od Ukrai�ców ale i od 
Polaków. Pami�tam, jak pewnego dnia przyszedł do nas Maksym 
Mediuch i mówi do naszej Matki. “Ciotko, zbieramy �ywno�� i dary 
dla UPA, je�eli chcecie prze�y� wojn� i wyjecha� do Polski, to 
trzeba co� ofiarowa�”. Matka przestraszyła si�, Ojca w tym czasie 
nie było w domu. Poszła, wi�c do komory nabrała m�ki i krup, i w 
milczeniu podała banderowcowi. A on, gdy zobaczył w k�cie be-
czułk� z serem, te� j� zarekwirował dla “rizunów” z UPA. Zapytał 
jeszcze, czy posiada ko�uch lub ciepły koc, bo w lesie wojakom 
jest zimno i trzeba im pomóc. 

                                                           
5 28 lutego 1945 r. (Przyp. Red.). 
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W pocz�tkach 1945 r. wiele polskich rodzin opuszczało 
swoje domy i gospodarstwa, przenosz�c si� do Podhajec, gdzie 
stacjonował garnizon wojsk sowieckich. Pocz�tkowo chowali�my 
si� na noc - latem w zaro�lach ogrodowych, w konopiach, w kuku-
rydzy, w kartoflach, a jesieni� i zim� w stodole lub w schronie w 
stajni. W ko�cu te� uciekli�my do Podhajec. Zamieszkali�my w 
budynku bez okien i drzwi, gdzie było zimno i hulał wiatr. Okna 
Ojciec pozabijał deskami, drzwi wstawił i uszczelnił mat�. Z nami 
był te� młody ko�. My siedzieli�my obok piecyka, �eby si� troch� 
ogrza�. W dzie� Ojciec zostawiał nas w mie�cie, a sam wracał na 
wie�, aby nakarmi� krowy i �winie. Pod wieczór zjawiał si� w Pod-
hajcach. I tak m�czyli�my si� prawie przez dwa miesi�ce. 

W lutym 1945 r., ju� po konferencji w Jałcie, gdzie Churchill 
i Roosevelt, sprzedali nas Stalinowi zatwierdziwszy granic� na linii 
Curzona i pozbawili nas Kresów Wschodnich, sprawy polskie poto-
czyły si� zupełnie inaczej. 

Rozpocz�to przygotowania do tzw. repatriacji ludno�ci pol-
skiej z Podola i całych Kresów Wschodnich. Jedynym sposobem 
na prze�ycie zdawał si� by� wyjazd do Polski. W Białokiernicy 
władze radzieckie powołały Biuro Repatriacyjne, gdzie zapisywano 
si� na wyjazd do Polski. W mi�dzyczasie do Białokiernicy zacz�li 
przyje�d�a� i osiedla� si� Ukrai�cy wysiedleni z Polski, zza Buga. 
Nasze gospodarstwo wybrał sobie Łemko z okolic Krynicy Gór-
skiej. Przyjezdni rozmawiali mi�dzy sob� i z nami po polsku, bo po 
ukrai�sku nie umieli płynnie mówi�. Ten Łemko znał si� na stolar-
ce, bo poprosił naszego Ojca �eby mu zostawił kloc lipowy. Ojciec 
nie sprzeciwiał si�, podarował mu drzewo, pokazał swoje pole i 
�yczył mu powodzenia. 

Po zako�czeniu wojny UPA chwilowo zaprzestała napada� 
i mordowa� Polaków. 

Mama zacz�ła piec suchary, suszy� ser i mi�so na wyjazd. 
Nasz wyjazd nast�pił w sierpniu 1945 r. Stacja załadunko-

wa znajdowała si� w Kozowej pow. Brze�any, gdy� w Podhajcach 
wycofuj�cy si� Niemcy zerwali szyny kolejowe, mosty i zniszczyli 
stacj�. Do stacji załadunkowej było 18 km. W pocz�tkach sierpnia 
Ojciec zwiózł cz��� dobytku na stacj�, sklecił szałas, pokrył go 
słom� i ustawił w nim worki ze zbo�em i m�k�. Te budy drewniane 
chroniły nas przed deszczem i wiatrem. Warunki �ycia na stacji 
były bardzo uci��liwe. Ja jako najstarszy pilnowałem tego dobytku 
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na stacji, a Ociec pojechał do Białokiernicy aby przywie	� swoj� 
matk� Mari� i siostr� Józef� Lisiewicz z małym dzieckiem Szczep-
ciem oraz młodszego brata Kazimierza. Na trzeci dzie� pojechał 
zabra� nasz� Matk� Katarzyn�, siostr� Hel� i brata Józia. Mój brat 
opowiadał, �e Mama trzykrotnie mdlała wyje�d�aj�c ze swojej za-
grody. 

To była istna tragedia, gdy� �egnała si� po raz ostatni ze 
swoj� matk� Apoloni�, która nie chciała jecha� w nieznane. Pozo-
stawała w Białokiernicy ze swoj� starsz� córk� Ann�, która wyszła 
za m�� za Ukrai�ca Pawła Medziucha i mieli pi�cioro dzieci. Mama 
opowiadała Józiowi, jak jej starsza siostra Anna przyszła do nas w 
okresie dokonywanych mordów na ludno�ci polskiej i powiedziała: 
“Katarzyno, oddaj mi wszystko co masz, bo Ty �y� nie b�dziesz”. 
Matka nasza odpowiedziała “przecie� mam córk�, dla Heli wszyst-
ko zostanie”. Pocz�tkowo Mama miała �al do siostry, �e tak po-
wiedziała zamiast poradzi� nam jak mamy si� chowa�, aby unik-
n�� zamordowania. 

Po blisko czterech tygodniach oczekiwania, podstawiono 
wreszcie kryte wagony i otwarte lory na sprz�t rolniczy. Do ka�de-
go krytego wagonu ładowano po cztery rodziny. Z nami jechała 
babcia Maria z synem Kazimierzem i córk� Józef� Lisiewicz z ma-
łym dzieckiem, której m�� był na wojnie. Ponadto ciocia Bronisła-
wa Stru�, (młodsza siostra Ojca) ze swoj� rodzin�, a  czwart� była 
rodzina kuzyna Strusiów. 

Cały dobytek, jaki pozwolono zabra� - to jedna krowa i je-
den ko� na rodzin�, kilka worków zbo�a, m�k�, kasz�, naczynia 
kuchenne, po�ciel, odzie� i sprz�t rolniczy (pług, brony, wóz itp.). 
Straw� mo�na było ugotowa� jedynie podczas postoju poci�gu, na 
ognisku przy torach. Krowy i konie jechały w oddzielnych wago-
nach i my�my je z bratem pilnowali i karmili. Sprz�t rolniczy jechał 
na otwartych lorach. 

Nasz transport odszedł z Kozowy w pierwszej dekadzie 
wrze�nia 1945 r. udaj�c si� w kierunku Lwowa, Drohobycza i Cho-
dorowa. Po przekroczeniu polsko-sowieckiej granicy w Przemy�lu, 
trasa naszej podró�y wiodła przez Krosno, Jasło, Nowy S�cz, Kra-
ków, Katowice, Opole, Nys�, Jawornik 
widnicki (dzisiaj Jaworzy-
na 
l�ska), Legnic�, Jawor i Bolków. Nasz transport był pierw-
szym, który przybył do Bolkowa. Cz��� repatriantów stanowili 
mieszka�cy z Białokiernicy, a cz��� z Podhajec. Wiadomo, �e w 
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tej podró�y nie było mowy ani mo�liwo�ci utrzymania higieny. Za-
atakowały nas wszy, które najbardziej dały si� nam we znaki. 
Transport poruszał si� w �limaczym tempie. Podró� trwała prawie 
miesi�c. Nasz skład był długo przetrzymywany na bocznicach na 
wszystkich wi�kszych, w�złowych stacjach. W czasie jazdy i posto-
jów widzieli�my jak Rosjanie transportowali na wschód: bydło, ko-
nie, ró�ne maszyny oraz je�ców wojennych i te poci�gi miały 
pierwsze�stwo. 

Gdy w ko�cu dotarli�my do Bolkowa k. Jawora, powiedzia-
no nam kategorycznie, �e musimy si� tu rozładowa�, bo dalej nie 
pojedziemy. Po trzech dniach ludno�� podhajecka osiedliła si� w 
Bolkowie, a białokiernicka rozjechała si� po okolicznych wioskach, 
jak: Wierzchosławice, Wolbromek, Domanów, Mysłów, Kaczorów, 
Lisienice, Wiadrów, Płonina, Nadgorzewice, Kwietniki, Jastrów i 
inne. 

Ojciec nasz znalazł du�� gospodark� w Rochowicach Sta-
rych, mieszkał tam ze swoj� rodzin� bauer Emil Bergier. Był wzo-
rowym i zamo�nym gospodarzem. W stajni było pełno krów, �wi�, 
cztery pary koni i du�o ptactwa. Niemiec �ywy inwentarz przecho-
wywał w lesie i dlatego nic mu Rosjanie nie zarekwirowali. 

Sołtys przydzielił nam t� gospodark�. Ale przed naszym 
przybyciem zaj�ł j� kawaler wywieziony z kieleckiego na roboty do 
Niemiec. Stanisław Kuldys. Gospodarstwo zaj�ł dla swoich rodzi-
ców i czekał na ich przyjazd. Sytuacja si� skomplikowała. Ojciec i 
Matka nie byli zadowoleni – chcieli sami gospodarzy�,  nie ze 
wspólnikiem. Po miesi�cu Ojciec dowiedział si�, �e jest wolna go-
spodarka w Rochowicach. Tak�e z tym był problem, gdy� p. 
Szyszka zaj�ł gospodark�, ale wyjechał do centralnej Polski i długo 
nie wracał. Ojciec pojechał do Jawora do PUR-u, przedło�ył kart� 
ewakuacyjn� i spraw� gospodarki załatwił pomy�lnie. Po 3 miesi�-
cach wrócił p. Szyszka, ale rodzice go nie wpu�cili, gdy� nie miał 
aktu nadania gospodarki. Nawiasem mówi�c był fotografem, a nie 
rolnikiem. Prawd� mówi�c, to gospodarki na Odzyskanych Zie-
miach Zachodnich nale�ały si� wysiedle�com z Kresów Wschod-
nich, za pozostawione tam przez nich, a nie dla ludno�ci z central-
nej Polski, ale wpraktyce bywało inaczej. 

Była to du�a gospodarka, bo a� 18 ha. Przez rok mieszkała 
jeszcze z nami wła�cicielka, stara Niemka Bider z córk� Lotte. Była 
to schorowana wdowa, której synowie nie wrócili z frontu. Dom był 
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du�y, przykryty dachówk�, w jednej połowie mieszkała Niemka z 
córk�, a w drugiej my. Stodoła była kryta słom�. Wła�cicielka go-
spodarki miała tylko jedn� krow� i starego konia, gdy� kilkana�cie 
sztuk bydła zarekwirowali Sowieci. My przywie	li�my swoj� krow� i 
klacz ze 	rebakiem. I tak zacz�ł gospodarzy� Ojciec na dolnym 

l�sku. Pole było górzyste i kamieniste, nie taki czarnoziem jak na 
Podolu. W Starych Rochowicach osiedliło si� kilka rodzin z Biało-
kiernicy. Spotykali si� krajanie w niedziel� przed ko�ciołem i 
wspominali ci��kie czasy. Matka cz�sto po nocach płakała, nie 
mogła przyzwyczai� si� do nowego �rodowiska. T�skniła za swoim 
przedwojennym domem, za pi�knym ogrodem z kwiatami. Pocz�t-
kowo “centralniacy” mówili na nas, na tych, którzy przyjechali z 
Kresów Wschodnich “Ukrai�cy”. 

�ycie na Dolnym 
l�sku zacz�ło si� powoli stabilizowa� 
Ju� nie trzeba było ukrywa� si� przed banderowcami, mo�na było 
spokojnie przespa� noc. 

Latem 1946 roku wszystkich Niemców wysiedlono z Ro-
chowic. Punkt załadunkowy był w Jaworze. Z całego powiatu 
Niemcy szli tam piechot�, ci�gn�c małe wózki z podr�cznym ba-
ga�em. Ojciec nasz był na tyle wra�liwym człowiekiem, �e nie-
zmiernie współczuł przesiedle�com i nie bacz�c na protesty or-
mowców, postanowił własn� podwod� odwie	� gospodyni� i jej 
córk� do punktu zbiorczego w Jaworze. Ormowcy krzywo patrzyli 
na ten gest ze strony Ojca, a nawet dogadywali, �e za bardzo ho-
łubi Szwabów. Ale nie mogli mu tego zabroni�. 

W jesieni 1946 roku przybył nowy transport Polaków zesła-
nych na Syberi�. Kilkana�cie rodzin trafiło do Rochowic. Trzeba 
było ich upchn�� po wi�kszych gospodarkach. I tak trafił do nas 
wspólnik. Trzeba było �y� i współpracowa� długie lata na jednym 
podwórku i zabudowaniach. Stopniowo zacz�ły si� niesnaski, kłót-
nie z byle powodu i podejrzenia. Matka ci�gle z tego powodu pła-
kała i modliła si� o powrót do rodzinnej Białokiernicy. Pó	niej, w 
1950 r. powstała Spółdzielnia Produkcyjna i gospodarzy zagnali 
strachem do polskiego kołchozu.  

Rodzice ci��ko to prze�yli, bo jako dobrzy gospodarze byli 
dyskryminowani i “nieprawowierni”. Potwornie m�czyli si� w tej 
spółce, bo wspólna stodoła, obora, chlewnia i dom. Z pocz�tku 
my�leli, �e wspólnik znajdzie sobie inn� gospodark�, ale on tego 
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nie zrobił, było mu tu wygodnie i czekał �eby Rodzice nasi si� wy-
prowadzili. 

W ko�cu Matka postawiła na swoim. Miała troch� uskłada-
nych w banku pieni�dzy, powiedziała Ojcu, �e t� gospodark� zda-
my na skarb pa�stwa za emerytur� – rent� i  kupimy jednorodzinny 
domek. Kto� akurat wyje�d�ał ze wsi i sprzedał im taki domek. 
Było du�o rado�ci i czekali chwili, �eby si� przenie��. Jak tylko 
zdali gospodark�, przenie�li si� bez �alu do własnego domku w 
1972 roku. I tu jeszcze kilkana�cie lat prze�yli w spokoju. (zmarli w 
1991 r). 

Rodzice cieszyli si�, �e ich synowie poko�czyli �rednie i 
wy�sze uczelnie, zamieszkali w mie�cie,  zało�yli własne rodziny i 
uczciwie pracuj�. Nie mniej do ko�ca swego �ywota t�sknili za 
Podolem, za swoj� ojcowizn�. Okazało si�, �e wielu dawnych 
mieszka�ców Białokiernicy marzyło o powrocie na Podole, gdzie 
ich dziadowie i pradziadowie mieszkali od wieków. 

 
 
 
Kazimierz Simon 
 Bielsko – Biała 
 

Z mojego pami�tnika - 
“repatriacja” w 1945 r. 

 
20 stycznia 1940 r. zostałem ostrze�ony przez znajomego 

fryzjera (narodowo�ci �ydowskiej, nazwiskiem Kohn), abym na-
tychmiast “znikn�ł” z miasta. Podkre�lił, �e sprawa jest powa�na, 
ale nic wi�cej nie chciał ujawni�. 

Nast�pnego dnia wyjechałem z �on� Kazimier� do Lwowa, 
pozostawiaj�c w Czortkowie ładne, zagospodarowane mieszkanie. 

Po oswobodzeniu Lwowa od Niemców w dalszym ci�gu 
pracowałem w Instytucie Sanitarno-Bakteriologicznym, a� do ko�-
ca 1944roku.. 

 W drugiej połowie styczniu 1945 r. dozorca domu powia-
domił mnie o wywiadzie, jaki przeprowadził z nim milicjant na temat 
mojej osoby. 
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Wspomniany dozorca był podczas okupacji niemieckiej w 
szeregach AK, st�d potraktowałem jego informacj� jako ostrze�e-
nie. Nie poszedłem wi�c do domu, ale nocowałem u swojego 
szwagra A. Hassa. Do chwili wyjazdu ze Lwowa (w lutym 1945 r.) 
codziennie “kwaterowałem” w innym miejscu, dwa razy nawet w 
towarzystwie koni w stajni. 

Nast�pnego dnia po ostrze�eniu przez dozorc�, udałem si� 
do biura Pełnomocnika, gdzie wydawano “karty ewakuacyjne” na 
wyjazd do Polski. Dzi�ki pomocy znajomego członka Komisji 
otrzymali�my z Rajfem potrzebne dokumenty jeszcze w tym sa-
mym dniu. 

“Repatriacja” do Polski odbywała si� kolej�. Obawiaj�c si� 
kontroli NKWD, zaryzykowałem podró� drog� kołow�, ko�mi. Po-
dobnie post�pił Rajf. Wprawdzie podró� kolej� była wygodniejsza, 
a odje�d�aj�cych �egnano we Lwowie nawet z udziałem orkiestry, 
ale przed odjazdem poci�gu sprawdzano listy pasa�erów, co w 
naszym przypadku nie było wskazane. 

Sprzedali�my resztki naszego skromnego dobytku za mar-
ne ruble i kupili�my po parze koni i małym “sztrajferku”. Dopomogli 
nam uczynni ludzie, furman – Ukrainiec i kowal – Polak. Z urz�du 
parafialnego otrzymali�my przez ks. Stanisława Prasola list poleca-
j�cy do proboszczów na trasie naszego przejazdu, z pro�b� o 
udzielenie wysiedlonym pomocy. 

Pojechali�my z rodzin� Rajfów na oddzielnych wózkach. Na 
moim prócz baga�y i paszy dla koni, jechały: matka Ludwika, 
szwagierka Zofia Kurdyban i �ona Kazimiera, a ja powoziłem. Na 
drugim – Mieczysław Rajf z �on� Józef� i półtoraroczn� córka Ma-
rysi�. 

Mieli�my powa�ne obawy przed kontrol� graniczn� w Me-
dyce. Obyło si� jednak bez kłopotów, poza lekkim podnieceniem 
nerwowym. Zatrzymali�my si� około 100 m przed szlabanem. Zna-
j�c lepiej j�zyk ukrai�ski, poszedłem z dokumentami do budki kon-
trolnej. Młodemu lejtnantowi zameldowałem, �e jedziemy do Polski 
i okazałem dokumenty, na które zacz�ł pada� �nieg. Zapropono-
wałem przej�cie do “kancelarii”. Tam wyci�gn�łem z kieszeni ko-
�ucha szklanki i butelk� mocnej wódki, i chocia� lejtnant bronił si�, 
�e jest na słu�bie, wypili�my obaj “na t� okazj�” uderzaj�c dla fa-
sonu szklankami. 
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Na po�egnanie lejtnant zasalutował, ja zawołałem na konie 
wiooo! i znikn�li�my z sowieckiego terenu, jak na razie nazywali-
�my nasz� ziemi�. Do dyspozycji sympatycznego lejtnanta pozo-
stawiłem pod stołem 3 butelki wódki. My�l�, �e szybko je odnalazł. 

Gdy znale	li�my si� za szlabanem, od razu poczuli�my si� 
pewniej. W Przemy�lu Wojsko Polskie zaopiekowało si� nami do-
ra	nie, bo wjechali�my na teren koszar. Zaprowadzono nas do 
�ołnierskiego kotła, a ludno�� cywilna dostarczyła dla dziecka Raj-
fów �ywno�ci i mleka. 

Nasza jazda ko�mi ci�gn�ła si� długo, a� do kwietnia 1945 
r. Ostatnim miejscem tej “wycieczki” było miasto St�szew k. Po-
znania. Przedtem przymusowy trzytygodniowy postój wypadł nam 
w Tarnowie, poniewa� ko� skaleczył nog� i okulał. Go�cin� znale	-
li�my u sióstr zakonnych. Z Rajfami rozstali�my si� w okolicy Opa-
towa. Podczas podró�y mieli�my ró�ne kłopoty, ale dzi�ki pomocy 
ludno�ci, władz miejscowych i milicji, zostały usuni�te. Z du�� 
�yczliwo�ci� odnie�li si� do nas Poznaniacy, który sami wiele 
ucierpieli od Niemców. Zaopatrzenie w �ywno�� dla nas i pasz� 
dla koni mieli�my wystarczaj�ce. Du�� pomoc� na trasie naszej 
podró�y okazywały nam wówczas Rady Robotnicze, komisarze 
maj�tków, milicja, wójtowie i burmistrzowie małych miast. Z nocle-
gów korzystali�my głównie na probostwach, niekiedy we dworach 
lub prywatnych mieszkaniach dobrych ludzi. 

Przeje�d�ali�my przez nast�puj�ce miejscowo�ci: Gródek 
Jagiello�ski, Lacka Wola, Medyka, Przemy�l, Jarosław, Przeworsk, 
Ła�cut, Przybyszówka, S�dziszów, D�bica, Pilzno, Tarnów, Otwi-
nówka, Bory�ewo, Korczyn, Opatowiec, Chmielnik, Niechłowice, 
Smyków, Ruda Maleniecka, �arnów, Piotrków, Wielopole, Buczek, 
Szadek, Kalisz, Witaszyce, Brodowa, Kurnik, Pozna� – do St�-
szewa. Małych osiedli i wiosek nie wymieniam, ale ka�dy nocleg 
wypadał nam w innej miejscowo�ci. Podró�� byli�my bardzo wy-
czerpani, a ja dodatkowo musiałem obsługiwa� nasze konie. 

Do St�szewa skierował nas Pa�stwowy Urz�d Repatriacyj-
ny w Poznaniu. Władze tego miasteczka otoczyły nas troskliw� 
opiek�. 

Raz jeszcze serdecznie dzi�kuj� w tym miejscu za �yczli-
wo�� i przychylno�� mieszka�ców. Nasze konie oddano pod opie-
k� roszarni lnu, nam za� przydzielono tymczasow�, ale wygodn� 
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kwater�, zapewniono wy�ywienie i zaproponowano osiedlenie na 
stałe oraz prac� w miasteczku. 

W planach naszych było jednak zamieszkanie w Gdyni lub 
w Gda�sku. Zaproponowano nam tam prac� w Porcie, ale były 
trudno�ci z zamieszkaniem. Propozycja ta nie odpowiadała mi, 
wobec czego wyjechali�my do Krakowa. Koniec wojny 8 maja 
1945 zastał nas na stacji kolejowej w Bydgoszczy, oczekuj�cych 
na poci�g do Katowic. Silna detonacja i strzelanina wzburzyła 
oczekuj�cych na dworcu pasa�erów, Kiedy sprawa si� wyja�niła 
wybuchł entuzjazm i rado�� nie do opisania. Koniec wojny! Koniec 
wojny! 

Dojechali�my z �on� do Krakowa. Tu zgłosiłem si� do wice 
wojewody, który po porozumieniu z PUR skierował mnie do Białej 
Krakowskiej na stanowisko kierownika Punktu Etapowego PUR, 
gdzie w ko�cu awansowałem na naczelnika tej instytucji. 

Urz�dowanie w Białej Krakowskiej obj�łem 21 maja, pro-
wadz�c szeroko zakrojon� akcj� osiedle�cz� na Ziemiach Odzy-
skanych. 

Ze St�szewa sprowadziłem członków mojej rodziny i konie. 
Władze st�szewskie przydzieliły nam cały wagon kolejowy, do któ-
rego załadowali�my wóz konie, a rodzin� zaopatrzono w �ywno�� 
na dwa, a nawet dalsze dni na nowym miejscu osiedlenia.  

Doprawdy wspaniali ludzie byli w tym St�szewie. 
 
 
 

Ks. Kazimierz Orkusz 
  Gda�sk Wrzeszcz 
 
  

Ekspatriacja 
 
 Ostatnio w naszej wsi Wołczuchy zacz�to gło�no mówi� o 
przesiedleniu. Od�yła sprawa “Linii Curzona”. Polacy maj� prze-
siedli� si� na zachód od tej linii, a Ukrai�cy na wschód. Ale która to 
ma by� linia, bo były trzy. Jedna na Sanie, druga na linii Bug – 
Strypa, trzecia na Zbruczu. Od pocz�tku my, Polacy nie łudzili�my 
si�. Na pewno b�dzie pierwsza ta na Sanie. I tak si� stało, jak 
przewidywali�my. Wi�c my musimy przenie�� si� za San. 
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Gdy obecnie ludzie �yj�cy na zachodzie Polski słuchaj� o 
naszym przesiedleniu, wydaje im si�, �e to wszystko odbywało si� 
normalnie, bez jakich� wielkich wstrz�sów. Tymczasem było ina-
czej. Dla nas nie była to sprawa łatwa. Prze�ywali�my te przenosi-
ny z wielkimi trudno�ciami, kłopotami, nara�eni byli�my na niebez-
piecze�stwa, nawet na Sybir. 
 Gdy ogłoszono przesiedlenie, władze sowieckie zacz�ły 
ró�nymi swoimi metodami wywiera� na Polaków wielki nacisk, by 
jak najpr�dzej wynie�li si�. Pocz�tkowo ludzie nie chcieli wyrzeka� 
si� swojej ojcowizny, swojego pola, swoich domów. Odkładali wy-
jazd na pó	niej. Nasz biskup Baziak te� nie zezwalał ksi��om na 
wyjazd. Natomiast władze sowieckie domagały si� wyjazdu Pola-
ków. 
 Zacz�ła wytwarza� si� dla nas sytuacja kłopotliwa i gro	na. 
Banderowcy rozpocz�li masowe napady i morderstwa. Płon�ły 
całe wsie, gin�li ludzie, strach padł na nas. Bolszewicy zacz�li gro-
zi�, �e je�li Polacy nie chc� jecha� na zachód, to łatwo mog� poje-
cha� na wschód – tj. na Syberi�. Zacz�to na ró�ny sposób n�ka� 
Polaków. Posyłano ich do ró�nych przymusowych robót. Młodzie� 
polsk� wysyłano do kopalni w�gla w Donbasie, sk�d mało kto wró-
cił. Wszystkich Polaków, którzy mieli konie wysłano w Wigili� Bo-
�ego Narodzenia spod Lwowa w Karpaty do wo�enia drzewa. Na 
koniec do ka�dego polskiego domu dokwaterowano rodzin� ukra-
i�sk�, sprowadzon� z za Sanu. �ycie w takich warunkach było 
wprost niemo�liwe i ludzie zacz�li my�le� o tym, aby jak najpr�dzej 
wydoby� si� z “bolszewickiego raju”. 
 Ale jak fałszywe i zdradliwe było post�powanie władz bol-
szewickich! Gdy stało si� jasne, �e ludzie zdecydowali si� wyje�-
d�a�, władze zacz�ły wyszukiwa� ró�ne trudno�ci i wyjazd utrud-
nia�. Chodziło im tylko o jedno, by wydusi� od Polaków jak najwi�-
cej łapówek. 
 Aby legalnie wyjecha� za San do tzw. Polski Ludowej, czyli 
komunistycznej, nale�ało uzyska� odpowiednie dokumenty. Cho-
dziło o oszacowanie wszystkiego, co nasi ludzie po sowieckiej 
stronie zostawiaj�, a wi�c pola, zasiewy, domy, maszyny, meble. 
 Te dokumenty wystawiał Komitet Repatriacyjny, w którym 
byli przedstawiciele Polski i władz sowieckich. Sowieccy przedsta-
wiciele to jakby sam kwiat łajdaków i szubrawców. Stale odkładali 
swój przyjazd, aby te dokumenty wyda�. Im wi�ksze groziło nam 
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niebezpiecze�stwo, szczególnie od banderowców, oni wyszukiwali 
przeszkody, by nas zmusi� do opłacenia si� i wi�kszych łapówek. 
 Dopiero po słonych łapówkach zjechała do nas ta komisja 
w pocz�tkach maja 1945 roku i rozpocz�to wydawanie dokumen-
tów. Były to wi�c ostatnie przygotowania do przesiedlenia i niewie-
le brakowało bym w tych dniach nie został aresztowany. 
 Na szcz��cie był w komisji pewien pułkownik, człowiek 
starszy, uczciwy i inteligentny, zdaje si� jeszcze z formacji carskiej. 
Z tym pułkownikiem zaprzyja	niłem si� i on mi pomagał w trudnych 
sytuacjach. 
 W ostatnich dniach przed wyjazdem zaistniały dwa wyda-
rzenia, które mogły sko�czy� si� dla mnie 	le. Według naszych 
poj�� były to wydarzenia błahe, ale w oczach sowieckich urz�dni-
ków kwalifikowały si� do miana niebezpiecznych przest�pstw. 
 Otó� było tak. W pewnym domu urz�dowała owa komisja - 
Komitet Repatriacyjny, wydaj�cy Polakom potrzebne dokumenty. 
Przed domem była du�a ł�ka, na której stała gromada ludzi ocze-
kuj�cych na swoj� kolej w ich odebraniu. W pewnym momencie 
poproszono mnie do komisji, bym co� ludziom ogłosił. Nie chciało 
mi si� i�� do tej gromady, wi�c krzykn�łem, aby podeszli do mnie. 
Gromada rzuciła si� do mnie biegiem. Członkowie prze�wietnej 
komisji, widz�c biegn�cych ludzi w kierunku domu gdzie urz�do-
wali, wpadli w panik� my�l�c, �e to jaki� zamach. Zabarykadowali 
si� i z pistoletami w r�kach gotowali si� do obrony. U�miali�my si� 
porz�dnie, podziwiaj�c odwag� sowieckich rycerzy, ale nie pomy-
�leli�my o skutkach. Oto telefonicznie powiadomiono władz� wy�-
sz�, �e ksi�dz ma wielki wpływ na ludzi, a to w mentalno�ci so-
wieckiej oznaczało wielkie niebezpiecze�stwo dla sowieckiego 
pa�stwa. Przyszła od władz odpowied	, aby ksi�dza aresztowa� 
gdy co� takiego si� powtórzy. Mój znajomy pułkownik zaraz do 
mnie przyszedł, opowiedział o wszystkim i przestrzegł, abym był 
ostro�ny i nie nara�ał si�. 
 Dla nas �mieszny epizod, a dla sowietów podstawa do re-
presji. 
 Na zako�czenie pobytu w raju sowieckim, tu� przed samym 
odjazdem, miało miejsce jeszcze jedno, gro	ne dla mnie zdarze-
nie. 
 Po załatwieniu wszystkich formalno�ci czekali�my na trans-
port. Na nasz� stacj� w Rodatyczach zajechał poci�g zło�ony z 
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wagonów towarowych. Z s�siedniej wielkiej wsi mieszka�cy wyje-
chali ju� poprzednimi transportami, z wyj�tkiem kilkunastu rodzin. 
Te rodziny załadowano teraz do owego poci�gu, ale połowa wago-
nów była jeszcze pusta. Władza bolszewicka poleciła zapełni� 
reszt� wagonów cz��ci� moich parafian. I stało si� to, czego nikt 
nie spodziewał si�. Moi parafianie sprzeciwili si� temu zarz�dze-
niu. Byli to ludzie bardzo zadziorni i o�wiadczyli, �e nie pozwol� 
nas rozdziela�, �e wszyscy pojad� razem, a �e byli bardzo do mnie 
przywi�zani dodali, �e wszyscy pojad� razem z proboszczem, albo 
nikt nie pojedzie. U bolszewików taki opór był gro	nym wykrocze-
niem, buntem, kontrrewolucj�, a wi�c czynem wymagaj�cym naj-
wy�szej kary. 
 Zaraz te� powiadomiono telefonicznie o stanowisku tutej-
szej ludno�ci i w odpowiedzi przyszedł nakaz aresztowania ksi�-
dza oraz tych, którzy buntowali si� gdyby puste wagony odjechały.  
 Zaraz te� przybiegł pułkownik, powiadomił mnie o całej 
awanturze i radził by jako� wybrn�� z tej sytuacji, bo tym razem 
nast�pstwa mog� by� gro	ne. Ale i z tej opresji wyratował parafi� i 
mnie Dobry Bóg. Mała s�siednia wioska pod lasem – Bar, obawia-
j�c si� napadu banderowców, ch�tnie załadowała si� do tych pu-
stych wagonów i nas wyratowała. 
 Nast�pnym transportem opu�cili�my wreszcie ten dziwny 
“kraj wolno�ci”, w którym za ka�de głupstwo wolno�� si� traciło, a z 
ni� nieraz i �ycie. Przy Bo�ej wi�c pomocy dotarli�my szcz��liwie 
do ko�ca naszej podró�y, do Ko	la nad Odr�. 
 Tu nas wyładowano i zakwaterowano tymczasowo w pu-
stych poniemieckich domach. Ja pr�dko zdobyłem prac� w miej-
scowym gimnazjum, gdzie oprócz religii wykładałem tak�e przed-
mioty “�wieckie”. 
 
 
 
Janina Mikluszek-Hrycekowa 
 
 

Wspomnienia z “podró�y” w jedn� stron�6 
                                                           
6 Skrót wspomnie�, które ukazały si� w Spotkaniach 
wirzan nr 4 (54) 
Lubin 2003.  
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ledz�c wspomnienia Kresowian, tj. Polaków, którzy do 
1945 r. zamieszkiwali tereny na wschód od Sanu, zauwa�yłam, �e 
gdy opisuj� swoje prze�ycia, to nawi�zuj� do okresu okupacji ro-
syjskiej i niemieckiej. Natomiast wydaje mi si�, �e ludzi tych naj-
cz��ciej do�wiadczały chwile, gdy cz�sto w po�piechu, bez nale�y-
tego rozeznania, musieli opuszcza� własne domy i udawa� si� na 
tzw.. zachód. Tak te� było w przypadku moim i naszej rodziny. 
 Mieszkali�my w Przemy�lanach, przed wojn� powiatowym 
miasteczku w województwie tarnopolskim. Dom nasz usytuowany 
był naprzeciwko ko�cioła i dwóch szkół powszechnych (m�skiej i 
�e�skiej). W czasie okupacji niemieckiej stacjonował w nich Weh-
rmacht. W maju 1944 r. zaszedł do nas Niemiec (wojskowy), który 
wcze�niej mieszkał u nas na kwaterze. Poprosił moj� Matk� i po-
wiedział, �e wojsko cofa si� i oni z Przemy�lan wyje�d�aj�. Dlate-
go radzi nam, aby jak najszybciej wyjecha� na zachód, gdy� w 
zwi�zku ze zbli�aj�cym si� frontem, fataln� sytuacj� polityczn� 
oraz domem zlokalizowanym w pobli�u szkół, w których skoszaro-
wane było wojsko, jeste�my szczególnie zagro�eni. Niezale�nie od 
tej rady, prowadz�c rozmow� z Matk� i znaj�c trudne poło�enie 
Polaków przekazał jej kilka r�cznych granatów. Nauczył j� posłu-
giwa� si� nimi i twierdził, �e mog� przyda� si� do obrony własnej. 
Przestraszona Matka zrelacjonowała t� rozmow� Ojcu, po czym 
Rodzice podj�li decyzj� o natychmiastowym wyje	dzie na zachód. 
Powstał jednak problem, dok�d jecha�? Nie mieli�my nikogo na 
zachodzie Polski, ani krewnych, ani bliskich znajomych, do których 
mo�na by si� uda�. Tymczasem w domu było nas coraz wi�cej, bo 
schronił si� tu jeszcze mój starszy brat nauczyciel, z �on� i dwoj-
giem małych dzieci (4-ro i 2-letnie). 
 Tułaczka rozpocz�ła si� od wykupienia wagonu towarowe-
go. Spakowali�my troch� rzeczy. Ojciec, do�wiadczony podczas I 
wojny �wiatowej pilnował, aby�my wszyscy zabrali swoje najwa�-
niejsze dokumenty, metryki, dyplomy itp. Reszta, tj. kilimy, meble, 
maszyna do szycia, sprz�t gospodarczy itd. zostały, bo przecie� 
wierzyli�my, �e wkrótce wrócimy z powrotem do siebie. Niestety 
okazało si�, �e podró� odbyła si� tylko w jedn� stron�. Była 
straszna, wyczerpuj�ca i długa. 
 Wagon podzielili�my na dwie cz��ci. W jednej my z toboł-
kami, w drugiej nasza �ywicielka i troch� karmy dla niej. Na margi-
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nesie chciałabym doda�, �e Ojciec nie był rolnikiem, lecz pracow-
nikiem poczty. Byli�my jednak liczn� rodzin� (siedmioro dzieci) i 
wła�nie dlatego Matka zawsze dbała, �eby dla dzieci było własne 
mleko, tym bardziej, �e nie tylko dzieci, ale i wnuki jechały (Lesław 
i Antoni) z nami. St�d wie	li�my własn� krow�. 
 Skierowali�my si� w stron� Mielca, bo z oddalonej od niego 
o 20 km miejscowo�ci Otał�� pochodził nasz s�siad, Pan Głowac-
ki, który chroni�c si� przed aresztowaniem uciekł z Przemy�lan w 
1939 r., natychmiast po wkroczeniu sowietów. Ta podró� trwała 8 
dni, w czasie których raz nas z wagonem odstawiono na boczny 
tor i potem znowu doł�czano do składu poci�gu, a czasami trzeba 
było czeka� na doł�czenie cał� noc. W ko�cu dojechali�my do 
Mielca i wagon ostatecznie odstawiono na boczny tor, nakazuj�c 
jak najszybsze jego opuszczenie. Tak te� uczynili�my. Zm�czeni, 
zmartwieni, wyszli�my z “całym dobytkiem”, lecz tu nikt na nas nie 
czekał. Pytanie: - Co dalej? I tu niespodziewanie zjawił si� były 
burmistrz przemy�la�ski, dr Stelmachowicz, który jak si� pó	niej 
okazało mieszkał w Mielcu, o czym nie wiedzieli�my. Od kogo� 
dowiedział si� o koczuj�cych na dworcu uciekinierach z Przemy-
�lan i przyszedł do nas z �on�, która przed wojn� była nauczyciel-
k� gimnazjaln� i uczyła mnie logiki oraz propedeutyki w ostatniej 
klasie o�mioklasowego gimnazjum w Przemy�lanach. Oczywi�cie 
serdecznie powitali moich Rodziców, wszystkich nas nakarmili i 
postarali si� o samochód, którym dotarli�my do Otał��y. Odszuka-
li�my w niej Pa�stwa Głowackich, którym siedziało “na głowie” ju� 
kilka rodzin b�d�cych w podobnej jak my sytuacji. Mimo to Pan 
Głowacki natychmiast si� nami zaj�ł i podj�ł si� trudu znalezienia 
jakiego� locum dla nieoczekiwanych go�ci. Nie było to łatwe zada-
nie. W ko�cu umie�cił nas w malutkim domku u pani R�any. Byli-
�my bardzo szcz��liwi, �e mamy skromny k�cik. Niestety, nie trwa-
ło to długo. 
 Ju� w sierpniu, jak grom z jasnego nieba, spadła wiado-
mo��, �e front rosyjsko-niemiecki zatrzymał si� na niewielkiej rze-
ce Bre� przepływaj�cej nieopodal. Znowu przyszło nam ucieka�, 
lecz tym razem nawet nie zd��yli�my zabra� swego skromnego 
dobytku. Uchodz�c z �yciem zatrzymali�my si� we wsi Surowa, 
wcze�niej koczuj�c dwa dni w lesie, gdzie jedynym naszym po�y-
wieniem były le�ne owoce. Nast�pnie do Surowej zajechała so-
wiecka kuchnia polowa. Jeden z kucharzy, do którego zwrócili�my 
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si� o pomoc, mówił dobrze po polsku. Dla nas najwa�niejsze jed-
nak było to, �e przez kilka dni dawał naszej rodzinie zup� z kotła i 
chleb. Po kilku dniach dowiedzieli�my si�, �e domek pani R�any, w 
którym mieszkali�my i opu�cili�my pod gradem kul, spalił si� do-
szcz�tnie. Tak wi�c stracili�my dosłownie wszystko, pozostali�my 
w jednym ubraniu. Zupełnie stracili�my głow�, nie wiedz�c co dalej 
robi�. Zdj�łam z r�ki zegarek i pier�cionek, poszłam do oficera 
sowieckiego i przekazuj�c mu te ostatnie precjoza prosiłam o po-
moc w wydostaniu si� z tego “piekła”. Udost�pnił nam samochód, 
którym mogli�my dojecha� do głównej drogi, a pó	niej kolejnym 
samochodem chcieli�my dotrze� do Dobromila, rodzinnej miejsco-
wo�ci mego m��a. Tym razem powiodło si� nam, lecz po drodze 
dowiedzieli�my si� niestety, �e Dobromil (mimo, �e poło�ony zale-
dwie o par� kilometrów od Przemy�la) jest ju� za granic�. Dlatego 
wysiedli�my w Przemy�lu, bo st�d pochodził kolega m��a z Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, współpracownik prof. We-
igla, Julian Ko�cowicz. Odszukali�my go, przyj�ł nas serdecznie, 
lecz nie mógł nam zapewni� miejsca. Pozwolono jednak moim 
Rodzicom, mnie z m��em i najmłodszej mojej siostrze przez par� 
nocy spa� w pobliskiej małej szopce znajduj�cej si� obok domu. 
 Nast�pnie udałam si� z m��em do Urz�du Miejskiego, do 
sekretarza Rady miejskiej w Przeworsku. Przyj�ł nas bardzo nie-
przychylnie, mimo, �e m�� pokazał mu posiadane dokumenty, 
�wiadcz�ce o pracy pocz�tkowo na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza, a potem profesora gimnazjalnego w Przemy�lanach. Nie było 
mowy o tym, aby�my mogli gdzie� zosta� zakwaterowani. “Goli i 
bosi” udali�my si� do wsi �urawiczki, gdzie w sposób ludzki, w 
poczuciu dobrze spełnionego obowi�zku, przyj�ła nas prosta lecz 
szlachetna kobieta – pani Jamro�yna. Przyj�ła nas bezinteresow-
nie z otwartym sercem i nakarmiła. Zaproponowała Rodzicom noc-
leg w mieszkaniu, a mnie z m��em i najmłodszej siostrze Józefie w 
szopie. Przez kilka kolejnych dni codziennie udawali�my si� z m�-
�em do Przeworska w poszukiwaniu mieszkania i pracy. 
 Którego� dnia przypadkowo spotkali�my mgr. Jana �wie-
rza, dobrego koleg� m��a ze studiów, który zd��ył ju� zorganizo-
wa� gimnazjum, była bowiem połowa wrze�nia 1944 r. I tak zacz�-
ło si� nasze nowe trudne �ycie. Dyrektor �wierz stwierdził: “Po-
dział godzin ju� ustalony, godziny lekcyjne rozdzielone, bo przytuli-
łem kilkunastu profesorów kresowych, ale jednak trzeba wam co� 
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przydzieli�”. I tak zrobił. Zacz�ł mój m�� pracowa�, lecz dochodził 
ci�gle z �urawiczek oddalonych o 7 km od Przeworska. Tymcza-
sem zbli�ała si� zima, a my wci�� poszukiwali�my jakiego� k�ta. I 
tu zetkn�li�my si� znowu z serdeczno�ci� dyrektora �wierza, który 
pozwolił nam sprowadzi� si� do malutkiego pokoiku w dawnej obe-
r�y Lubomirskiego naprzeciw parku. Tworzono tu internat dla 
uczniów z okolicznych wiosek, w którym m�� został wychowawc� i 
nast�pnie pełnił t� funkcj� nieprzerwanie do 1976 r. 
 Wracaj�c do 1944 r. chciałabym wspomnie�, �e Rodzicom 
moim tak�e udało si� znale	� mały k�cik u przezacnej pani Zofii 
Wojtynowej na przedmie�ciu Przeworska. 
 
Maria Majcher-Tarniowa 
 
 

Wspomnienia z Zabojek 
 
 Powoli okolice wyludniały si�. Wyjechali Polacy z Chodacz-
kowa, który ruscy zniszczyli “katiuszami”. Hitlerowcy zabili tam 320 
osób w czasie próby odbicia Niemców z obl��onego od 6 tygodni 
Tarnopola. Zniszczyli te� Tarnopol w 80%. Ju� wyjechali Polacy z 
Kozłowa, który Niemcy spalili w 75% w same �wi�ta Wielkanocne. 
Ju� wyjechali Polacy z Poczapiniec i Draganówki, które te� były 
bardzo zniszczone w czasie frontu. Tamt�dy uciekali Niemcy z 
Tarnopola, którym ruscy zostawili otwart� drog� przez most w Tar-
nopolu na Zagrobeli, a potem tłukli ich na całej trasie ucieczki, a� 
do Zabojek, gdzie ich wyko�czyli. Wsz�dzie na polach i ł�kach 
było pełno grobów niemieckich. 
 Ludzie z Zabojek wyjechali ostatni z rejonu Kozłowa. Ale 
zanim dali nam wagony, musieli�my czeka� dwa tygodnie na stacji 
w Tarnopolu. Wyjechali�my z domu 16 pa	dziernika 1945 roku, a 
przywie	li nas do �ar 5 grudnia. Podró� trwała 7 tygodni. Jak do 
Australii. Z załadowaniem te� były problemy. Na jedn� odkryt� lor� 
wyznaczyli 66 osób, wraz z po�ciel� i ubraniem. W jednym wago-
nie krowy, jedna przy drugiej, jeden na konie, jeden na wozy i na-
rz�dzia rolnicze. Dziwna rzecz: im wi�cej nas gn�bi�, tym ludzie s� 
bardziej �yczliwi dla siebie. 
 16 pa	dziernika wyjechali�my z domu i w budzie ze słomy i 
prasowanych buntów koniczyny siedzieli�my na stacji 2 tygodnie, 
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a� przyszła na nas kolejka. W tym czasie odwiedzaj� nas, niedale-
ki nasz s�siad Iwan Rubas wracaj�cy z wojska i Michał Pałyga, 
sympatia mojej siostry. Michał prosi moich rodziców, �eby siostr� 
zostawili, on zabierze j� do domu, do swoich rodziców i przysi�ga, 
�e b�dzie szanował j� jak �wi�ty obraz i zaraz si� z ni� o�eni. Ale 
Mama, która kocha swoj� córk�, nie mo�e si� z czym� takim po-
godzi�. Owszem – Michał jest pierwszorz�dn� parti�, z dobrej, 
porz�dnej rodziny. Cho� jest Ukrai�cem, jego matka i dwie siostry 
s� Polkami. Siostra miała łzy w oczach, ale rodzice nie chcieli jej 
pozwoli� wróci� do wsi. Michał zmartwiony odszedł razem z Iwa-
nem do Zabojek. 
 Akurat podstawiaj� wagony, wi�c pr�dko ładujemy si�. Po-
magamy nawzajem jedni drugim. Ju� niedługo, a lory, cho� wyso-
kie s� załadowane do wysoko�ci pi�tra. Wi�c jaki� kolejarz Moskal 
z ka�dej lory zrzuca garnki, miednice, balie, cebrzyki, bo ludzie 
musz� siedzie� na tym zbo�u i betach, a 66 ludzi to du�o osób na 
jeden wagon i cho� te lory s� dwa razy wi�ksze ni� polski. Nikt si� 
nie kłóci, wszyscy sobie ust�puj�. Ł�czy nas niedola wywózka w 
nieznane. Niektórzy, jak nasza s�siadka Maria Gawłowska, zosta-
wiła kilkana�cie uli pasieki i macior� pro�n�, bo nie było ju� miej-
sca w wagonie. My – zostawili�my beczki, cebrzyki i blaszanki. 
Ró�ne rzeczy musieli ludzie zostawi� na stacji i tylko na po�egna-
nie pomacha� r�kami. 
 �egnaj ziemio kochana! �egnaj miasto drogie! Ilu z nas 
ciebie nie zobaczy? W nocy jeste�my we Lwowie. Nie wiadomo 
czemu odczepili parowozy, a ci�gn�ły nasze 70 wagonów dwie 
lokomotywy. Za dwa dni ruszyli�my do Przemy�la. Ju� we Lwowie 
jaki� młody chłopak, kaleka na nog�, prosił moj� siostr� i mnie, 
�eby mu ułatwi� ucieczk� z ZSRR do Polski. On jest ze �merynki, 
z Ukrainy. Był wywieziony do Niemiec na roboty i tam okulał. Po 
wej�ciu ruskich do Niemiec wrócił do domu, ale domu ju� niema. A 
był ju� w �wiecie, widział, �e ludzie maj� o całe niebo lepiej ni� w 
ZSRR, wi�c postanowił, �e ucieknie do Niemiec, a mo�e uda mu 
si� uciec do Ameryki? Ryzykuje. Co robi�? Jak b�dzie na granicy? 
A jak go złapi� i wyda nas? Co na to rodzice powiedz�? Boimy si�, 
ale on a� płacze, prosi. Jak go złapi�, to powie, �e sam si� scho-
wał i nikogo nie wyda. No, wi�c co? Na wagonie z wozami stoi 
czyja� beczka, ale przyło�ona cz��ciami od wozu, kołami. Zwala-
my to wszyscy troje, on siada, a my z siostr� nakrywamy go becz-
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k�. Jego sprawa �eby si� nie udusił. Uszkadzamy jedn� z klepek, 
�eby cho� troch� miał powietrza, na wierzch narzucamy koła od 
wozu i inne rzeczy. 
 Niedługo po obiedzie jeste�my na granicy w Medyce. Po 
dwóch �ołnierze ruscy sprawdzaj� nasze dokumenty. A ten doku-
ment to kartka papieru, a na niej wypisane kto jedzie i co zostawił: 
ile ziemi, dom, budynki gospodarcze, no i piecz�� rejonu - to cały 
dokument. Porachowali ci ruscy wszystkich, co byli na tych kart-
kach i pu�cili do Przemy�la. A tu noc, nie widz� ani rzeki San, ani 
miasta. Kto� pyta czy nie mamy rubli na wymian� na złotówki. 
 Rano ju� jeste�my w Przeworsku. I tu znów Moskale od-
czepiaj� parowozy, bo musz� jecha� na 
l�sk po w�giel dla Rosji, 
bo kopalnie w Donbasie maj� zatopione przez Niemców. Wi�c 
dniem i noc�, ile si� da, ci�gn� z Polski za darmo w�giel i co tylko 
si� da. 

Wracaj�c my�lami do przekraczania granicy, to ten ukrywa-
j�cy si� Ukrainiec szcz��liwie przejechał j� do Przeworska. Tam 
odgrzebały�my go spod beczki. Dzi�kował nam i odł�czył si� od 
naszego transportu. 
 Mieli�my poczeka� dwie godziny na inne parowozy, a tu 
stoimy ju� dwa tygodnie. Pada deszcz, zimno. Było ju� 4 pogrzeby. 
Ludzie chorzy i starzy umieraj�. Umarło te� dwoje małych dzieci. 
Nikt si� nami nie interesuje. Stoimy sobie, a �e pasza dla bydła 
ko�czy si� ju�, idziemy jak dziady prosi� tamtejszych ludzi o słom� 
dla bydła. Ludzie szczuj� nas psami. “Z torbami pójdziemy, jak 
zaczniemy was wspomaga�” – mówi�. - “Czemu�cie jechali z do-
mu?” 

 Rzeczywi�cie, u nas w domu u ka�dego gospodarza stały 
stogi ze zbo�em, sterty ze słom�, po stodołach i strychach pełno 
siana i koniczyny. A tu, ani nigdzie stogu, ani sterty. Na płotach co� 
rozwieszone. Patrz� ciekawie, co to mo�e by�? A to ł�ty z rzepy... I 
co tu gada� z takimi bogaczami, co li�cie z rzepy susz� na płocie? 
Jeden chłopak z transportu d	wiga na plecach troch� słomy z rze-
paku. Co b�dzie jadło takie badyle? Ale jak nie było nic innego, to 
konie i bydło zjadało to co dostało. 
 Ludzie s� zrozpaczeni, nie ma widoków na dalsz� jazd�, a 
tu znowu czyje� dziecko umarło. Par� kobiet z rozpaczy, z cegłami 
w r�kach pobiegło i powybijało szyby w oknach na stacji w Prze-
worsku. Za kilka minut ju� kilku panów kolejarzy i jeden cywil, ele-
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gancki pan, uspakajaj� ludzi, �e oni nie maj� wpływu na to �eby-
�my mogli dosta� parowóz, bo tu rz�dz� ruscy. Naszym najwi�k-
szym pragnieniem jest, �eby�cie byli tam na swoim! Nie trzeba 
było jecha� z domu. Trzeba było upiera� si� i walczy� z Moskalami 
o swoje! Dobrze to komu�  mówi�, kto ich roboty nie zna. W ko�cu 
kto� wpadł na pomysł, zło�yli si� na wódk�, dali kolejarzom i tak 
zajechali�my z trudem do Tarnowa. 
 W Tarnowie znowu składka na wódk� i tak powoli dojecha-
li�my do Krakowa. Tu znowu par� dni postoju. W tym �cisku mi�-
dzy bydłem nasz byczek jednoroczny jest tak wym�czony i uwala-
ny kałem, �e zdycha. Jako� z trudem wydobyli�my go i umyli. Kto� 
chciał to nieszcz��cie kupi�. Nie pami�tam ile za niego zapłacił, 
ale zaraz poszłam do sukiennic i kupiłam od handlarek troch� soli i 
mydła i ju� tylko o tym marzyłam, �eby gdzie� dosta� si� pod dach, 
ugotowa� jedzenie, umy� si� i wypra� brudn� bielizn�, bo ju� wszy 
miałam nawet w butach. 
 Za kilka dni dojechali�my do Katowic. W Katowicach te� 
stoimy par� dni, bo stale wył�czaj� nam lokomotywy. Wieczorem 
znajomi z Bucniowa mówi� nam, �ebym szła kra��. Ja? Oni mó-
wi�, �e to nie grzech, bo to ruskim buty z transportu. Wygl�dało to 
tak: Jaka� starsza kobieta mówiła, �e umie wró�y�. No i wró�y 
ruskim �ołnierzom, tym co chodz� koło tych wagonów, co wioz� do 
Rosji ró�ne rzeczy. A tam stoi wagon z butami, z którego za dnia 
ruscy kradli i “mieniali” na wódk�. Poniewa� wró�ka wró�y dobrze, 
wszyscy s� zadowoleni, a mnie udało si� ukra�� par� butów, bo te, 
które miałam z domu to ju� mi si� rozlazły przez ci�głe ła�enie po 
tych �elaznych szczeblach na lorach. 
 O tym, �eby zosta� koło Rzeszowa, �e nas Komitet polski 
oszukał, przekonali�my si� w Polsce. Osiedla� si� w Bieszczadach 
nikt nie chciał, bo tam stale �wieciły łuny na niebie. Wiedzieli�my, 
co te łuny znacz�. Dalej koło Krakowa nie było gdzie tyle ludzi po-
mie�ci�. Wi�c wie	li nas tam, gdzie były wolne gospodarstwa rol-
ne. To jest na 
l�sk. 
 Min�li�my Katowice, Opole, Kluczbork, 
rod�, Wrocław, 
Legnic� �aga� i dojechali�my do Hermsdorfu. Wie� nazywa si� 
teraz Jankowa �agna�ska. Kazali nam i�� i szuka� w okolicy wol-
nych gospodarstw, bo akurat w tym czasie Niemców stamt�d wy-
siedlili. St�d niektórzy, co byli tu w czasie działa� wojennych, kie-
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rowali si� w stron� Sohrau – teraz �ary, inni w okolice �agania. My 
osiedlili�my si� w Dro�kowie 4 km od �ar, w stron� Lubska. 
 Mama nasza ci��ko zachorowała, a w �arach nie było jesz-
cze lekarzy polskich, tylko ruski szpital. Kto� mówił, �e jest tu 
gdzie� polski doktor, nazywa si� Majzels – �yd. Z trudem go od-
szukali�my i do niego zawie	li�my nasz� Mam�. Lekarz zbadał i 
powiedział, �e na razie nie ma apteki ani lekarstw, �e jest nadzieja, 
�e otworz� niedługo aptek� poniemieck�. Mo�e wtedy b�d� jakie� 
lekarstwa. Potem kazał mi przyj�� za chwil�, jak Mam� uło�ymy na 
wozie. Gdy wróciłam, lekarz smutnie pokiwał głow� i powiedział, �e 
to jest powa�na choroba sercowa, nogi puchn�. Wodna puchlina, 
brak lekarstw i wiek 63 lata. Trzeba si� liczy� z najgorszym. Po 7 
miesi�cach nasza kochana Mama umarła. Ona tak nie chciała wy-
je�d�a� z domu. Tak całowała swoje progi na po�egnanie. Płakała 
za swoim domem, była przytomna do samej �mierci. 
 W czasie długiej choroby naszej Mamy du�o s�siadów 
Niemców odwiedzało nas, czasem przynosili jakie� słoiki z kompo-
tami, czasem tylko syrop z buraków. My te�, jak mogli�my rewan-
�owały�my si�, daj�c im cz�sto mleko. Na pogrzeb, to chyba 
wszyscy Niemcy, co byli we wsi przyszli z kwiatami. Niemcy, któ-
rych tu spotykałam, to byli dobrzy, uczciwi ludzie. Nawet si� wie-
rzy� nie chciało, �e to ich synowie, mo�e bracia, byli hitlerowcami, 
co mordowali �ydów, co gn�bili w obozach koncentracyjnych mi-
liony ludzi. Potem przyszedł rozkaz i musieli wszyscy wyjecha� do 
Niemiec. Niektórzy s�siedzi przychodzili do nas po�egna� si�. Oj-
ciec nasz troch� umiał po niemiecku z czasów słu�by w wojsku 
austriackim. Mieli �al do nas, �e z niczym tylko z plecakami musz� 
i�� precz. Có� my temu winni? To Hitler wywołał t� wojn�. To Rib-
bentrop z Mołotowem sprzedali nas, jak Judasz Pana Jezusa. My 
te� musieli�my opu�ci� swoje domy, gospodarstwa, pola. I porzu-
ci� �ycie ciche i spokojne. To przez hitleryzm tyle nieszcz��� i kło-
potów. Jakby nie wy Niemcy, to bolszewicy mo�e by sami nie 
wkroczyli do nas tak bezczelnie. Zreszt� to s� czasy apokalipsy. 
Trzeba w to wierzy� i �y� uczciwie, to nawet w nieszcz��ciu za-
chowa si� godno�� i spokój. Niektórzy pisali do nas kartki �wi�-
teczno-noworoczne z Niemiec, czasem przyje�d�ali popatrze� na 
swój dom. Przyjmowali�my ich grzecznie i go�cinnie, bo có�? To 
s� ludzie jak i my. 
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I wsz�dzie na �wiecie, 
W�ród lasów i pól, 

 Jak my, czuj� rado�	, 
Jak my – czuj� ból. 

 
Ale na nasze nieszcz��cie w Dro�kowie te� zastali�my woj-

sko ruskie. Gdzie� w drugiej wiosce mieli swoja baz� i stamt�d 
stale przyje�d�ali do Dro�kowa. Zachowywali si� brutalnie. Ukradli 
u mojego kuzyna w nocy krow�, napadali po pijanemu na prze-
chodniów, odbierali polskim chłopcom rowery. Nieraz nawet milicja 
bała si� anga�owa� w niejedn� spraw� z ruskimi. Dopiero po ja-
kim� czasie zostali przeniesieni do 
wi�toszowa i troch� si� uspo-
koiło. 

Na pocz�tku, jak tylko osiedlili�my si�, dostawali�my zapo-
mog� 300 zł na rodzin� i kartki �ywno�ciowe na darmowy prowiant 
na chleb, cukier, �ledzie. Była to du�a pomoc dla biednej ludno�ci, 
która po wojnie z trudem wi�zała koniec z ko�cem. 
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Maria Wierzbicka 
      Warszawa 
 
 

Z Brze�an na Zachód 
 
 Jest maj 1944 r. Wojska niemieckie w popłochu wycofuj� 
swoje oddziały �andarmów, które dla pozorów chocia�by utrzymy-
wały jaki taki ład. Wytworzyła si� sytuacja anarchii na bezpa�skiej 
ziemi. Pas mi�dzy frontem a uciekaj�cymi władzami okupantów 
niemieckich rozszerzał si� z dnia na dzie�. I w maju 1944 r. dopa-
lały si� ju� tylko resztki polskich wiosek i osiedli.  

Razem z Niemcami uciekamy przed bolszewikami na Za-
chód. Ocaleni niemal cudem, podczas poprzedniej okupacji so-
wieckiej od wywozu na Sybir i no�y ukrai�skich bandytów, podj�li-
�my decyzj� wyjazdu.  

W podró�y, która trwała ju� ponad tydzie�, kilka rodzin stło-
czonych w jednym wagonie godzinami snuła złe wspomnienia, a i 
niepewny los nie dawał spokoju. Podj�li�my decyzj� pozostania w 
Polsce Centralnej. Po rozmowach z kolejarzami, udało nam si� 
przenie�� nasz niewielki dobytek do wagonu, który miał by� skie-
rowany do Warszawy.  

Zatrzymali�my si� u brata m��a w małej miejscowo�ci pod 
Warszaw�. Wydawało nam si�, �e mamy ju� spokój. Niestety 
wpadli�my z deszczu pod rynn�. W Warszawie wybuchło powsta-
nie. W rejonie stolicy gestapo i SD szaleje. Front zbli�a si� błyska-
wicznie. Nie wychodzimy w ogóle z domu. Jeste�my przecie� “zza 
Buga”, niepewni. 

Niemcy wyp�dzaj� ludno�� cywiln� do kopania rowów 
przeciwczołgowych. Pewnego dnia ludzie z tych robót nie wrócili. 
Zostali wywiezieni, daleko od swego miejsca zamieszkania. Czy 
wrócili kiedy�? Nie wiem, bo i my mieli�my niebawem rusza� dalej. 

Koszmar oczekiwania na wyzwolenie pogł�biały bolesne 
odgłosy walk w Warszawie. Strz�py spalonych papierów niosły 
wiatry z zachodu i kładły całymi płatami na podwórkach, ulicach i 
ogródkach cichego dotychczas osiedla. 

Nadszedł dzie� 13 wrze�nia 1944 r. Byli�my w wolnej Pol-
sce. M�� podj�ł prac� przy organizowaniu polskiej szkoły po wielu 
latach okupacji. Szybko jednak przekonali�my si�, �e nie takiej 
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Polski oczekiwali�my. Mój m��, idealista, AK-owiec by� mo�e w 
rozmowie z innymi dał wyraz swoim rozczarowaniom. “Towarzy-
sze” zacz�li si� nim interesowa�. Uprzedzony przez �yczliwych, 
ruszył w nocy piechot� do Warszawy i dalej na Zachód. Rozmowy 
prowadzone w domu o sytuacji na Ziemiach Odzyskanych nie wró-
�yły jednak i tam spokoju i stabilizacji, której tak pragn�li�my. 

Nazajutrz przyszli po niego. Wielu, których tej nocy zabrali, 
nigdy nie wróciło do domów. 

Zostałam sama, bez oparcia i �rodków do �ycia w oczeki-
waniu na dziecko maj�ce przyj�� na �wiat. Termin rozwi�zania 
zbli�ał si�, a ja nie miałam �adnej wiadomo�ci od m��a. Czy�by 
macki UB dosi�gły go? 

Z pocz�tkiem czerwca 1945 r. przyjechał brat m��a, który 
le�ał od 1939 r w szpitalu na W�grzech z okaleczonymi nogami 
kul� dum-dum. Stali�my si� jeszcze bardziej “elementem” niepew-
nym. Czekali�my na cud, który si� zdarzył. 

Pewnego dnia zjawił si� nieznajomy człowiek z listem i pie-
ni�dzmi od m��a, z pro�b�, �ebym natychmiast wyjechała, bo 
pó	niej podró� z małym dzieckiem w tej nieustaj�cej “w�drówce 
ludów” byłaby nie do pomy�lenia. 

W przepełnionych przedziałach wagonów �yczliwo�� ludzka 
była przeogromna. Mój szwagier w mundurze �ołnierza z 1939 r., o 
kulach, budził szacunek i zainteresowanie. 

Po trzech dniach podró�y dotarli�my do Krotoszyna, gdzie 
mój m�� znalazł spokojn� przysta�, a ja czysty szpital, w którym 
przyszła na �wiat moja córeczka. 

Niebawem, dzi�ki �yczliwo�ci miejscowego burmistrza 
otrzymali�my mieszkanie w ładnej dzielnicy i niezb�dne ponie-
mieckie meble. M�� pracował ju� w Liceum Pedagogicznym, gdzie 
uczył biologii. Do liceum ucz�szczała głównie młodzie� ju� dorosła, 
której okupanci niemieccy uniemo�liwili dost�p do nauki. Była to 
młodzie� z małych miasteczek i wsi. Powstała konieczno�� za-
pewnienia im internatów. W tym czasie na terenie całego kraju 
rozpoczynało działalno�� “Towarzystwo Burs i Stypendiów”. M�� 
znaj�c warunki mieszkaniowe swoich uczniów, bardzo aktywnie 
wł�czył si� w t� działalno�� Towarzystwa. Pr��na działalno�� Koła 
TBS w Krotoszynie zwróciła uwag� Zarz�du Głównego TBS i na 
Walnym Zje	dzie Delegatów w Warszawie, m�� został przeniesio-



 103

ny na stanowisko kierownika Oddziału Wojewódzkiego TBS w 
Warszawie, gdzie potrzeby były ogromne. 

Satysfakcj� w tej ci��kiej organizacyjnej pracy dawały nam 
nowo powstaj�ce bursy i internaty, w których mieszkała młodzie� z 
małych miasteczek i wsi pragn�ca zdobywa� wiedz� w szkole 
�redniej. Znana warszawiakom “Dziekanka” na Krakowskim 
Przedmie�ciu została odbudowana przez TBS na internat, dla mło-
dzie�y uzdolnionej artystycznie. 

Nie pracowałam w tym czasie zawodowo. Zajmowałam si� 
domem i wychowywaniem dzieci. W 1949 r. z trójk� dzieci wrócili-
�my do Warszawy. Poj�łam prac� w zawodzie nauczyciela, gdy 
mój syn rozpocz�ł nauk� w szkołach podstawowej i muzycznej. 
Cały czas pracowałam w Dzielnicy Ochota. Du�o si� nauczyłam, 
spotkałam ludzi m�drych i szlachetnych. Z wielkim szacunkiem 
wspominam dyrektora szkoły nr 10 przy ul. Jasielskiej w Warsza-
wie. Z tej szkoły odeszłam na emerytur�. 
 
 
 
Janina Saran 
  Warszawa 
 
 

Wywózka z rodzinnych stron 
 
 Był rok 1944. Na terenach �rodkowego Podola trwały jeszcze 
walki z Niemcami, ale ju� wówczas odczuwali�my wrogo�� Ukrai�ców. 
Pojawiły si� ��dania pod naszym adresem, �eby�my wyje�d�ali do Pol-
ski, bo tu gdzie mieszkamy ju� jej nie b�dzie. 
 Polacy, chocia� byli n�kani działaniami wojennymi i nocnymi na-
padami banderowców, pocz�tkowo nie rozumieli,, dlaczego musz� 
opuszcza� swój dom rodzinny, zostawia� dorobek całego �ycia, ziemi� 
praojców od wieków zroszon� potem i znojem. Ale rzeczywisto�� prze-
kroczyła ich rozumienie i obawy. Musieli jednak wszystko porzuci�, bo 
dalej w tych warunkach nie dało si� �y�. 
 Moja droga, mój wyjazd z rodzinnych stron przebiegał nieco ina-
czej ni� ludzi mieszkaj�cych z dala od rzeki Strypy. Ta mała rzeczka, 
płyn�ca niemal przez �rodek woj. tarnopolskiego z północy na południe i 
wpadaj�ca do Dniestru dzieliła teren województwa na dwie cz��ci. Ona to 
wła�nie stanowiła lini� zatrzymania si� i oporu wojsk niemieckich po stro-
nie zachodniej, przeciwko nacieraj�cej Armii Czerwonej. Powstał front 
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walki na tej rzece, który trwał 5 miesi�cy, tj. od lutego do 15 lipca 1944 
roku. Ludno�� cywilna, która znalazła si� w pasie przyfrontowym, szero-
kim ponad 20 km, musiała ucieka� na tyły walk, zabieraj�c ze sob� in-
wentarz �ywy i troch� �ywno�ci. Gdy wreszcie w lipcu 1944 roku został 
przełamany opór Niemców i działania frontowe przesun�ły si� na zachód 
– mieszka�cy wracali powoli z tułaczki do swoich domów, które były 
zniszczone,  podziurawione od kul, albo w gruzach. Musieli w pierwszym 
rz�dzie zatroszczy� si� o k�t do spania, o dach nad głow�, bo czas szyb-
ko uciekał i zbli�ała si� jesie�.  
 Po pierwszych emocjach, po szoku na widok ogromnych rozmia-
rów zniszcze�, zabrano si� do naprawiania siedzib. W naszym domu 
stały podziurawione �ciany, nie było w nim okien, drzwi i dachu. Tata był 
w wojsku - walczył na szlaku bojowym od Lenino do Berlina, a mama z 
czwórk� nieletnich dzieci bardzo ci��ko pracowała. Z odzyskanych z oko-
pów belek ustawiono na �cianach strop i przykryto snopkami lebiody – 
chwastu, który wyrósł do ogromnych rozmiarów w pasie frontowym.  

W owej jesiennej porze 1944 roku w mojej okolicy - zarówno Po-
lacy jak i Ukrai�cy - byli zaj�ci i zatroskani przygotowaniem siedzib na 
zim�. Dochodziły do nas, “poczt� pantoflow�” wie�ci, �e gdzie� za nami 
s� bandyckie napady na ludno�� polsk�, palone s� wsie i mordowani 
ludzie, ale my w Sokołowie i Sokolnikach byli�my zbyt zaj�ci zabezpie-
czeniem siedzib na zim�, �eby o tym my�le�. Dopiero pó	n� jesieni� 
odczuli�my na własnej skórze nocne napa�ci. 

Pod osłon� nocy natarczywie stukano do okien i drzwi, wdzierano 
si� do �rodka, zabierano z domu wszystko, co uratowało si� po froncie tj. 
zbo�e, które udało si� zebra� z pól niezaminowanych, ubrania, po�ciel 
itd., a nas bito kolbami i nakazywano milczenie. Mieli�my do�� nieprze-
spanych nocy, trwogi i strachu o to, �e nie doczekamy dnia. W �wiado-
mo�ci kiełkowała my�l, �e musimy wyjecha�. Ju� w styczniu 1945 r. za-
cz�to organizowa� transporty do wyjazdu Polaków z Sokołowa, Złotnik, 
Sosnowa, Chatek, Burkanowa i okolic7. Co “�yczliwsi” Ukrai�cy radzili 
by�my szybko wyje�d�ali na zachód, bo “tu bude samostijna Ukraina”. 

Mama zacz�ła stara� si� o papiery, czyli tzw. kart� ewakuacyjn�, 
któr� trzeba było wyrabia� w gminie Złotniki, ale, �e ta była całkowicie 
zniszczona przez działania frontowe, odsyłano Polaków do Wi�niowczy-
ka. Mama zostawiała czwórk� dzieci na cały dzie� w domu, a sama w�-
drowała przez jary i błota do urz�du w Wi�niowczyku, oddalonym od nas 
o 15 km. Podró� t� powtarzała wielokrotnie, gdy� nie wyznaczano terminu 
załatwienia sprawy, a ch�tnych do wyjazdu było du�o. Dostali�my wresz-
cie kart� ewakuacyjn� z nakazem wyjazdu trzecim transportem tj. w dru-
giej połowie lutego 1945 roku. 

                                                           
7 W powiecie Podhajce. (Przyp. Red.). 
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Do stacji kolejowej w Trembowli zawieziono nas furmank� i na-
szym koniem, który niestety wrócił do Sokolnik wraz z furmanem Ukrai�-
cem. W Trembowli na rampie kolejowej, koczuj�c na workach i snopkach 
słomy, czekali�my na wagony. Było wówczas bardzo zimno i mokro, pa-
dał �nieg z deszczem, przejmuj�cy chłód przenikał do gł�bi, a ogrza� si� 
nie było gdzie. Matki z małymi dzie�mi zaj�ły dworcowe poczekalnie, a 
nastoletnie dzieci – takie jak ja –wał�sały si� po okolicy i ruinach zamku 
trembowelskiego. 

Wreszcie pod koniec lutego 1945 roku podstawiono na peron 
długi poci�g – ze 30 wagonów bydl�cych, bez okien, o szerokich rozsu-
wanych drzwiach, ze szparami w �cianach i podłodze i kazano zajmowa� 
miejsca. Lokowano mniej wi�cej po 10 rodzin do jednego wagonu. Nie 
pomie�cili si� w nich wszyscy oczekuj�cy, doczepiono wi�c jeszcze jeden 
wagon, do którego i moja mama z dzie�mi dostała si�. Usiedli�my wszy-
scy na słomie, na workach ze zbo�em (je�li komu� udało si� je zacho-
wa�) i na czym kto miał, szcz��liwi, �e wyje�d�amy ju� z tego piekła cho-
cia� nie było wiadomo, gdzie nas powioz� i jak tam b�dziemy �y�. Ludzie 
usadowieni na swoich uratowanych “dobrach”, z przygotowanym na dro-
g� prowiantem (np. mama nasuszyła makaronu i napiekła chleba), marzy-
li o lepszych, spokojnych dniach. My�l�, �e to chyba wojsko zainstalowało 
nam w wagonach �elazne piecyki tzw. kozy, na których gotowało si� 
straw� i grzało wod� do mycia. Wszystkim, co ludzie mieli w wagonie to 
si� dzielili z ka�dym. Np. jak co� ugotowali lub wyjmowali z zapasów, to 
zaraz zjawiała si� koło nich grupka dzieciaków. W wagonie było bardzo 
ciasno, tylko nieco szersze przej�cie koło piecyka. Opał zbierało si� na 
postojach. A tych było du�o i długie. Co kilkana�cie kilometrów poci�g 
zatrzymywał si� w polu, odczepiano lokomotyw�, a wywo�eni ludzie cze-
kali na jej powrót, Czasem dzie�, dwa, a nawet tydzie�. W Strusowie 
poci�g zatrzymał si� pod lasem. Odczepiono lokomotyw�, a nas pozo-
stawiono na 3 doby. Pami�tam jak wszyscy si� bali, �e z lasu wyskocz� 
bandy i nas zlikwiduj�. Postoje si� powtarzały, zostawiano poci�g na 
bocznicy kolejowej w Tarnopolu, we Lwowie, a najdłu�ej, bo a� dwa tygo-
dnie stał poci�g poza miastem w Rawie Ruskiej. Mo�na sobie wyobrazi� 
jak czuli si� i jak wygl�dali wysiedle�cy po wielu tygodniach podró�y, bez 
porz�dnego mycia i wygodnego spania. Ko�czyły si� zapasy �ywno�ci, a 
brud, �wierzb i wszy n�kały wszystkich dniem i noc�. Wybrano delegacj� 
(w której uczestniczyła moja mama) do sowieckich władz wojskowych w 
Rawie Ruskiej. Domagała si� ona spowodowania powrotu lokomotywy i 
ruszeniu w dalsz� drog� To istotnie pomogło, bo niebawem poci�g ruszył. 

Z ko�cem kwietnia dotarł do Zamo�cia, gdzie odczepiono par� 
ostatnich wagonów – w tym wagon z moj� rodzin�, - pozostawiaj�c je na 
bocznym torze, a reszta składu poci�gu pojechała dalej na zachód. 
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Z Zamo�cia zawieziono nas do 
widnika i tam polecono opu�ci� 
wagony i ulokowa� si� w pobliskiej stodole na słomie. W 
widniku czeka-
li�my kilka dni na dalsze decyzje. Miejscowi ludzie przynosili nam co� do 
zjedzenia, a wojsko polskie podstawiało kotły z zup�. Ludzie wówczas 
byli �yczliwi, przyja	ni, pomagali i współczuli nam. 

Nadszedł dzie�, kiedy i po moj� rodzin� przyjechał wóz konny i 
zawiózł nas przez błotniste drogi ze 30 km do wsi Wólka Tucz�pska gm. 
Grabowiec pow. Hrubieszów. Przydzielono nam w tej wsi gospodarstwo 
po wysiedlonych Ukrai�cach, z podupadłymi budynkami i pust� drewnia-
n� chałup�. Co tu robi�? Od czego zacz��? Czym si� dorabia� na gołej 
ziemi, przy braku narz�dzi, maszyn i siły do pracy? Tata z wojska nie 
wracał, a tu czwórka dzieci w wieku szkolnym. (Wrócił dopiero wiosn� 
1946 r. odszukany przez Czerwony Krzy�). 

Ale moja energiczna i zaradna mama nie traciła ducha. Po�yczyła 
od nieznajomych s�siadów du�y kocioł do gotowania bielizny, nagrzała 
wody, wyk�pała nas po kolei, włosy nam wysypała proszkiem DDT, wy-
prała nasz� odzie� i po tych zabiegach, nasza czwórka dzieciaków stała 
si� l�ejsza i rado�niejsza. 

Tak zaczynali�my drugie �ycie w wymarzonej Polsce, dzi�ki któ-
rej - chocia� po wielu trudach i znojach – wyro�li�my na uczciwych i za-
cnych Polaków. 

 
 

Józefa Auterhoff 
     Warszawa 
 
 

Powrót do Polski8 
   
 Pewnego razu, a było to zim�, przyszła do mnie p. Lesz-
czynowiczowa i zdenerwowana do najwy�szego stopnia, cha-
otycznie mi opowiada, �e jej s�siadka była w rejonie, w Kellerówce 
i widziała na własne oczy, jak nasi ludzie płacz� ze szcz��cia, ta�-
cz� na ulicy, �miej� si�, �piewaj� i krzycz�, �e jad� do Polski. 
Zdenerwowana powiedziałam (przyznaj�, �e do�� niegrzecznie), i� 
mam do�� tych wiadomo�ci o wyje	dzie, a te bajki kr��� ju� przez 
6 lat i nic z tego nie wynika. Ze swego pieca odezwała si� babcia 
Kowalewska, �e jutro jest drugi luty i je�li to prawda, to nasz peł-

                                                           
8 Fragment pami�tnika pt.: “Podró� w nieznane 1940 - 1946 
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nomocnik, in�. Tarnawski z cał� pewno�ci� natychmiast mi przy�le 
wiadomo��, tej tak przeogromnej wagi. 
 Wieczorem kładziemy si� spa�, czekaj�c ranka i upragnio-
nej wiadomo�ci. Rano zaczynamy z Edziem chucha� w szyb�, aby 
zobaczy� listonoszk� czy przyjdzie czy te� nie. Wreszcie rozlega 
si� przera	liwy krzyk Edunia: “Idzie, idzie przez �nieg do nas Ja-
dzia”. Weszła do nas listonoszka Jadzia Korzeniowska i daj�c ko-
pert� klejon� z gazety, powiedziała: “Jest dla was list”. O Bo�e, o 
dobry Bo�e i Ty Naj�wi�tsza Panienko, której dzi� jest �wi�to, 
spraw cud! – Był to drugi dzie� lutego – Matki Boskiej Gromnicz-
nej. Czytam, nie widz�, r�ce mi si� trz�s� i łkanie wybucha z pier-
si... 
 Prawda! Prawda! O dobry Bo�e, to prawda! Pan Tarnawski 
pisze: “Przesyłam kochanej Pani depesz� z Pietropawłowska, bo 
sam pisa� nie mog�”. Depesza była wspaniała: “Suszcie suchary, 
szykujcie si� do drogi, termin wyjazdu do Polski – podamy”. Nie 
potrafi� opisa�, co si� działo w naszej chatce! Edu� krzyczy, Bab-
cia szlocha, Wacia, Danka i ja płaczemy ze szcz��cia... 
 Wreszcie trzeba si� było opanowa�. We wsi były trzy długie 
rz�dy chat. Wyznaczyłam, �e pierwszy rz�d – ja poinformuj� na-
szych ludzi, drugi rz�d – Wacia, trzeci Danusia.  
 Gdy wszyscy zostali zawiadomieni, przyszła wiadomo��, 
aby Danusia poszła do rejonu (42 km), bo maj� do niej wa�n� 
spraw�. Byłam bardzo zmartwiona, co to ma znaczy�? Jaka spra-
wa? Po powrocie do domu opowiedziała, jak� rozmow� przepro-
wadziła z urz�dnikiem NKWD-zist�. Otó� bardzo j� namawiał, aby 
została z własnej woli u nich, �e przecie� tak szybko awansowała 
(z poganiaczki wołów na brygadzistk�) i jeszcze b�dzie awanso-
wa� dalej. Wówczas zacz�ła tłumaczy�, i� ka�dy człowiek ma swo-
j� Ojczyzn� (rodin�), �e jej Ojczyzna to Polska, �e tam ma wszyst-
kich swoich bliskich, �e mu dzi�kuje, ale pragnie jecha� do kraju. 
Pan urz�dnik słuchał jej wywodów, zamy�lił si� gł�boko, wreszcie 
powiedział: “Nu, da! Ty prawa!” Na tym sko�czyła si� audiencja w 
rejonie. Po sprawozdaniu Danusi byłam dumna, �e tak wychowa-
łam córk�, a nie inaczej! 
 Od dnia 2 lutego 1946 r. czekali�my wszyscy cały miesi�c, 
aby zrealizowa� nasze gor�ce marzenia o wyje	dzie. Wszystkie 
panie rzuciły prac� w kołchozie, tylko Wacia, Danusia i ja pracowa-
ły�my w Kantorze do samego wyjazdu. Na drog� przygotowano 
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całe wiadra kapusty i du�o sucharów z pokrojonego chleba w pla-
stry i suszonego w piecu. Wiele czasu sp�dziłam w Kantorze, 
gdzie razem z komendantem przyjmowali�my naszych ludzi, rów-
nie� z okolicznych wsi. Listy sporz�dzali�my: ja w j�zyku polskim, 
a komendant w rosyjskim. Najtrudniejsza rzecz do załatwienia, to 
była sprawa mego m��a. Komendant mi oznajmił, i� stosownie do 
rozkazu z góry, musi on jeszcze pozosta�. Wiedziałam, �e jako 
kapitan “rozminowszczyk” był im jeszcze potrzebny. Cho� z bólem 
serca, ale zaproponowałam mu, i� zostan� z nim, a Danusia poje-
dzie z Waci�. W odpowiedzi oznajmił mi, �e zostanie w naszej 
chacie, a potem ucieknie, a samemu b�dzie mu łatwiej to uczyni�. 
“Jed	 z Danusi�, a ja Was w Polsce znajd�”. 
 Przed wyjazdem zastanowiło mnie to, �e Danka chodzi 
zapłakana. Wi�c tak si� przyzwyczaiła do tego prymitywu, �e roz-
pacza z powodu wyjazdu? Miałam do niej straszny �al... Gdy 
chciałam z ni� porozmawia� – uciekała ode mnie. O jaka� byłam 
niesprawiedliwa dla mojej córki! Potem ju� w wagonie dowiedzia-
łam si�, �e nasza felczerka Ławska wezwała do siebie Danusi� i 
uprzedziła j�, �e ja tych 5000 km drogi nie wytrzymam, bo jestem 
osłabiona – jednym słowem, �e czeka j� w drodze pogrzeb. Po-
wiedziała tak, bo chciała j� przygotowa� na najgorsze. Mój Bo�e. A 
ja, co ujedziemy kilometr, to lepiej si� czułam. Byłam zdrowsza 
nadziej� pracy w ojczy	nie, pracy w swoim nauczycielskim zawo-
dzie, byłam weselsza i wszelkie niewygody znosiłam dzielnie – bo 
widziałam koniec tej podró�y, która trwała 33 dni i nocy. Dzi�, cór-
ko kochana, przepraszam ci� za sw� niesprawiedliwo��, któr� po-
pełniłam wobec Ciebie zupełnie nie�wiadomie... 
 Najbli�sza stacja kolejowa znajdowała si� o 112 km od na-
szej wsi Krasnodolska. Inne kołchozy wysyłały ludzi wołami, co 
trwało cały tydzie�. My w porównaniu z innymi, jechali�my wprost 
komfortowo, bo ko�mi. Kilka par sa� jechało wolno, wolniutko, za 
nami zostaje Krasnodolsk, w którym prze�yli�my sze�� lat. Odpro-
wadzaj� nas ludzie, tamtejsi Polacy. Id�c obok, trzymaj� si� brze-
gu sanek, kobiety �piewaj�: “Kto si� w opiek�”. Jedna z nich prosi 
mnie, �eby koniecznie powiedzie� naszemu rz�dowi, aby i o nich 
pomy�lał, bo� te� s� Polakami, a �e ludzie przesuwaj� granice, to, 
dlaczego oni maj� cierpie� bez ojczyzny? Wyjechali�my 2 marca 
1946 r. i przenocowawszy w Kellerówce, – 3 marca byli�my ju� na 
miejscu, na stacji Tai�cza. Dzie� był mro	ny, cho� pogodny. Kto� 
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powiedział, �e Miecio Lampart 	le znosi t� podró�. W Kellerówce, 
gdzie nocowali�my, wzi�łam go do naszych sa� i posadziłam w 
�rodku, aby było mu cieplej. Po pewnym czasie zauwa�yłam, �e 
twarzyczka robi si� �ółto-biała. Spytałam furmana, co robi�? Ten 
si� obejrzał i spojrzawszy na niego krzykn�ł, aby go pr�dko zrzuci� 
z sa�, bo zamarza. Byłam oburzona. Jak to? Wyrzuci� dziecko? 
sierot�? Odpowiedział mi ten furman, urodzony Sybirak, �e tak 
trzeba, by go ratowa�. Zatrzymał konie, wstał, wyj�ł Miecia z koca, 
którym go okr�ciłam, postawił na nogi i szybko wskoczył z powro-
tem, poganiaj�c konie: Hajda! Miecio, biedny, mały, 9-letni chłop-
czyk przy 400 stopniowym mrozie został za nami i przera	liwie wo-
łał: “Pani, pani, we	 mnie!” Bełkotał, stoj�c na dwu szeroko rozsta-
wionych drewnianych nogach. Wreszcie zacz�ł si� rusza�, potem 
zacz�ł i��, jak kaleka, nast�pnie biegł za sankami wołaj�c rozpacz-
liwie. Wreszcie sanie stan�ły, wci�gn�łam go do �rodka, przytulił 
si� do mnie i płakał. Co� mówił, a wła�ciwie bełkotał, a ja mu tłu-
maczyłam, �e tak trzeba było zrobi�, bo by zachorował. Furman 
zadowolony i roze�miany powiedział, �e chłopak jest uratowany, a 
ju� my�lał, �e nic z niego nie b�dzie. Miecio wtulił si� mi�dzy mnie 
i Waci� i u�miechn�ł si�, �e nie b�dzie chory. Przecie� pami�tał on 
dobrze, �e jego mama te� była chora, a potem zakopano j� do 
ziemi... 
 Jeste�my ju� na stacji! Pełno ludzi, władz i komendantów. 
Nasi szcz��liwi, rozpromienieni, sło�ce wyjrzało z pomi�dzy 
chmur. Ka�dy si� wita i cieszy si�, cieszy z radosnego spotkania, 
�e zwyci��ył, �e przetrwał, �e wraca... W tej ogólnej rado�ci był 
jednak jeden wielki zgrzyt, który nam popsuł humory! A jak to było 
opisz�. Pewna dziewczynka, maj�c 12 lat, została wywieziona w 
1940 r. do północnego Kazachstanu, gdzie przebywała jak i my 
wszyscy 6 lat, a wi�c miała 18 lat. Poznała si� z tamtejszym Pola-
kiem i pokochali si�. Poniewa� była ju� pełnoletnia, wi�c “rozpisa-
ła” si� w Kantorze. Prócz tego samorzutnie, z powodu braku ksi�-
dza, urz�dziła w chacie ołtarzyk i przy zapalonych dwu lampkach 
(buteleczkach) i krzy�yku – przysi�gła mu miło�� i wierno��, �e go 
nie opu�ci a� do �mierci. Równie� tak� przysi�g� zło�ył i on. 

wiadkami byli ich s�siedzi i ci ludzie z naszych, którzy mieszkali 
w jej wiosce. Ona jednak twierdziła, �e najwa�niejszym z jej �wiad-
ków jest Bóg. Przy tym obiecała, i� je�eli kiedy� pojedzie do Polski, 
to tylko z nim, swoim m��em. Czekali, czekali, a� si� doczekali. 
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Sprzedali wszystko, co tylko mieli, nawet sw� chatk� i przyjechali 
do stacji Tai�cza. Tu im oznajmiono, �e ona pojedzie, lecz on jest 
radzieckim obywatelem, wi�c jego pu�ci� nie mo�na. Płacz, pro�by 
i błagania ni� nie pomogły. Nie znałam jej, nie wiem nawet z jakiej 
jest wsi, czy kołchozu, lecz to, co sama widziałam na własne oczy, 
tego nigdy w �yciu nie zapomn�! Płacz�c weszła na swój skromny, 
drewniany kuferek i krzykn�ła: “Rodacy! Nie wolno mi wzi�� ze 
sob� m��a! Wyprzedali�my si� zupełnie! Nie mamy teraz dachu 
nad głow�, ale ja go nie porzuc�! Nie porzuc�! Bom �lubowała! 
Tutaj przyrzekam, �e kiedy� po staraniach z mej strony wróc� do 
Polski z nim, a pierwsze kroki na Jej ziemi, skieruj� do ko�cioła, 
aby nam ksi�dz dał �lub. Pozdrówcie ode mnie Polsk�, ucałujcie 
Jej ziemi�! Wierz�, �e si� spotkamy!” Tu szloch przerwał jej mow�, 
jej pi�kne, buduj�ce słowa, wi�c zeszła ze swej “trybuny”, drew-
nianego kuferka, z całym maj�tkiem jaki jej pozostał, lecz bez da-
chu nad głow�. W chatce ich ju� mieszkaj� ci ludzie, którzy j� od 
nich kupili. My, �wiadkowie tego zaj�cia, te� płakali�my nad jej 
dol�. M�� jej stał obok i prosił j�, by jechała razem z nami, bo teraz 
nie ma dok�d pój��, lecz ona twardo stała przy swoim, �e wróci do 
Polski razem z nim, lub mo�e ju� nigdy... 
 Ten smutny incydent wytr�cił nas zupełnie z równowagi. 
Ale �ycie p�dzi dalej. Tak jak mieszkali�my, “posiołkami” zacz�to 
nas ładowa� na stacji do wagonów. Ró�nica tylko taka, i� wywo�o-
no nas po 3000 osób, a przywo�ono po 1500. Przed odjazdem 
przyszli do nas jacy� m��czy	ni, chyba urz�dnicy radzieccy i pole-
cili �piewa� hymn “Sojuz”, a potem po polsku “Wykl�ty powsta� 
ludu ziemi”. Były przemówienia, aby�my budowali u siebie socja-
lizm i �yczenia owocnej pracy dla dobra “rodiny”. 
 Wreszcie poci�g ruszył. Pozostali na stacji ludzie, niezna-
jomi, lecz z pewno�ci� Polacy, tamtejsi, radzieccy – płakali i 
�egnali nas krzy�em. Powoli, powoli, coraz pr�dzej jedziemy do 
Polski, do wymarzonej Ojczyzny. Przed nami 5000 km drogi. 
Zaczynamy urz�dza� si� w wagonie, w którym pewnie wiele dni i 
nocy trzeba b�dzie przemieszka�. W k�cie po prawej stronie 
wagonu urz�dziły�my si� z Waci�, Edziem i Babci� Kowalewsk�. 
Jedziemy przez jakie� stacje, ludno�� nas �egna, a tamtejsi Polacy 
płacz�, �e oni nie jad�, nie o nich czynili starania nasi rodacy, a oni 
�y� musz� bez Ojczyzny, cho� tak bardzo Polsk� kochaj�...  
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Ucieszył nas bardzo piecyk w ka�dym wagonie, lecz nie by-
ło czym pali�. Jeden urz�dnik na której� stacji, na zapytanie jak 
b�dzie z opałem, u�miechn� si� i powiedział, �e po drodze przy 
stacjach jest du�o drewnianych płotów, po�yczcie sobie i palcie, 
�eby�cie w drodze nie zamarzli. Młodym nie trzeba było tego dwa 
razy powtarza�. Danusia z Marysi� Babrajówn� równie� łamały 
płoty i znosiły drzewo do wagonów. Nasz wagon miał nr 33. Zarz�d 
polski całego “eszełonu” składał si� z o�miu osób, w tej liczbie i ja. 
Córka, jak zawsze dzielna i zaradna, a tak�e jej kole�anka Mary-
sia, zaopatrywały wagony w opał. Ogarn�ł mnie jednak wielki smu-
tek, �e trudno w tych czasach było by� uczciwym, trzeba było 
kra�� i to za pozwoleniem tamtejszych władz. Danusi� naznaczono 
komendantem wagonu. nr 33 i bardzo dobrze wywi�zywała si� z 
tego zadania. Obydwu młodym panienkom wydajnie i bardzo ch�t-
nie pomagał pan Tolo Dworski – młodzieniec bardzo inteligentny, 
który dzielił z nami sze�cioletni okres pobytu w Kazachstanie. 

Bardzo pragn�łam pisa�, chocia�by tylko nazwy stacji, 
przez które przeje�d�ali�my, ale czym i na czym? Pami�tam, �e w 
powrotnej naszej drodze był straszny wypadek. Na stacji, a wła-
�ciwie za stacj�, stał nasz poci�g. Jedna z kobiet wyszła z wago-
nu, a w tym czasie poci�g ruszył. Zacz�ła go dogania�, po�lizgn�ła 
si� na �niegu i opadła tak nieszcz��liwie, �e nasz wagon przeje-
chał jej nogi od kolan. Tego nie widziałam, tylko ludzie na stacji i w 
naszym wagonie zacz�li przera	liwie krzycze�. Poci�g si� zatrzy-
mał. Zaraz przybiegł lekarz i pogotowie. Biedna kobieta zostawiła 
dwoje dzieci i m��a, który wrócił z wi�zienia po amnestii, kilka dni 
przed wyjazdem do Polski. Biedakowi zabrali �on�, zabrali dzie-
ciom matk�, j� zanie�li do szpitala, a my pojechali�my dalej... Ten 
tragiczny wypadek był tak straszny, i� depresja ogarn�ła wszyst-
kich ludzi w wagonie. Nic nie wiemy czy umarła, czy �yje, czy wró-
ciła do kraju jako kaleka bez nóg... 

Obok naszego wagonu jechał samotny staruszek, powa�nie 
chory na serce. Wiedział, �e umrze, ale ci�gle si� modlił, by doje-
cha� do polskiej granicy, by go pochowano na polskiej ziemi. Doje-
chał i skonał. Poci�g stan�ł na czas wykopywania mogiły i pocho-
wano go w Polsce, w lesie tu� przy torach. To przecie� ja miałam 
umrze� i mnie Danka opłakiwała w Krasnodolsku przed wyjazdem! 
Lekarka, która znała stan mego zdrowia, twierdziła, �e tych 5000 
km nie prze�yj�. Prze�yłam, bo wówczas byłam młod� kobiet�, 
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dzi� jestem stara i jeszcze �yj�. Bo�e! Niezbadane s� Twoje wyro-
ki... 
 Jeszcze w Rosji dojechali�my do bardzo du�ej stacji, nazwy 
której dzi� ju� nie pami�tam. Wiem tylko, �e mieli�my sta� tam pół 
godziny. Zeszłam na peron i poszłam do bufetu, aby co� kupi� do 
jedzenia. W pewnym momencie poczułam si� jak przed wojn�. 
Dworzec, bufet, lustrzana �ciana na wprost wej�cia. O! wła�nie – 
lustrzana – lustrzana �ciana! Przez sze�� lat nie widziałam swej 
sylwetki w lustrze! Przystan�łam i czekałam, a� ta kobieta w chust-
ce na głowie i w typowych, ruskich walonkach odejdzie, bo chc� 
si� przejrze�. Czekam, a ona te� czeka, podniosłam praw� r�k�, 
by poprawi� chustk� na głowie – ona te�! Spojrzałam zła na to 
babsko, �e stoi jak malowana i nie raczy si� odsun�� i przera	liwie 
krzykn�łam, bo to byłam ja! Ja – cienka, chuda, brudna kobieta w 
lustrze – to ja!. O. Bo�e! Ta baba, to ja! To ja! Uciekłam z powro-
tem do wagonu, nic nie kupiłam do jedzenia, chocia� byłam bardzo 
głodna, uciekłam od tej, która na�ladowała moje ruchy, która była 
wprost straszna! Bo ja siebie pami�tałam zawsze elegancko ubra-
n�, zadban�, wesoł� – a w tym lustrze, starym lustrze, ta okropna 
kobieta, która nie widziała swej sylwetki tyle lat! Nie wiem czy mnie 
ktokolwiek zrozumie, ale te sze�� lat, które zobaczyłam na �cianie 
w starym pop�kanym lustrze, było dla mnie wprost przera�aj�ce! 
Sze�� lat! Tak mało, a tak wiele... 
 Jedziemy ju� 18 dni i nocy. Jutro, to jest 19 marca przypa-
daj� moje imieniny. Smutne imieniny, gdy człowiek jest taki brudny, 
wymi�toszony, �pi na brudnej podłodze, a najwa�niejsze, �e nie 
wie, gdzie si� obróci�, zatrzyma�, czy znajdzie si� rodzina jako 
przysta� po tak ci��kiej i długiej podró�y? 
 Bardzo nas zach�cano, aby jecha� na Ziemie Odzyskane. 
My�lałam sobie, �e s�siedztwa granicy mam ju� dosy�, ale obie z 
Danusi� dyskutowały�my, �e grunt, i� dadz� nam mieszkanie, to 
jest dach nad głow� i kawałek ziemi. Zasadz� kartofli, to ju� czło-
wiek nie zginie. Naturalnie te plany byłyby w przypadku, gdyby�my 
nie odnalazły swoich. A przecie� musi si� człowiek zahaczy� 
cho�by tymczasem, aby mógł �y�. Poci�g stan�ł za du�� stacj�. 
Gdzie� mi zgin�ła moja Jedynaczka. Gdzie ona? A co b�dzie jak 
poci�g ruszy? Szalałam z niepokoju. A� widz�, biegnie Danusia, 
trzymaj�c co� w r�ce. To była kanapka z kawiorem. Prezent na 
moje imieniny. Edu� te� mi winszował, przychodzili inni ze swoich 
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wagonów z �yczeniami i jako� ten uroczysty dla mnie dzie�, cho� 
bez przyj�cia, bez wygód, przeszedł spokojnie, w serdecznej at-
mosferze �yczliwo�ci i lepszych nadziei na przyszło��.  

Mniej wi�cej za dwa tygodnie powinni�my by� w Polsce. 
Podobno, jak nas poinformowano, jedziemy na Warszaw�, a po-
tem punkt rozdzielczy w Poznaniu. Zobaczymy to zburzone przez 
Niemców miasto-bohater, które tak dzielnie si� broniło przed wro-
giem, gdzie padło tylu ludzi w obronie swej stolicy... 
 Pod wieczór doje�d�amy do granicy polsko-rosyjskiej. 
Brze�� nad Bugiem. Deszcz pada, pochmurno. Poci�g stoi, bo 
maj� robi� rewizj�. Najbardziej tego bała si� p. kapitanowa J�-
dryczkowa, która “przemycała” kilkuletniego chłopca – Korea�czy-
ka. A było to tak: na wprost chaty pani Jedryczkowej była mała 
lepianka, w której mieszkała młoda Koreanka z dzieckiem. Była to 
kobieta słabego zdrowia i nie mogła stale chodzi� do pracy w koł-
chozie. No, ale kto nie pracuje, ten nie je. Ci�g dalszy znany... Kto 
nie je, ten nie mo�e �y�. Pani J�dryczkowa, �ona kapitana, od któ-
rego nie miała �adnych wiadomo�ci z frontu, była bezdzietna i bar-
dzo polubiła chłopczyka s�siadki. Kiedy� zauwa�yła, i� z lepianki 
s�siadki nikt nie wychodzi. Drzwi były zamkni�te. Tkni�ta przeczu-
ciem poszła i zacz�ła woła� i stuka� do drzwi. Odpowiedział jej 
słaby płacz dziecka. Wówczas zawołała znajomego m��czyzn�, 
który wywa�ył drzwi i znalazła martw� kobiet� na piecu, a przy niej 
bardzo słabe i płacz�ce dziecko, ledwo �ywe. Wzi�ła chłopca na 
r�ce, przyniosła do siebie i tak ju� u niej został. Mały szybko na-
uczył si� polskiego j�zyka, mówił do niej “mamo” i wszyscy si� 
przyzwyczaili, �e to jej synek. Przed wyjazdem adoptowała chłop-
ca, ochrzciła go “z wody”, kochała go bardzo i on j� równie�. Po-
tem, gdy dowiedziała si�, �e mamy jecha� do Polski, ogromnie si� 
bała, �e jej odbior� dziecko. Przewodnicz�cemu kołchozu powie-
działa, �e jak wyjedzie, to mały zostanie u nich i b�d� mieli bardzo 
du�o kłopotów, bo si� wówczas wyda, �e jego matka umarła z gło-
du. Wida�, �e przewodnicz�cy zorientował si�, i� mo�e by� 	le, 
wi�c ust�pił. Twierdził jednak, �e nie r�czy, co b�dzie na granicy. 
Zrozpaczona kapitanowa schowała go do kosza, tam spał, jadł i w 
ogóle przebywał w tym oryginalnym legowisku przeszło miesi�c, 
bo całe 33 dni. Podczas rewizji nie spojrzeli nawet na kosz, na 
którym posadzono inne dzieci, nasze – jad�ce legalnie do Polski. I 
tak pani J�dryczkowa przewiozła przez granic� synka, który jej 
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osładzał smutny, wdowi �ywot. Nie wiem nic o dalszych ich losach, 
lecz my�l�, �e wszystko jest w porz�dku. Wiem natomiast, �e 
mieszkali na Ziemiach Odzyskanych. 
 My, to znaczy nasz “eszełon” – niecierpliwie czekamy. 
Wreszcie przychodzi grupka m��czyzn. Ka�dy z nas trzyma w r�ku 
dokument i pozwolenie na wjazd do Polski. Na dokumencie z lewej 
strony druk rosyjski, z prawej te same dane w j�zyku polskim. Od-
rywaj� pisany po rosyjsku i zatrzymuj� dla siebie, a nam wr�czaj� 
polski. Przemowa do nas, aby budowa� socjalizm w swoim kraju, 
by pracowa� itd. Potem kto� podchodzi do mnie i mówi cicho, �e tu 
blisko jest ko�ciół. Ogl�dam si�, a tu nasi ludzie chyłkiem, pod wa-
gonami schyleni, biegn� w stron� ko�cioła. Za chwil� cały prawie 
poci�g pozostaje pusty, a my wszyscy w ko�ciele. Wychodzi 
ksi�dz i wita nas serdecznie: ”Rodacy! Bracia i siostry! O jak�e si� 
ciesz�, �e wracacie do Ojczyzny! Prosicie o nabo�e�stwo. O tej 
porze jest ju� za pó	no, lecz witam Was i gor�co si� ciesz�, �e 
wracacie, jak ptaki w�drowne do swych zburzonych gniazd”. W 
ko�ciele płacz. Spazmatyczne łkanie. Nareszcie! Po sze�ciu latach 
tułaczki, znowu na �wi�tej ziemi polskiej... Wreszcie wzruszeni 
wracamy do domu, czyli do wagonów, bo ju� jutro b�dziemy w�-
drowa� po naszej, polskiej ziemi. My, w�drowne ptaki, pełnoprawni 
obywatele polscy! Czy nie uwa�asz, miły Czytelniku, �e dla nas te 
słowa brzmiały jak najpi�kniejsza muzyka?  
 Gdy zasn�li�my po powrocie z ko�cioła, poci�g jeszcze 
stał. Kiedy ruszył, nie wiemy. Rano spotykamy �ołnierzy. Jest 
d�d�ysto, pochmurno i szaro, wi�c pytamy tych ludzi po rosyjsku, 
gdzie my jeste�my? A tu polski �ołnierz odpowiada “W Polsce”, a 
drugi dodaje: “Co u cholery, ju� nie umiej� mówi� po polsku?” 
Wówczas to podniósł si� krzyk we wszystkich wagonach, Polska! 
Ju� Polska! Jeste�my w Polsce! Płacz, rado��, ludzie wpadaj� w 
eufori�. Poci�g przystaje w polu. Panie biegn� do �ołnierzy, �miej� 
si�, płacz�, �ciskaj�... Jedna z pa� zobaczyła pastuszka, małego 
chłopca pas�cego chud� krowin�. Schwyciła go i zacz�ła całowa�, 
lecz przera�ony malec wyrwał si� od niej i uciekł. Jednak na naj-
bli�szej stacji, ju� w Polsce spotkała nas przykro��. Pełni przera-
�enia patrzyli�my ze zgroz�, jak jacy� ludzie namawiaj� naszych, 
aby im da� rosyjskie ruble. Za te ruble dawali �miesznie mało, bo 
nie tyle chcieli nam pomóc, ile sami si� obłowi�. Jak szybko czło-
wiek spada z obłoków na ziemi�? 
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 Jedziemy przez Warszaw� do Poznania, gdzie si� znajduje 
punkt repatriacyjny. Kto ma rodzin�, ten odchodzi od nas, kto nie 
ma nikogo, jedzie na Ziemie Odzyskane. Tam gdzie kiedy� była 
Warszawa – same zgliszcza i ruiny. W�ród nich czerwieni si� na-
sza nowa pi�knie pomalowana na czerwono – skrzynka pocztowa. 
Spojrzałam z rozrzewnieniem na ni� i przyszło mi na my�l, �e na-
le�y wysła� wiadomo�� mej siostrze, która mieszka w Bytomiu. 
Weszłam do budki, która ju� była poczt� i wysłałam telegram na-
st�puj�cej tre�ci: Jeste�my w Polsce, jedziemy Pozna� PUR – 
Ziuta, Danka. Nie wierzyłam jednak, �e depesza dojdzie... 
 W Poznaniu za stacj� – nasza siedziba w wagonach. Wiele 
rodzin si� odnajduje. Pytania, powitania, radosne płacze... My z 
Danusi� i Waci� siedzimy smutne, bo po nas nikt nie przyjechał. 
Ci, co odeszli, stracili ł�czno�� z PUR-em i jego pomoc�. My nadal 
trzymamy si� kurczowo razem. Wreszcie trac�c nadziej� na przy-
chylny los, id� do bardzo miłej i dobrej pani w PUR-ze. Ona pocie-
sza mnie jak mo�e. Okazuje tyle serca i �yczliwo�ci, a� si� czło-
wiekowi ra	niej robi i chce �y�. Wreszcie pyta, kogo chciałabym 
zawiadomi� o moim przyje	dzie? Ach, brata, dobrego kochanego 
brata, ksi�dza prałata Mieczysława Rossowskiego! Odpowiedziała, 
i� b�dzie łatwo go znale	�, bo Kuria Biskupia musi mie� adresy 
wszystkich ksi��y. Daje mi papier i ołówek. “Prosz� niech pani 
pisze” Schwyciłam ołówek i pisz� chaotycznie, �e jeste�my w Po-
znaniu, �ywe, zdrowe, całe, �eby nas zabierał, bo nas zawioz� na 
Ziemie Odzyskane! Wracam z córk� na noc do wagonu kolejowe-
go, na bocznicy stacji, do legowiska na podłodze, do “naszego 
mieszkania”. Pani z Pa�stwowego Urz�du Repatriacyjnego zar�-
cza, �e znajd� rodzin�, bo podobno ona ma szcz��liw� r�k�... O 
dobra Pani! Jak �ałuj�, �e nie znam Twego nazwiska! Chciałabym 
Ci, cho� słowami podzi�kowa� za Twe serce i wielk� dobro�, wy-
ra�aj�c� si� w trosce o nas... Poło�yły�my si� w wagonie na swym 
legowisku na podłodze, obj�ły�my si� w pół i le�ymy. Moja Danu-
sia pociesza mnie, jak mo�e, twierdz�c zreszt� zupełnie bardzo 
słusznie, �e je�li nie zgin�ły�my w Azji, to w Ojczy	nie z cał� pew-
no�ci� te� nie zginiemy i na pewno b�dzie nam lepiej. Mój dobry 
Bo�e! Nie wiedziały�my, �e obok nas, w Poznaniu, w ka�dym razie 
bardzo blisko, bo na stacji w poczekalni, nocuj� na drewnianej ła-
wie moja siostra Jadwiga z siostrzenic�, bo po otrzymaniu depeszy 
– przyjechały po nas. 

 116

 Rano, nast�pnego dnia słysz� jakie� podniesione głosy, 
jakby kto� wołał moj� córk�. Poniewa� przebudziły�my si�, nasłu-
chujemy, co to by� mo�e. Wyra	nie słysz�: “O jakie szcz��liwe! 
Prosz� pani, wagon 33 tam na prawo! Szcz��liwa Danusia”. Lecz 
co to? Słysz� wyra	nie głos mojej siostry, radosny głos, siadam i 
słucham. Danusia zrywa si�, biegnie i co widz�? Oto siostra moja, 
rodzona siostra Jadwiga, a z ni� siostrzenica Haneczka – wdrapuj� 
si� do wagonu, który nie miał stopni, a wej�cie było bardzo wysoko 
i... O Bo�e! Nawet opisa� nie mog� tego powitania. 
 A wi�c depesza nadana z Warszawy doszła do Bytomia i 
natychmiast przyjechały. Dobre! Kochane! Ile� szcz��cia mie�ci 
si� w tym powitaniu po sze�cioletniej rozł�ce! Powitania, u�ciski i 
jednocze�nie po�egnania z dotychczasowymi towarzyszami po-
dró�y, którzy “nolens-volens” jad� dalej. 
 Z Poznania Wacia z chorym Edziem jedzie do rodziny w 
O�wi�cimiu pod opiek� mej siostrzenicy, a ja z Danusi� razem z 
cioci� Jadzi� – do Łodzi, a z Łodzi na plebani� w Modlnej, do Ma-
my, braci i ksi�dza, który przez tyle długich lat tak troskliwie opie-
kował si� nami... 
 W Modlnej siostra poleciła nam czeka� przy furtce w ogro-
dzie, a sama pobiegła do Mamy i braci, aby ich przygotowa� do tej 
wiadomo�ci. Po 10 minutach widzimy, biegnie nasza droga Babu-
nieczka, płacze i woła mnie i Danusi�, trzepocz�c r�kami w powie-
trzu. Pami�tam, była w długiej czarno-popielatej sukni i jak zwykle 
– z koronkowym białym �abocikiem pod szyj�. Białe jak �nieg wło-
sy zaczesane do góry w kok. Chwyta mnie, lecz potem odpycha i 
twierdzi, �e to nie ja, �e j� oszukujemy! O biedna moja Matko! 
Przyzwyczaiła� si� do widoku córki zawsze dobrze ubranej, zad-
banej �ony oficera, a przed Tob� stoi jaka� cienka i chuda kobieta 
w chustce na głowie, w grubych walonkach, palto zbyt krótkie, 
podwi�zane sznurkiem, a włosy tak�e białe jak u ciebie, a moja 
najdro�sza i najlepsza Babuniczko! Wreszcie chwyciła w obie r�ce 
moj� twarz, spojrzała mi w oczy i krzykn�ła: “Tak! To jest? Ziuta! 
Poznałam po oczach!” To samo było z Danusi�, która wyjechała 
jako dziewczynka, a teraz stała przed sw� Babk� w radzieckiej 
chustce – panienka. Wówczas rozpłakała si� serdecznie moja 
Matka, nie wiem czy z rado�ci, czy z �alu, �e te straszne sze�� lat 
tak nas przeobraziły... 
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 Szcz��liwe, idziemy na plebani� t� sam� alej�, któr� przed 
chwil� przebiegła nasza Babunia. Idziemy do ksi�dza i do wujcia 
Jasia, poznajemy t� sam� gospodyni� – pani� Mari� G�siorowsk�, 
która ju� kilkana�cie lat była u babuni. Wchodzimy do pokoju ksi�-
dza, stan�ł jak wryty, patrzył na nas długo w milczeniu, a potem 
chwycił w obj�cia, lecz nic nie mówił. W�ród tej wymownej ciszy 
powitania, krzykn�ła przera�ona Mama: “ Synu, odezwij si�!”, gdy� 
zl�kła si� o niego z powodu tak silnej reakcji. Nie mógł nic mówi�! 
Przecie� wynajmował ludzi, którzy je	dzili do Poznania do PUR-u, 
co kilka dni, by si� dowiadywali o nas, lecz wracali stale ze smutn� 
wiadomo�ci�, �e takie jeszcze si� nie meldowały. Wreszcie stracił 
nadziej�, �e w ogóle nas zobaczy.. 
 Wujcio Jasio, mój drugi brat był nieobecny. Za chwil� przy-
biegł z lasu, gdzie u le�niczego załatwiał sprawy opałowe. Zoba-
czywszy nas, płakał, tak zreszt�, jak my z córk�. Takie było nasze 
powitanie po długiej rozł�ce w czasie ostatniej wojny. 
 Przyjechały�my w pierwszych dniach kwietnia 1946 r., a w 
maju ju� pracowałam szcz��liwa, radosna, nareszcie u siebie w 
Ojczy	nie. Byłam a� do emerytury zast�pc� kierownika du�ej szko-
ły Nr 21 w Łodzi. Córka ucz�szczała w Łodzi do szkoły gdzie zdała 
matur�. Nast�pnie uko�czyła Uniwersytet Warszawski, została 
pracownikiem naukowym. Obecnie jest emerytowanym profesorem 
zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego.  
 
 
 
Marian Okulicz 
Koszalin 
 
 

Z Syberii do Polski 
 
 Po sze�ciu latach pobytu w Kazachstanie, w Jermaku w 
Pawłodarskiej Obłasti, doczekali�my si� wiadomo�ci o utworzeniu 
PKWN, wyzwolenia - okrojonej o Kresy Wschodnie – Polski i za-
ko�czenia wojny. Coraz pewniejszy i bli�szy stał si� wyjazd do 
Polski. Zim� 1946 roku zaczynała si� tzw. “opcja”, tzn. konkretne 
starania o dokumenty repatriacyjne. Bogata jest tego historia. Do 
budynku NKWD zaproszeni zostali przedstawiciele Zwi�zku Patrio-
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tów Polskich. Akcj� prowadził przysłany z “obłasti” oficer. Ja zosta-
j� pisarczykiem, bo okazało si�, �e ju� w tym czasie, od 4 lat jako 
“gławbuch” lokalnej mleczarni, pisz� dobrze, drobno i czytelnie po 
rosyjsku. Wypełniam jakie� formularze i zestawienia. Repatriacja 
ma obj�� Polaków i �ydów, a tak�e rodziny �ołnierzy, którzy zna-
le	li si� w polskim wojsku. Wymagane s� jakiekolwiek dokumenty. 
Ja legitymuj� si� przedwojenn� ksi��eczk� PKO, innym wystarcza-
j� �wiadectwa szkolne, cokolwiek.. 
 Pragnienie wyjazdu zgłosili wszyscy zesła�cy. Z całego 
rejonu znane s� dwa przypadki dobrowolnego pozostania kobiet. 
Prosta dziewczyna wyszła za m�� za starszawego ksi�gowego – 
Rosjanina, druga – młoda oficerowa, której przytrafiło si� urodzi� 
dwoje kazachskich dzieci. Ich ojciec zgin�ł na froncie, a rodzice 
m��a kategorycznie o�wiadczyli Polce – ujez�aj, ale dzieci syna s� 
nasze i pozostan�. Matka pozostała wi�c w kazachskim aule... 
 Mijały dni niecierpliwego oczekiwania, a� którego� pó	nego 
wieczoru, w lutym 1946 roku przedstawiciele ZPP wezwani zostali 
do NKWD. Oczekiwał ich oficer z Pawłodaru. Siedział przy stercie 
akt i oznajmił, �e nadeszły dokumenty, a za par� dni nast�pi wy-
jazd do Polski. Nast�pnie zacz�ł odczytywa� decyzje i nazwiska. 
Napi�cie było nie do opisania. Oficera sytuacja ta wyra	nie bawiła. 
(Tu mała dygresja. Wcze�niej rozeszła si� pogłoska, �e skazani za 
odmow� przyj�cia sowieckich paszportów nie zostan� wypuszcze-
ni, poniewa� “opcja” i repatriacja dotyczy tylko tych, którzy zmienia-
j� obywatelstwo sowieckie na polskie. Skazani za odmow� nie s� 
obywatelami ZSRR i nie wiadomo jak ma wygl�da� ich “opcja”). 
Oficer przekładał teczki i czytał nazwiska, wymieniaj�c na pocz�tek 
decyzje odmowne. Taki a taki – nie pojediet, nie pojediet, nie poje-
diet. Osoby te znali�my i prze�ywali�my ich tragedi�. 
 W pewnym momencie oficer wzi�ł teczk� i pyta – kto takaja 
Okulicz? – Przera�ony patrz� na prezesk� Berli�sk� i widz� jak 
blednie. Wyobra�am sobie mój wygl�d wówczas. Pani Berli�ska 
wyj�kała... To matka tego... i wskazała na mnie palcem. – Nu da, 
powiedział oficer i odkładaj�c teczk� mojej Matki, najspokojniej 
czytał dalej – ten i ten nie pojediet, nie pojediet. Potem zacz�ło si� 
odczytywanie nazwisk wyje�d�aj�cych. W którym� momencie pa-
dło nazwisko mojej Mamy – jediet! Odetchn�łem. I nadal czytanie 
nazwisk. Wtem pytanie oficera NKWD zwrócone do mnie – kak 
twoja familia? Odpowiedziałem, a on - nie pojedziesz! – Roze�mia-
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łem si� w głos, bo byłoby to całkiem bez sensu. Pojediesz, poje-
diesz! 
 Sekretarz komórki ZPP w Jeremaku z trudem został odna-
leziony i przybył z du�ym opó	nieniem. Pan Orgiel, który w �yciu 
przeszedł ju� niejedno, powitany został pytaniem – a ty choczesz 
jechat’ w Polszu? Zapytany zd�biał. Wie, �e decyzja ju� zapadła, 
ale co znaczy to pytanie? Je�eli powie tak, a w papierach jest od-
mowa, to mo�e spotka� go zarzut, �e Zwi�zek Radziecki mu si� 
nie podoba i w rezultacie droga do łagru stanie otworem... Je�li 
powie nie, a w papierach jest zgoda na wyjazd, to NKWD-zista 
gotów powiedzie�: choroszo, ocze� choroszo, nie chcesz to zosta-
niesz. Pan Orgiel blednie, kiwa si� na boki, wyci�ga r�k�, wskazu-
je na teczki – niech b�dzie tak jak tam napisano. NKWD-zista obu-
rza si�, Co znaczy niech b�dzie? Chcesz jecha	, czy nie? Pan 
Orgiel spogl�da na nas. Potakujemy: Tak! Tak! Nam znana ju� 
była odpowied	 pozytywna. On waha si� i wreszcie wykrztusza: 
Niech b�dzie jak gra�danin naczalnik uwa�a. Czto ja? – i wreszcie 
pada – pojediesz, pojediesz. 
 Ostatni� moj� czynno�ci� społecznego działacza w Jerma-
ku było pukanie do okien lub drzwi znajomych: s� dokumenty z 
NKWD, wyjazd za kilka dni. 
 Jazda z Jermaku do Polski, a dokładnie do Poznania trwała 
dwa miesi�ce. 

Poci�g, w którym były tylko kryte wagony towarowe, jechał, 
co jaki� czas, mniej wi�cej, co 300 km, przystawał, wtedy konwo-
jenci dostarczali nam chleb, zup� i kipiatok. W mojej pami�ci zo-
stały trzy wyra	ne wydarzenia z tej podró�y. Przekraczanie granicy 
mi�dzy Azj� a Europ� na niskiej przeł�czy w Górach Uralu, gdzie 
obok torów stał granitowy słup z napisem z jednej strony Azja, a z 
drugiej Europa. Był to pogodny dzie� i wszystkim si� nam zrobiło 
ra	niej na duszy, �e ju� jeste�my w Europie. A zarazem przypo-
mniało si�, jak jechali�my w tamt� stron�, jaka była w tym miejscu 
rozpacz wywo�onych ludzi, �e ju� jeste�my na Syberii. Drugim 
radosnym momentem było przekraczanie polskiej granicy w Brze-
�ciu, �e ju� jeste�my w Polsce, widzimy flagi biało-czerwone, pol-
skich �ołnierzy i trudno si� było przyzwyczai�, �e tu wszyscy ludzie 
mówi� po polsku. A trzecim momentem dobrze zapami�tanym był 
przyjazd do Poznania, gdzie przed stacj� poci�g został zatrzyma-
ny, do wagonu weszli ludzie z aparatami do opryskiwania i wszyst-
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kich i wszystko dosłownie zasypali proszkiem DDT, tak, �e na sta-
cji w Poznani jak wysiadali�my z wagonów, to wygl�dali�my jakby-
�my wyszli z młyna zasypani m�k�. Tam te� wszystkich ludzi z 
ka�dego wagonu zaprowadzono do ła	ni, a ubrania zabrano do 
odwszalni. Po tym zabiegu trudno było zmie�ci� si� we własne 
ubrania, które tam bardzo zdeformowały si�. Ugoszczono nas po-
tem na peronie obiadem, przy którym siedziało si� po raz pierwszy 
od  dwóch  miesi�cy  za  stołem  i zupa i drugie danie było na ta-
lerzach. 
 Nast�pnie przeładowali�my si� do innego wagonu, który 
zawiózł nas do miejsca nowego osiedlenia, do Gi�ycka, gdzie roz-
pocz�li�my nowe �ycie. 
 
 
 
Jan Raniczkowski 
       Wymiarki 
 
 

Nie “repatriacja”, a ucieczka z “raju” w 1924 r. 
 
 W Kamie�cu Podolskim mieszkali�my przy ul. Soborowej 4. 
W tym te� czasie, a był to rok 1924 aresztowano Mamusi� za wy-
syłanie listów i wymian� ró�nych rzeczy na �ywno��. Pewnego 
wieczoru przyprowadzili j� CzK-i�ci do domu, nie odst�puj�c na 
krok, a po chwili znów zabrali. Po kilku dniach ponownie przypro-
wadzili Mamusi� tylko w koszuli, rzekomo po to, aby po�egnała si� 
z babci� i dzie�mi. Było ich du�o, wsz�dzie, na podwórzu, w ogro-
dzie, otoczyli cały dom. Potem wypchali Mamusi� na zewn�trz, a 
mnie odepchn�li od niej bagnetem. Była ju� noc. Babcia poło�yła 
nas spa�. Co otworzyłem oczka, widziałem babci� modl�c� si� w 
swojej kapliczce, znajduj�cej si� naprzeciw naszego pokoju. Modli-
ła si� zawsze do Królowej Polski słowami Boga Rodzicielko. Modli-
ła si� tez, �eby�my nie zostali “Moskalami”. Przy dzieciach siedzia-
ła ciocia Karola. 
 Mamusia opowiadała nam ju� w Tarnopolu, �e CzK-i�ci 
wie	li j� potem samochodem przykrytym plandek� z reszt� skaza-
nych wi�	niów – kobiet (w tym zakonnic) i m��czyzn. Wszyscy byli 
nadzy, tylko Mamusia w koszuli. Samochód zatrzymał si� w nocy 
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nad długim rowem. Wyłapywano z samochodu po jednej osobie, 
słycha� było wystrzał, potem wzywano nast�pn� ofiar�. Kiedy 
przyprowadzili Mamusi� nad brzeg wspólnej mogiły, a CzK-ista 
cofn�ł si� dla oddania strzału, Mamusia prze�egnawszy si� prze-
skoczyła rów i pobiegła przed siebie w ciemn� noc. Gonili za ni�. 
Zacz�ło brakowa� jej sił, ale na �adne podwórko nie chciała wbiec, 
poniewa� wiedziała, �e gospodarstwo spal�, a wszystkich zamor-
duj� za ukrycie skaza�ca. 
 Resztkami sił wbiegła, nie zastanawiaj�c si�, wprost na 
ogromnego psa, który rzucał si� na uwi�zi jak szalony i wcisn�ła 
si� do jego budy. Pies coraz mocniej ujadał, a� podnosił si� na 
tylne łapy. CzK-i�ci wpadli do zagrody z wrzaskiem: gdie ana? Go-
spodarz wyszedł z chaty i pyta, o co chodzi? Pies nadal szaleje, a 
CzK-i�ci wyja�niaj�: �e�szczyna udierła s maszyny. Gospodarz 
tłumaczy, �e nikogo nie widział. Czeki�ci powtarzaj�: zdzie� wbie-
�ała, mo�et byt pognała priamo w pole – i pobiegli dalej. Po chwili 
pies si� uspokoił i siadł na odległo�� uwi�zi. 
 Mamusi powróciła �wiadomo�� rzeczywisto�ci. Ale jak teraz 
wyj�� z budy, przecie� pies j� rozszarpie. W domu gospodarzy 
zgasło �wiatło. Wysuwa si�, wi�c Mamusia wolniutko z budy, nie 
spuszczaj�c oczu z psa. Jest ju� poza jego zasi�giem, a pies 
nadal siedzi bez ruchu. Podeszła do okna chaty i zapukała. Go-
spodarz pyta: Kto wy? To ja uciekłam – mówi Mamusia. Polecił jej 
wej�� szybko do chaty, zasłonił okna i wypytuje, gdzie si� ukryła. 
W budzie psa – odpowiedziała zgodnie z prawd�. A gospodarz na 
to: Przez was byliby psa zastrzelili, okropnie na nich ujadał. Jak 
wyszli�cie z budy? – Wolniutko – mówi Mamusia – pies tylko na 
mnie patrzył i siedział spokojnie – Ot, dobry, m�dry pies, wpu�cił i 
wypu�cił – dodał z podziwem gospodarz. 
 W chacie tej pocz�stowano Mamusi� gor�cym mlekiem i 
dano pod pach� zawini�ty w szmatk� podpłomyk. Mamusia po-
dzi�kowała i ruszyła w dalsz� drog�, w sukience i chustce podaro-
wanej jej przez gospodyni�. Gospodarz wyprowadził j� i wskazał 
kierunek. Przeszła nielegalnie granic� na rzece Zbrucz. Dotarła 
szcz��liwie do miasteczka Skała Podolska, znanego jej ju� od wuj-
ka Ludwika. Tu uchod	cy zza Zbrucza wsiadali bezpłatnie do po-
ci�gu id�cego do Tarnopola. 
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 Babcia zabierała nas wnuczków – codziennie id�c po wod� 
do studni. Nie chciała po ucieczce Mamusi zostawia� nas w domu, 
cho� ciocia Karola o to prosiła. Bała si�, �eby CzK-i�ci nas nie za-
brali. Pewnego ranka babcia zostawiła nas jednak z cioci�. Przy-
szła wtedy znajoma pani (mieszkała daleko za rzek�, za Smotry-
czem) i zabrała nas do siebie, �eby�my mogli pobawi� si� ze zna-
jomymi chłopcami. Ciocia Karola zrobiła z chustek dwa zawini�tka. 
Dzie� był �liczny – słoneczny, do rzeki bliziutko. Pani, z któr� szli-
�my, kazała si� nam rozebra� i wyk�pa�. Potem, bardzo zadowo-
lonych, ubrała nas i poszli�my dalej. Nadjechała furmanka. Pani 
rozmawiała z gospodarzem po rosyjsku, wi�c nic nie zrozumieli-
�my. Kazała nam wsiada� na wóz, sama wsiadła tak�e. Wkrótce 
usn�łem. Gdy było ju� ciemno, obudził nas wo	nica. Zabrał nasze 
zawini�tka, a mnie z bratem wzi�ł kto� na r�ce i wniósł do miesz-
kania, ulokował na zapiecku i zaci�gn�ł zasłonk�. Przykucn�li�my 
obaj w k�ciku i ponownie usn�li�my przytuleni do siebie. Było zu-
pełnie ciemno. Nagle usłyszeli�my głos wujka Ludwika. Odsun�ł 
zasłonk� i w słabym �wietle zobaczyłem wujka, który wołał: Janek, 
Staszek nie bójcie si�! Chod�cie do mnie. Wzi�ł nas na r�ce, po-
sadził na ławie i kazał je�� podpłomyk i pi� mleko. 
 To był rok 1924. Wujek podzi�kował za posiłek, wzi�ł nas 
obu na r�ce i poniósł w ciemn� noc polnymi drogami, mocno sa-
pi�c z wysiłku. W pewnej chwili zamajaczyło przed nami co� ciem-
nego i ogromnego. Wujek szybko zbli�ył si� do tego czego�, co 
okazało si� stodoł�. Posadził nas przy jej drzwiach i dał nam do 
zjedzenia po kawałku placka (podpłomyka) 

Gdy my po�ywiali�my si�, wujek otworzył wrota stodoły i 
co� tam w słomie grzebał. Potem wepchn�li�my si� razem w zro-
bion� przez niego nor�. Tu b�dziemy spali. Zasn�li�my smacznie i 
bezpiecznie z wujkiem. Ale Staszek obudził si�, a mo�e piszcz�ce 
myszy go obudziły, a wujka nie ma?! Myszy nadal piszcz� i ta�cz�, 
nasłuchujemy czy wujek nie nadchodzi. Znowu usn�li�my. Obudził 
nas szelest odgarnianej słomy i pr�d �wie�ego powietrza. Wujek 
zawołał, aby�my przyszli co� zje��, a potem pójdziemy do Mamusi. 
Dostali�my po kubku mleka i po kawałku podpłomyka. Wujek te� 
si� posilił. Nadal była noc. Pocieszył nas, �e Mamusia jest ju� nie-
daleko. 

Wujek znów d	wigał nas na r�kach. Ja miałem wtedy 6, a 
braciszek 4 lata. Po pewnym czasie ten sam widok przed nami – 
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ciemna du�a bryła. Pod drzwiami kolejnej stodoły odpoczywali�my 
i wujek powiedział, �e tu b�dziemy jeszcze raz spali, a Mamusia 
ju� na nas czeka. Gdy obudzimy si�, do Mamusi b�dzie ju� blisko. 
Wujek znowu wymo�cił w słomie nor� i w�lizn�li�my si� do �rodka. 
Przytuliwszy si� do wujka z obu stron, zasn�li�my spokojnie. 
Chciałem mocniej przytuli� si� do wujka, a jego ... nie ma. Obudzi-
łem Staszka. Myszy tak samo piszcz� jak poprzednio, szele�ci 
słoma pod ich nó�kami. Przytuleni do siebie czekamy na powrót 
naszego opiekuna. Skrzypn�ły ogromne wrota i wujek woła by�my 
wyszli ze schowka napi� si� ciepłego mleka. 

Jak dobrze na �wie�ym powietrzu, myszy nie hałasuj�, 
smakuje mleko i pachn� placki pieczone na kuchennej płycie. 

Wujek znów niesie nas na r�kach, ale teraz idzie jako� ina-
czej, bacznie si� rozgl�da, inaczej stawia nogi, mocniej sapie i 
wi�cej ma potu na policzkach. Przez cał� drog� nie widziałem 
�adnych wiosek, tylko te dwie stodoły i same pola. Wujek w�dro-
wał z nami przez dwie noce. Nie umiem powiedzie� ile to mogło 
by� kilometrów. 

Nagle zabłysło dalekie, male�kie �wiatełko. Wujek jakby 
chciał biec... 
wiatełko jednak szybko zgasło, wujek legł na roli, 
przycisn�ł nas do siebie i nakazał: Cicho teraz! Bardzo cicho b�d�-
cie! Doleciał nas st�p koni id�cych bardzo wolno. Szły długo, 
wreszcie słycha� je było coraz słabiej.  

Wujek uniósł głow�. Szybko wstawajcie – powiedział do 
nas. Chwycił nas obu jak szczeniaki. 
wiatełko znowu si� ukazało. 
Biegn�c wzdłu� rzeczki (Zbrucza) wujek “wyrzucił” Staszka. Za-
uwa�yłem, �e kto� go chwycił. Złapałem si� wujka mocniej, prze-
straszony, ale ten szarpn�ł mn� i tak�e “wyrzucił”. Kto� złapał mnie 
w powietrzu, a Staszek stał obok mnie. Szukałem wujka oczami, 
ale on tam co� grzebał na roli, potem przeskoczył na nasz� stron� 
i pobiegli�my razem w kierunku �wiatła w oknie. Weszli�my do 
jakiego� mieszkania. Mamusi tam nie było, ale byli�my w Polsce! 
Wyk�pano nas w drewnianej balii, ubrano w czyst� bielizn� i 
ubranka, które ju� na nas czekały. Wujek powiedział, �e to tarno-
polskie. 

Jakie tam inne jedzenie. Na stole smaczna bułeczka z ma-
słem i słodkie kakao. Niedaleko znajduje si� stacja kolejowa, sły-
cha� przeje�d�aj�cy poci�g. Rano idziemy rozmawia� z Mamusi�. 
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Na stacji kolejowej w miasteczku Skała Podolska wujek przyło�ył 
co� do ucha i zapytał: Ja�cia, to ty? 

- Tak, jestem na miejscu, a dzieci? – usłyszeli�my głos 
Mamusi. I zaraz: 

- Stasiu, czy słyszysz mnie? A jak Janek? – Wujek przyło�ył 
mi co� do ucha i usłyszałem: Janeczku, jutro przyjad� po was. – A 
ja krzycz�: Mamusiu prosz� wyj�	 z tego pudełka! Jak Mamusia 
tam weszła? Usłyszałem szloch Mamusi i słowa: Jutro b�d� z wa-
mi! 
 Nast�pnego dnia rano usiedli�my po modlitwie, razem z 
miejscowymi dzie�mi, do �niadania. W mieszkaniu przy stole, a nie 
w nocy przy drzwiach stodoły. Potem poszli�my z wujkiem na sta-
cj� kolejow�. Wci�� patrz� na t� czarn� skrzynk� i zastanawiam 
si�, jak Mamusia si� z niej wydostanie. Słycha� sygnał nadje�d�a-
j�cego poci�gu, syczenie pary, wyszli�my na peron. Jakie ogrom-
ne zaskoczenie. Mamusia wysiada z poci�gu i płacze. Podbiegli-
�my do niej. 
ciska nas, całuje, jej łzy obmywaj� nasze policzki. 
 Bardzo szybko znale	li�my si� z powrotem w mieszkaniu 
policjanta czy wojskowego – nie pami�tam. Po serdecznych roz-
mowach i po obiedzie, po�egnali�my si� z gospodarzami. Znowu 
płacz. My za chłopcami, a starsi tak�e maj� mokre oczy i policzki. 
 Na stacj� w Skale Podolskiej zajechał poci�g do Tarnopola. 
W poci�gu rado�� ogromna. Jeste�my w Polsce! Poci�g do Tarno-
pola bardzo si� spieszył. Stacja tu wi�ksza, du�o torów, wysiadało 
wielu ludzi. Przy wyj�ciu odbierano bilety. Pan w kolejowym mun-
durze powitał Mamusi� słowami: Całuj� r�czki pani Raniczkowska, 
szcz��liwie z dzie	mi i bratem. 
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