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Z ostałem areszto-
wany w Wilnie 18 
kwietnia 1941 r. po 
przeprowadzeniu 
rewizji w mieszka-

niu w domu rodzinnym przy 
Zaułku Montwiłłowskim 4 i 
umieszczony początkowo w 
pojedynczej celi w więzieniu 
na Łukiszkach. Była to większa 
wpadka, ponieważ tego same-
go dnia z moich znajomych 
członków konspiracyjnego 
Związku Wolnych Polaków 
aresztowano również Jerzego 
Meyera, Jerzego Wrońskiego 
i Marię Szlachtowską, z któ-
rymi spotkałem się na koryta-
rzu podczas prowadzenia na 
śledztwo lub na konfrontacji. 
Dodam, ze zadaniem naszym, 
jako najmłodszych członków 
Związku, było powielanie i 
kolportowanie podziemnego 
pisma „Za naszą i waszą wol-
ność” , przy czym powielacz do 
jego drukowania był przecho-
wywany w schronie lotniczym 
na terenie naszego ogrodu. 
Trzeba było przy tym bardzo 
uważać, ponieważ do poko-
ju, którego okna wychodziły 
na ogród, został mej rodzinie 
przymusowo dokwaterowany 
pracownik NKWD M.I. Pyr-
kow z rodziną.

 Po ok. trzech tygodniach 
przeniesiono mnie do więk-
szej celi, gdzie dokwaterowa-
no jeszcze jedną osobę (chło-
pa z okolic Niemenczyna) a 
następnie , już w czerwcu, so-
wieckiego oficera M.I. Zwie-
riewa. Okazało się, iż spóźnił 
się on nieco z przepustki, a 
w międzyczasie w Czerwonej 
Armii wprowadzono już stan 
wojenny. Po dwóch dniach 
spowodowanego przygnę-
bieniem milczenia, nasz 
sowiecki towarzysz niedoli 
otworzył się w pełni, wyrze-
kając w sposób niewybredny 

na ustrój państwa , w którym 
przypadło mu żyć i służyć w 
armii. Obawiając się prowo-
kacji nie reagowaliśmy na 
te jego wypowiedzi. Okazało 
się później, że Misza był cał-
kiem lojalnym i porządnym 
współwięźniem, powtarzając 
wielokrotnie znane sowieckie 
porzekadło: „Kto w tiurmie 
nie sidieł tot nie czełowiek!”. 

Tak to dzięki władzy radziec-
kiej my, młodzi konspirujący 
Polacy, osiągnęliśmy pełnię 
człowieczeństwa.

22 czerwca załadowano 
nas do więźniarek i przewie-
ziono przez bombardowane 
przez lotnictwo niemieckie 
Wilno na dworzec kolejowy, 
gdzie nasi kolejarze zdołali 
jeszczeo odczepić przed od-

jazdem pociągu trzy ostatnie 
wagony. W związku z tym 
kilku moich kolegów i koleża-
nek pozostało w Wilnie i dalej 
uczestniczyło w działalności 
konspiracyjnej. Na dworcu 
załadowano nas do złożone-
go z wagonów towarowych 
pociągu po ok. 50 więźniów 
do każdego i 11 dni wieziono 
(na początku pod bombami 
niemieckimi), niemal bez za-
opatrzenia w jedzenie, szla-
kiem Batorego przez Witebsk 

i Wielkie Łuki do więzienia 
w m. Gorkij Po drodze kilku 
towarzyszy niedoli zmarło, w 
tym mój współwięzień z wi-
leńskiej celi na Łukiszkach. 

W Gorkim umieszczono nas 
po kilkadziesiąt osób w dużych 
celach. Ze znajomych w mojej 
celi był również jezuita o. dr 
Kazimierz Kucharski, jeden z 
przywódców wileńskiego pod-
ziemia niepodległościowego. 
Początkowo warunki były bar-
dzo ciężkie. Wskutek ciasnoty 

w nocy każdy z nas musiał spać 
na cementowej podłodze na 
boku i na komendę przewracać 
się na drugi bok. Jedzenie było 
kiepskie i w minimalnej ilości 
, rozdawane na całą grupę. Po 
zawarciu paktu Sikorski-Maj-
ski w celach z polskimi więź-
niami wzniesiono czteropiętro-
we prycze i każdy miał osobne 
miejsce do spania. Ponieważ 
w naszej celi było kilku zna-
nych naukowców i lekarzy , na 
ogólną prośbę wygłaszali oni 
różne prelekcje min. na temat 
właściwego odżywiania się po 
zwolnieniu z więzienia, co było, 
jak się okazało, sprawą ogrom-
nie ważną. Lekceważenie tego 
problemu przez wielu wycień-
czonych niedostatecznym i 
niewłaściwym odżywianiem 
więźniów i zesłańców kończyło 
się często tragicznie.

 Zwalniano nas kolejno, 
po kilka osób dziennie. Każdy 
podczas pożegnalnej uprzej-
mej rozmowy ze śledczym, któ-
ry oświadczał, ze „my tiepier 
druzija i budiem wmiestie wo-
jewat’ s niemiecko-faszistskimi 
zachwatczikami”, otrzymywał 
dokument, na którym było 
napisane, że jest „amnistiro-
wan kak polskij grażdanin i 
połuczajet (w moim przypad-
ku) miesto prożiwanija sieło 
Darowskoje Kirowskoj obłasti i 
możet obraszczatsa po tieritorii 
sowieckowo sojuza z iskliucze-
nijem gorodow 1-ogo kłassa i 
prigranicznoj zony” oraz bilet 
kolejowy do Kirowa i pewną 
sumę pieniędzy.

W sowchozie Darowskoje 
była już mała grupa naszych 
podoficerów z Nowej Wilejki, 
którzy namówili mnie abym 
wraz z nimi ochotniczo jako 
16-latek zgłosił się do woj-
ska, bo w sowchozie panował 
wręcz głód. Udałem się do 
Wojenkomatu i dostałem (nie 
bez oporu) skierowanie do 
tworzącej się w rejonie Oren-
burskim (wówczas Czkałow-

Moja droga od wileńskich Łukiszek 
przez Gorkij i Buzułuk do 2 Korpusu

aMoja trasa Wilno-Gorkij-Kirow-Buzuluk

aGrudzień 1941 r. Kołtubanka. Ziemianka w śniegu

wspomnienia prof. Wojciecha Narębskiego

aGrudzień 1941 r. Kołtubanka. Żołnierz z drewnianą imitacją karabinu, obok stoi na 
drewnianym postumencie większa ilość podobnych karabinów
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skim) Armii Polskiej w ZSRR 
wraz z biletem kolejowym. i 
niewielka suma pieniędzy. Po 
niezwykle uciążliwej podróży, 
podczas której zachorowałem 
na ciężką biegunkę, dotarłem 
szczęśliwie do Buzułuku i po 
przyjęciu mnie przez komisję 
5 października 1941 r. do na-
szego wojska, zostałem nieba-
wem , skrajnie wycieńczony 
chorobą, skierowany do pol-
skiego oddziału Szpitala Woj-
skowego w tym mieście, gdzie 
przebywałem niemal trzy 
miesiące. Z braku leków moją 
dolegliwość, zdiagnozowaną 
jako „żołudocznyj awitami-
noz”, leczono sokiem z mar-
chwi. W tym bowiem czasie, 
gdy Niemcy byli już pod Mo-
skwą, w Związku Radzieckim 
odczuwało się dotkliwe braki 
niemal wszystkiego, w tym 
i lekarstw. W głównej części 
buzułuckiego Szpitala Woj-
skowego leczeni byli również 
ranni krasnoarmiejcy, którzy 
często na nasze pytania „kak 
tam na frontie?” odpowiadali 
odwracając furażerki Czer-
wona gwiazdą do tyłu: „nasi 
idut wpieriod!’. Ordynatorką 
naszego oddziału była bardzo 
sympatyczna i troskliwa dr 
Łuczickaja, przyznająca się po 
cichu do polskiego pochodze-
nia. Warto dodać, że gdy roz-
mawiała z nami, bardzo często 
zaglądała za drzwi czy ktoś jej 
nie podsłuchuje. 

Po wypisaniu ze szpitala 
przydzielono mnie do kom-
panii wartowniczej w pobli-
skiej Kołtubiance, z którą w 
lutym 1942 r. zostałem prze-
niesiony do Uzbekistanu, 
gdzie nasz oddział wcielono 
do tworzącej się w Margieła-
nie 9 Dywizji Piechoty. Jed-
nostka ta, wraz z tworzącymi 
się równocześnie dywizjami 
8 i 10, została ewakuowa-
na pierwszym transportem 
pod koniec marca 1942 r. 
koleją do Krasnowodska a 
następnie przez Morze Ka-
spijskie do portu Pahlevi w 
Persji. Warunki na statku 
były okropne, ponieważ był 
on przeznaczony do przewo-
zu towarów i nie był przysto-
sowany do przewożenia tak 
wielkiej ilości ludzi, z których 
wielu chorowało . Zwłaszcza 
pospolita była biegunka, a 

próby załatwienia się wo-
bec braku odpowiedniej ilo-
ści sanitariatów do morza, 
trzymając się słabiutkimi 
rękami za poręcze, kończyły 
się często tragicznie. Tak to 
u progu wolności i w chwili 
opuszczania nieludzkiej zie-
mi wielu żołnierzy i towarzy-
szących im cywilów straciło 
życie , wpadając do morza. 
Jakikolwiek ratunek w tych 
warunkach był, niestety, nie-
możliwy.

W Pahlevi, po dokładnej 
kontroli lekarskiej , kąpieli w 
wojskowej łaźni brytyjskiej i 
umundurowaniu w nową bieli-
znę i battle-dressy, podjechała 
do prowizorycznego obozowi-
ska hinduska kolumna trans-
portowa. Było to nasze pierw-
sze spotkanie z oddziałem 
wielonarodowych alianckich 
sił zbrojnych na Środkowym 
Wschodzie, tworzących tzw. 
Middle East Forces.

Wielką atrakcją było dla 
nas, osłabionych ciężkimi 
przeżyciami i warunkami by-
towania w więzieniach, obo-
zach i na zsyłce znakomite za-
opatrzenie wojska w żywność, 
bogactwo owoców i świetny 
sprzęt wojskowy, którego, w 
przeciwieństwie do Związku 
Radzieckiego, nie brakowało. 
Nasze zaciekawienie wzbudza-
ły turbany na głowach hindu-
skich żołnierzy – kierowców i 
ich specyficzne zasady utrzy-
mywania higieny w gorącym i 
trudnym klimacie tego regionu 
Bliskiego Wschodu..

Po siedmiu dniach jazdy z 
przerwami na noclegi, trudną 
krętą drogą przez góry Per-
sji , biblijną Mezopotamię i 
wzdłuż rurociągu naftowego 
z Iraku do Hajfy przez pusty-
nię Syryjską, nasza kolumna 
przekroczyła Jordan i znala-
zła się w Palestynie, serdecz-
nie witana (jako pierwszy od-
dział polski przybyły z ZSRR) 
przez emigrantów żydow-
skich z Polski., którzy wznosi-
li przyjazne okrzyki i zarzucali 
nas pomarańczami. Należy 
podkreślić, że na całym tym 
niemal całkowicie pustynnym 
szlaku byliśmy pod troskliwą 
opieką wojskowych lekarzy 
brytyjskich, czego – odczu-
wając jeszcze skutki długie-
go pobytu w szpitalu – mo-

głem osobiście doświadczyć 
Wreszcie na początku maja 
1942 r. znaleźliśmy się w 
obozie wojskowym Quastina, 
gdzie zaczątki naszej 9 Dywi-
zji weszły w skład powstałej 
w dniu Święta Narodowego 3 
Maja z Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich (wsła-
wionej zwycięskimi walkami 
w Libii pod Tobrukiem i Ga-
zalą) 3 Dywizji Strzelców Kar-
packich. Zostałem przydzielo-
ny do 4 batalionu 2 Brygady 
Strzelców Karpackich, a na-
stępnie skierowano mnie na 
szkołę podoficerską. Osłabie-
nie organizmu półrocznym 
więzieniem i trzymiesięczną 
biegunką dało jednak znowu 
znać o sobie. Kolejny niemal 
półroczny pobyt w początko-
wo szkockim, a następnie pol-
skim szpitalu, spowodowany 
wysiękowym zapaleniem 
opłucnej, sprawił, że – po 
zmianie mej kategorii zdro-
wia z A na C , zostałem skie-
rowany na kurs kierowców 
z przydziałem do powstałej 
w lipcu 1942 r. w Palestynie 

2 Kompanii Transportowej. 
Tam, w obozie w palestyńskiej 
Gederze spotkałem mego 
imiennika niedźwiedzia 
Wojtka. Wykupiony na po-
czątku kwietnia 1942 r. od 
perskiego chłopca w górskim 
rejonie miasta Hamadan 
przez oficera konwojującego 
transport naszych rodzin z 
Pahlevi do obozu cywilnego 
pod Teheranem, przebywał 
pod opieką Ireny Bokiewicz 
niemal cztery miesiące. Gdy 
podrósł i zaczął zbytnio pso-
cić, za sprawą ówczesnego 
dowódcy powstałej później 
w Iraku 5 Kresowej Dywizji 
Piechoty, gen. Mieczysława 
Boruty Spiechowicza, został 
pod koniec sierpnia 1942 r. 
przywieziony do naszej kom-
panii, przemianowanej póź-
niej na 22 Kompanię Zaopa-
trywania Artylerii. Wojtek 
stał się nie tylko niezmiernie 
popularną maskotą kompa-
nii ale – trzymający pocisk 
artyleryjski – zasadniczym 
motywem jej odznaki, wy-
malowanej pod koniec wojny 

we Włoszech na samocho-
dach oraz noszonej przez jej 
żołnierzy na beretach i koł-
nierzach mundurów. 

Podczas pobytu Kompanii 
na Bliskim Wschodzie mieli-
śmy bardzo dużo pracy, zwłasz-
cza po zgrupowaniu wszystkich 
jednostek powstałego tam 
głównie z ewakuowanych ze 
Związku Radzieckiego 2 Kor-
pusu w Iraku. Stacjonowaliśmy 
w rejonie rafinerii naftowych 
koło Quizil-Ribat a następnie 
kurdyjskiego Kirkuku, zaopa-
trując w żywność , broń, amu-
nicję, paliwo i sprzęt obozowy 
zarówno oddziały polskie jak 
i sojusznicze. Warunki by-
towania były bardzo trudne. 
Mieszkaliśmy we wkopanych 
w piasek pustynny namiotach 
o podwójnym tropikalnym da-
chu. Temperatury w ciągu dnia 
przekraczały 50oC, w związku 
z czym jazdy służbowe mogły 
być realizowane w godzinach 5 
– 9 i 17-21. W południe wszyscy 
odpoczywali pod skropionymi 
wodą moskitierami , zawinię-
tymi pod materace dla ochro-

ny przed skorpionami. Przed 
każdym nałożeniem butów 
należało również sprawdzić czy 
nie wybrały ich one na schro-
nienie. Przed upalnym słońcem 
chroniły nas tropikalne hełmy 
a przed malarycznymi koma-
rami możliwie szczelne ,lekkie 
koszule z rękawami i zapinane 
na kolana spodnie. Zalecano 
również zażywanie tabletek 
przeciw malarii, co nie uchroni-
ło wielu z nas od zachorowania. 
Przed namiotami stały kanwie z 
wodą, która parując ochładza-
ła się i obowiązkiem każdego 
żołnierza było wypicie jednego 
galona (ponad czterech litrów) 
dziennie. Ponieważ większość 
baz brytyjskich była w rejonie 
Gazy i na terenie Egiptu, jeź-
dziliśmy kilkakrotnie przez Pu-
stynie Syryjską do Kraju Fara-
onów. Zrządzeniem losu Święta 
Bożego Narodzenia 1942 r. mój 
pluton spędził w Kairze

W tym też okresie otrzy-
małem przez Czerwony Krzyż 
pierwszą wiadomość od Rodzi-

aŻołnierze 22 KZA w Gizie (1942-43)

aStyczeń 1942 r. Buzułuk. Gen. Anders w towarzystwie dwu oficerówaStyczeń 1942 r. Buzułuk. Na stacji przed wyjazdem na południe. Zaprzęgniety do sanek 
wielbłąd na tle wagonów, obok których straż ma polski żołnierz w kożuchu
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ny, będącą odpowiedzią na mój 
krótki list , wysłany tą drogą po 
zwolnieniu z więzienia.

W 22 Kompanii Zaopa-
trywania Artylerii służyłem 
niemal dwa lata na terenie 
Palestyny i Iraku, działając 
również z woli dowódcy mjr. 
Antoniego Chełkowskiego 
w czołówce artystycznej, 
która przygotowywała i or-
ganizowała koncerty orygi-
nalnych utworów własnych 
kompozytorów i poetów dla 
wielu jednostek 2 Korpusu. 
Przykładem mogą być słowa 
kilku z tych piosenek, które, 
podobnie jak ich melodie, 
pamiętam do dziś już zapew-
ne tylko ja, ponieważ byłem 
najmłodszym jej żołnierzem. 
Moim zdaniem wyrażają 
one trafnie w ujmujących , 
prostych słowach nasze ów-
czesne przeżycia jak również 
tęsknotę za krajem i bliskimi. 
Dlatego załączam je do tego 
artykułu, bo są one zupełnie 
nieznane a przedstawiają 
niewątpliwie znaczący do-
wód działalności kulturalnej 
mojej macierzystej kompa-
nii, .który nie powinien zo-
stać zapomniany.

Końcowym akcentem 
mego żołnierskiego pobytu 
na Środkowym Wschodzie 
było uzyskanie na Kursach 
Maturalnych dla Żołnierzy 
APW przy Szkole Junaków 
w m. Barbara świadectwa 
ukończenia gimnazjum ogól-
nokształcącego, umożliwia-
jące późniejsze ukończenie 
szkoły podchorążych. Zorga-
nizowanie przez Dowództwo 
Korpusu tych kursów było 
przejawem jego troski o uzu-
pełnienie przerwanego przez 
wydarzenia wojenne kształ-
cenia naszej młodzieży.

W marcu 1944 r. na pokła-
dzie naszego pięknego trans-
atlantyku MS „Batory” (co było 
dla nas wzruszającym przeży-

ciem) popłynęliśmy, żegnani 
melodią Mazurka Dąbrowskie-
go pod polską banderą chronio-
nym przez okręty wojenne ( w 
tym i polskie) konwojem z Port 
Saidu do Taranto. Wraz z nami 
– świeżo upieczonymi maturzy-
stami, płynął również personel 
znanego mi z pobytu w nim 
Polskiego Szpitala Polowego, 
batalion nowozelandzki i znany 
pisarz a wtedy korespondent 
wojenny Melchior Wańkowicz 
Wygłosił on na pokładzie „Ba-
torego” w języku angielskim 
prelekcję o koncepcji Stanów 
Zjednoczonych Europy Środ-
kowej , ale nasi towarzysze bro-
ni z antypodów z trudem mogli 
coś zrozumieć wskutek bardzo 
kiepskiej wymowy późniejsze-
go autora słynnej ale literac-
kiej monografii bitwy o Monte 
Cassino. Niebawem też dołą-
czyliśmy do naszych jednostek, 
przygotowujących się właśnie 
do tej bitwy.

Mój udział jako żołnierza 
22 Kompanii Zaopatrywa-
nia Artylerii w chwalebnym 
szlaku bojowym 2 Korpusu 
Polskiego od Monte Cassino 
przez walki nad Adriatykiem, 
zdobycie Ankony, włamanie 
się w linię Gotów, ciężkie boje 
w Apeninie Emiliańskim , po 
zatknięcie polskich sztanda-
rów w Bolonii – to jednak 
osobny temat, wykraczający 
poza ramy tego artykułu.

Posłowie
Pisząc o mojej drodze przez 

więzienia NKWD i Armię 
Polską w ZSRR do 2 Korpu-
su, nie mogę nie wspomnieć 
osób i organizacji, którym 
zawdzięczamy pamięć o tych 
wielu, którzy już jako Polscy 
Żołnierze pozostali na zawsze 
w Orenburskiej Ziemi. Kryje 
ona zresztą również prochy 
zsyłanych w ten graniczny 
rejon Europejskiej Rosji Kon-
federatów Barskich i uczestni-

ków Powstań Listopadowego i 
Styczniowego, a zamieszkuje 
ją wielu ich potomków.

.Mam tu na myśli Oren-
burskie Centrum Kulturalno-
-Oświatowe „Czerwone Maki” 
a zwłaszcza jego niezwykle ak-
tywną przewodniczącą p. Wan-
dę Seliwanowską, z która mam 
przyjemność od wielu lat współ-
pracować. Głównie jej bowiem 
oraz wsparciu naszej Ambasady 
w Moskwie i Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa, jak 
również życzliwości lokalnych 
władz zawdzięczamy wznie-
sienie pomnika w Tockoje i 
umieszczenie tablic pamiątko-
wych w Buzułuku, Kołtubiance 
i bezimiennych doniedawna 
miejscach wiecznego spoczyn-
ku polskich żołnierzy. Ponadto 
w Muzeum Krajoznawczym w 
Buzułuku otwarto 5 lat temu 
stałą wystawę „Formowanie się 
Armii Polskiej gen. Władysława 
Andersa w ZSRR w latach 1941-
42”, która w ubiegłym roku była 
eksponowana w Polsce.

O tym jak wielką rolę w 
patriotycznym wychowaniu 
nie znającej zazwyczaj oj-
czystego języka młodzieży 
polskiego pochodzenia speł-
nia CKO „Czerwone Maki” 
mogłem się przekonać ucząc 
przebywające na kolonii w 
Krakowie dzieci z tego rejo-
nu powstałych na orenbur-
skiej ziemi piosenek Feliksa 
Konarskiego „Ref-Rena” : 
„Coś ty za jeden, przyjacielu 
mój” „Orły do lotu” i „Jak bo-
ciany na wiosnę powrócimy 
do gniazd”, które śpiewają 
je odtąd z wielkim zaangażo-
waniem na miejscowych uro-
czystościach rocznicowych.

W 70 rocznice utworzenia 
Armii Polskiej w ZSRR pra-
gnę w imieniu b. żołnierzy 2 
Korpusu ,zwanych niegdyś 
„buzułukami” lub „prawo-
sławnymi”, jak najserdecz-
niej podziękować Pani Wan-
dzie Seliwanowskiej i jej 
współpracownikom za wspa-
niałą działalność, a polskim 
i rosyjskim władzom i orga-
nizacjom za życzliwe wspie-
ranie jej poczynań, zmie-
rzających do upamiętnienia 
pobytu naszych oddziałów 
na Orenburskiej Ziemi.r

prof. Wojciech Narębski

aSzpital, Palestyna 1942

aMiś Wojtek młody

aStyczeń 1942 r. Buzułuk. Grupa żołnierzy i ochotniczek oraz orkiestra żegnają odjeżdżającychaStyczeń 1942 r. Buzułuk. Gen. Anders w grupie oficerów i ochotniczek

Moja droga od 
wileńskich Łukiszek 
przez Gorkij i Buzułuk 
do 2 Korpusu

 ¬ Dokończenie ze str. 15


