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  By³em na skraju piek³a
- „Proszê pani, nam wtedy œmieræ spowszednia³a, jak
kromka czarnego chleba, która czêsto musia³a
wystarczyæ, jako jedyny posi³ek na ca³y dzieñ . Ludzie
umierali z g³odu, z zimna, z wyczerpania, z chorób.
Dziwi³o nie to, ¿e ktoœ odszed³ na zawsze, lecz to,
¿e ktoœ nadal ¿yje i funkcjonuje...”
    Kiedy s³yszy siê takie s³owa, trudno powstrzymaæ
emocje. Dr¿¹c¹ rêk¹ robi³am notatki i co kilka sekund
sprawdza³am, czy œwieci czerwona lampka dyktafonu.
Czu³am bowiem, ¿e trwa szczególna chwila; ¿e otwiera
siê przede mn¹ œwiat wewnêtrzny cz³owieka, który –
jak sam mówi - by³ na skraju piek³a.
    Moim rozmówc¹ by³ pan Pawe³Moim rozmówc¹ by³ pan Pawe³Moim rozmówc¹ by³ pan Pawe³Moim rozmówc¹ by³ pan Pawe³Moim rozmówc¹ by³ pan Pawe³
D¹browski, Sybirak, ¿o³nierz PolskiejD¹browski, Sybirak, ¿o³nierz PolskiejD¹browski, Sybirak, ¿o³nierz PolskiejD¹browski, Sybirak, ¿o³nierz PolskiejD¹browski, Sybirak, ¿o³nierz Polskiej
Armii genera³a Armii genera³a Armii genera³a Armii genera³a Armii genera³a Andersa, bohater spodAndersa, bohater spodAndersa, bohater spodAndersa, bohater spodAndersa, bohater spod
Monte Cassino.Monte Cassino.Monte Cassino.Monte Cassino.Monte Cassino.
Od 25 lat  mieszkaniec New Britain.Od 25 lat  mieszkaniec New Britain.Od 25 lat  mieszkaniec New Britain.Od 25 lat  mieszkaniec New Britain.Od 25 lat  mieszkaniec New Britain.
    Intrygowa³y mnie jego dojrza³e refleksje.
Zaskakiwa³y uporz¹dkowane przemyœlenia, cierpliwe
zmaganie z materi¹ s³ów, i ponad wszystko –
doskona³a pamiêæ.
-  Proszê pani, pamiêæ o doznanych krzywdach nigdy
nie maleje...

  Chcecie ¿ebym opowiedzia³… Dobrze. Spróbujê. Ale czy dacie wiarê? Mój przyjaciel
mawia³: Kto tam nie by³, nie uwierzyKto tam nie by³, nie uwierzyKto tam nie by³, nie uwierzyKto tam nie by³, nie uwierzyKto tam nie by³, nie uwierzy...........

      Drogi Czytelniku, przysi¹dŸ wiêc na chwilêDrogi Czytelniku, przysi¹dŸ wiêc na chwilêDrogi Czytelniku, przysi¹dŸ wiêc na chwilêDrogi Czytelniku, przysi¹dŸ wiêc na chwilêDrogi Czytelniku, przysi¹dŸ wiêc na chwilê
  i pochyl siê nad t¹ histori¹.  i pochyl siê nad t¹ histori¹.  i pochyl siê nad t¹ histori¹.  i pochyl siê nad t¹ histori¹.  i pochyl siê nad t¹ histori¹.

Oby uda³o Ci siê uwierzyæ, zrozumieæ i ZAPOby uda³o Ci siê uwierzyæ, zrozumieæ i ZAPOby uda³o Ci siê uwierzyæ, zrozumieæ i ZAPOby uda³o Ci siê uwierzyæ, zrozumieæ i ZAPOby uda³o Ci siê uwierzyæ, zrozumieæ i ZAPAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAÆ...AÆ...AÆ...AÆ...AÆ...

Beata KaczmarczykBeata KaczmarczykBeata KaczmarczykBeata KaczmarczykBeata Kaczmarczyk: - Dziesi¹ty dzieñ lutego. Rok 1940. Mia³ pan- Dziesi¹ty dzieñ lutego. Rok 1940. Mia³ pan- Dziesi¹ty dzieñ lutego. Rok 1940. Mia³ pan- Dziesi¹ty dzieñ lutego. Rok 1940. Mia³ pan- Dziesi¹ty dzieñ lutego. Rok 1940. Mia³ pan
wówczas 15 lat...Co z tamtych chwil zosta³o w pana pamiêci?wówczas 15 lat...Co z tamtych chwil zosta³o w pana pamiêci?wówczas 15 lat...Co z tamtych chwil zosta³o w pana pamiêci?wówczas 15 lat...Co z tamtych chwil zosta³o w pana pamiêci?wówczas 15 lat...Co z tamtych chwil zosta³o w pana pamiêci?
Pawe³ D¹browski:Pawe³ D¹browski:Pawe³ D¹browski:Pawe³ D¹browski:Pawe³ D¹browski: - (d³u¿sza chwila milczenia) Urodzi³em siê w Puszczy
Bia³owieskiej, we wsi Janowo, pó³ kilometra od  miejscowoœci Narewka, a wiêc na
Kresach Wschodnich. Mój ojciec by³ gajowym.
  Tamtego dnia, rankiem, kiedy dotar³a do mnie wiadomoœæ, ¿e ka¿dy gospodarz,
który posiada konia i sanie musi zg³osiæ siê na stacjê kolejow¹ w Narewce –
pojecha³em. Co prawda, nie w smak by³o mi wype³niaæ rozkazy NKWD, nie chcia³em
jednak denerwowaæ matki. By³a w siódmym miesi¹cu ci¹¿y… Ojca i brata nie by³o
wtedy w domu.
  Na miejscu ju¿ czeka³o na mnie zadanie. Okaza³o siê, ¿e mia³em dotrzeæ do
pewnego gajowego, mieszkaj¹cego g³êboko w Puszczy, za³adowaæ na sanie
wszystkich cz³onków jego rodziny, a nastêpnie jechaæ z nimi z powrotem na dworzec.
W ca³ej tej kilkunastogodzinnej wyprawie towarzyszy³o mi dwóch uzbrojonych
Sowietów. Choæ niewiele z ca³ej tej sytuacji rozumia³em, zrobi³em, co mi polecono…
Olœnienie przysz³o po powrocie do domu… Tam nie by³o ju¿ nikogo...
S¹siad poinformowa³ mnie, ¿e wszystkich, z zapakowanym na sanie „dobytkiem”,
odtransportowano na tê sam¹ stacjê, z której ja przed chwil¹ wróci³em…
Chwilê póŸniej, z ust so³tysa, który pojawi³ siê wówczas w okolicy naszego

gospodarstwa, dowiedzia³em siê, ¿e moich najbli¿szych ju¿ za³adowano do wagonu…
Zmarzniêty (zima tamtego roku by³a na Kresach bardzo sroga), g³odny i przera¿ony
rzuci³em siê w drogê powrotn¹. Przyœwieca³a mi wówczas tylko jedna myœl – ¿eby
zd¹¿yæ przed odjazdem poci¹gu. Chcia³em byæ z nimi, cokolwiek mia³o siê
wydarzyæ...
 Zd¹¿y³em.
 (d³uga chwila milczenia)
  WieŸli nas w zimnym, bydlêcym wagonie...
W pod³odze by³a dziura, która, jak siê póŸniej dowiedzieliœmy, mia³a nam s³u¿yæ do
za³atwiania potrzeb fizjologicznych.
  Nie znaliœmy przyczyny, celu podró¿y, ani nazwy miejsca, do którego nas wieziono.
 O czym wtedy rozmawialiœmy? Nie wiem. Pamiêtam, ¿e g³oœno siê modliliœmy.
   Ta nieludzka podró¿ trwa³a dwa tygodnie...
Niestety, nie wszyscy nasi wspó³pasa¿erowie dotarli do celu. Cia³a tych, którzy
zmarli w drodze – obs³uga transportu po prostu wyrzuci³a z poci¹gu na œnieg.

- Skoro wspomnia³ pan ju¿ o dotarciu do celu,  zapytam: Która czêœæ- Skoro wspomnia³ pan ju¿ o dotarciu do celu,  zapytam: Która czêœæ- Skoro wspomnia³ pan ju¿ o dotarciu do celu,  zapytam: Która czêœæ- Skoro wspomnia³ pan ju¿ o dotarciu do celu,  zapytam: Która czêœæ- Skoro wspomnia³ pan ju¿ o dotarciu do celu,  zapytam: Która czêœæ
Syberii sta³a siê nowym miejscem bytu pana rodziny?Syberii sta³a siê nowym miejscem bytu pana rodziny?Syberii sta³a siê nowym miejscem bytu pana rodziny?Syberii sta³a siê nowym miejscem bytu pana rodziny?Syberii sta³a siê nowym miejscem bytu pana rodziny?
-  Dobrze to pani ujê³a – bytu… Bo có¿ to by³o za ¿ycie...
Ale wracaj¹c do pytania, nasz poci¹g kierowa³ siê na po³udnie od Nowosybirska, w
stronê Taszkientu. Wysiedliœmy na dworcu w miejscowoœci Talmienka. Stamt¹d,
saniami ci¹gniêtymi przez ma³e koniki, udaliœmy siê w g³¹b Tajgi. Kres podró¿y da³
tzw. uczastek (w podziale administracyjnym ZSRR: rejon - przyp. red.) o numerze
101.
Zakwaterowali nas w baraku, w którym razem z nami zamieszka³o 10 rodzin.
  Nie zadawaliœmy sobie wzajemnie pytañ. Potrzebowaliœmy czasu, ¿eby siê
poznaæ… Jedno jednak ju¿ na pocz¹tku wiedzieliœmy – wszyscy byliœmy ludŸmi
lasu, rodzinami leœniczych, nadleœniczych i gajowych.
   Nastêpnego dnia poznaliœmy odpowiedŸ na pytanie: „Dlaczego w³aœnie my?”
Uœwiadomiono nam wówczas, ¿e jesteœmy elementem niepewnym, zagra¿aj¹cym
Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Cz³owiek prowadz¹cy z nami rozmowê wykrzycza³ nam
wprost: Ju¿ nigdy nie wrócicie do Polski!

(chwila d³ugiego milczenia)

Pawe³ D¹browski

Ci¹g dalszy na  stronie 10

Bezcenna pami¹tka rodzinna: Rok 1938, Janowo:
Od lewej – Pawe³ D¹browski, jego mama - Teodozja,

ojciec – Pawe³ i brat – Bronis³aw
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    Tamtego dnia powiedziano nam równie¿, na jakich zasadach
bêdziemy tam pracowaæ i jak bêdziemy za tê pracê wynagradzani.

  By³em

   Z opowiadañ brata wiem, ¿e kiedy póŸnym wieczorem dotar³em do miejsca naszego
zakwaterowania,  moje cia³o dos³ownie parowa³o,  mia³em bardzo wysok¹ gor¹czkê.
Mama ca³¹ noc ch³odzi³a mnie mokrym rêcznikiem. Przecie¿ nastêpnego dnia
musia³em iœæ do pracy...

-   Poniewa¿ z pana dotychczasowej opowieœci emanuje z du¿¹ si³¹  Poniewa¿ z pana dotychczasowej opowieœci emanuje z du¿¹ si³¹  Poniewa¿ z pana dotychczasowej opowieœci emanuje z du¿¹ si³¹  Poniewa¿ z pana dotychczasowej opowieœci emanuje z du¿¹ si³¹  Poniewa¿ z pana dotychczasowej opowieœci emanuje z du¿¹ si³¹
rodzinna mi³oœæ, zapytam z lêkiem o ten moment, w którym na œwiatrodzinna mi³oœæ, zapytam z lêkiem o ten moment, w którym na œwiatrodzinna mi³oœæ, zapytam z lêkiem o ten moment, w którym na œwiatrodzinna mi³oœæ, zapytam z lêkiem o ten moment, w którym na œwiatrodzinna mi³oœæ, zapytam z lêkiem o ten moment, w którym na œwiat
przysz³a siostra..przysz³a siostra..przysz³a siostra..przysz³a siostra..przysz³a siostra...
-   To nie by³y ³atwe chwile... I mama i siostra by³y niedo¿ywione i s³abe. Tato, brat i
ja staraliœmy siê jak tylko mo¿na by³o, aby zapewniæ im jak najlepsze warunki, ale...
(d³uga chwila zadumy)
  Matka zmar³a, gdy siostra mia³a 8 miesiêcy. To by³o 11 lutego 1941 roku. Prawie
dok³adnie w pierwsz¹ rocznicê naszej deportacji...
Najprawdopodobniej przeziêbi³a siê mocno, a wyczerpany organizm nie mia³ si³y
walczyæ z infekcj¹, która by³a owocem jej pieszej, d³ugiej wêdrówki. Pokona³a
wówczas, w œniegu i siarczystym mrozie, drogê 2 x 10 kilometrów. Sz³a po
ojca...Tamtego bowiem dnia, po kilku miesi¹cach roz³¹ki z nim (pracowa³ w innym
rejonie lasu) dostaliœmy pozwolenie na to, aby do nas do³¹czy³. Poniewa¿ wiadomoœæ
ta dotar³a w chwili, gdy ja i brat powróciliœmy z pracy, mama postanowi³a pójœæ
sama. Cieszy³a siê na to spotkanie...
Wrócili RAZEM. Nad ranem…
A wieczorem… mama zakoñczy³a swój ziemski ¿ywot.
(chwila milczenia)
Pani wybaczy...Od tamtego momentu minê³o ju¿ 74 lata, a mnie wci¹¿ tak trudno o
tym mówiæ...
   W bólu i rozpaczy, zerwaliœmy cztery deski z dachu naszego baraku i zbiliœmy z
nich trumnê...
Miejscem pochówku mamy sta³ siê teren nad jeziorem w Lebiazie. By³o ono oddalone
od naszego baraku o ok. 7 kilometrów.
Poniewa¿ ziemia by³a mocno zamarzniêta, kopaliœmy we trzech ten grób kilka
godzin…
   Od tamtego czasu ojciec bardzo siê zmieni³. Ja chyba te¿, ale inaczej...

-   Kilka miesiêcy póŸniej, na mocy uk³adu Sikorski –-   Kilka miesiêcy póŸniej, na mocy uk³adu Sikorski –-   Kilka miesiêcy póŸniej, na mocy uk³adu Sikorski –-   Kilka miesiêcy póŸniej, na mocy uk³adu Sikorski –-   Kilka miesiêcy póŸniej, na mocy uk³adu Sikorski –
Majski, og³oszono tzwMajski, og³oszono tzwMajski, og³oszono tzwMajski, og³oszono tzwMajski, og³oszono tzw. „amnestiê”.  Jak ten fakt. „amnestiê”.  Jak ten fakt. „amnestiê”.  Jak ten fakt. „amnestiê”.  Jak ten fakt. „amnestiê”.  Jak ten fakt
wp³yn¹³ na pana losy?wp³yn¹³ na pana losy?wp³yn¹³ na pana losy?wp³yn¹³ na pana losy?wp³yn¹³ na pana losy?
- O „amnestii” dowiedzia³em siê dopiero w paŸdzierniku.
Powiedziano nam wówczas, ¿e jesteœmy wolni i mo¿emy iœæ
gdzie chcemy, byle nie w kierunku zachodnim. Z jednej strony -
jakaœ tam radoœæ, z drugiej - smutna refleksja: Co teraz ze sob¹
zrobiæ? Byliœmy w œrodku Tajgi, bez pracy i œrodków do ¿ycia....

-   Ale¿ sk¹d! Nikt nas nie poinformowa³.
Dowiedzia³em siê o tym ca³kiem
przypadkiem. W³aœciwie przez swój
m³odzieñczy wybryk...
Pewnego dnia, wraz z innymi ch³opcami
w moim wieku, poczu³em nieco wolnoœci
i postanowi³em zastrajkowaæ.
Domagaliœmy siê od naszych
pracodawców tzw. angielskiej soboty,
czyli czterech godzin pracy w tym
w³aœnie dniu tygodnia. Niestety, nic nie
wywalczyliœmy. „Œci¹gnêliœmy” natomiast
do tartaku przedstawicieli NKWD. Trzeba
by³o stamt¹d czym prêdzej znikn¹æ...

  Tak jak sta³em, rzuci³em siê do ucieczki. Po oko³o 30 kilometrach drogi dotar³em
do miejscowoœci Bezmienowo, a konkretnie do ko³chozu, w którym potrzebowali
ludzi do pracy. Zosta³em wiêc. By³em pomocnikiem kowala.
Co prawda, mia³em wówczas dach nad g³ow¹, bo mieszka³em k¹tem u pewnej
rosyjskiej rodziny, ale na wspomnienie prze¿ytych tam chwil przeszywa mnie dreszcz.
Nie by³o myd³a, ani ¿adnych innych œrodków czystoœci. Wszêdzie wszy i pluskwy….
Mia³em jedno ubranie, w którym spa³em i pracowa³em... ¯ycie wydawa³o siê nie
mieæ sensu…
  Pewnego jednak dnia obudzi³em siê z  postanowieniem, ¿e uczyniê wszystko, aby
wyrobiæ sobie jakiœ dowód to¿samoœci, który upowa¿ni mnie do zakupu legalnego
biletu na przejazd poci¹giem. Chcia³em jechaæ dok¹dkolwiek, byle jak najdalej od
tamtego miejsca....
Moj pracodawca, nieœwiadomy moich planów, da³ mi dzieñ wolny od pracy.
   Kiedy dotar³em do najbli¿szego miasteczka, do Barna³owa, dziêki dziwnemu
zbiegowi okolicznoœci trafi³em do „polskiej placówki,” w której urzêdowa³ tzw. m¹¿
zaufania. I to w³aœnie on poinformowa³ mnie, ¿e na terenie ZSRR tworzone s¹ Polskie
Si³y Zbrojne.

     Pracowaliœmy po kilkanaœcie godzin dziennie przy tzw. ¿ywicowaniu.

-   Na czym polega³a ta praca?-   Na czym polega³a ta praca?-   Na czym polega³a ta praca?-   Na czym polega³a ta praca?-   Na czym polega³a ta praca?
-   Pozyskiwaliœmy ¿ywicê z ¿ywych drzew, przewa¿nie sosen. Systematycznie
wykonywaliœmy naciêcia na spa³ach ¿ywiczarskich i zbieraliœmy wyciekaj¹c¹ ciecz.
Nasi oprawcy u¿ywali jej do  produkcji amunicji.
Ka¿dy z nas musia³ w ci¹gu  dnia „obrobiæ” pó³tora tysi¹ca drzew. Jeœli siê to uda³o,
otrzymywaliœmy funt chleba i trochê cukru.
Tak¹ porcj¹ jedzenia dzieliliœmy siê z kobietami (jeœli nie pracowa³y), chorymi i dzieæmi.

-  Czy ta dawka ¿ywieniowa wystarcza³a pana rodzinie?! Przecie¿ mama-  Czy ta dawka ¿ywieniowa wystarcza³a pana rodzinie?! Przecie¿ mama-  Czy ta dawka ¿ywieniowa wystarcza³a pana rodzinie?! Przecie¿ mama-  Czy ta dawka ¿ywieniowa wystarcza³a pana rodzinie?! Przecie¿ mama-  Czy ta dawka ¿ywieniowa wystarcza³a pana rodzinie?! Przecie¿ mama
spodziewa³a siê dziecka…spodziewa³a siê dziecka…spodziewa³a siê dziecka…spodziewa³a siê dziecka…spodziewa³a siê dziecka…
-   Oczywiœcie, ¿e nie wystarcza³a. W cieplejszych miesi¹cach zbieraliœmy owoce
lasu - jagody, grzyby itp. Ale zim¹ trzeba by³o „walczyæ” o  coœ innego do jedzenia.
   Pamiêtam, ¿e tu¿ przed spodziewanym porodem mamy, w marcu 1940 roku,
postanowi³em udaæ siê do wsi Szipiczno, w celu „zakupu” ziemniaków. Zamiast
pieniêdzy mia³em do zaoferowania jak¹œ ciep³¹ odzie¿, któr¹ nasza rodzicielka
przytomnie zabra³a z domu w Janowie.
Szed³em do tej wsi oko³o 15 kilometrów. Efektem handlu wymiennego by³ worek z
50. funtami kartofli. Cieszy³em siê jak dziecko, choæ mia³em œwiadomoœæ, ¿e czeka³a
mnie jeszcze droga powrotna.
Któryœ z sowieckich gospodarzy podszepn¹³ mi wtedy, ¿e istnieje krótsza
o 7 kilometrów droga. Szkoda tylko, ¿e nie dopowiedzia³, ¿e prowadzi ona przez
niezamarzniête bagna i skaliste w¹wozy….
  Do dziœ nie wiem, jak uda³o mi siê przejœæ tê trasê. Zapamiêta³em jedynie, ¿e gdy
wci¹ga³o mnie bagno, mocno trzyma³em w zaciœniêtej d³oni... worek z ziemniakami.
To mia³ byæ przecie¿ prezent dla mamy...
(chwila milczenia)

  Nowe zatrudnienie znalaz³em jednak doœæ szybko, i nawet zbyt daleko nie musia³em
szukaæ Wraz z ojcem i bratem rozpoczêliœmy pracê w tartaku. Tam te¿ spotka³em
mojego mentora – sêdziwego pana Frankiewicza. Do dnia dzisiejszego brzmi¹ mi w
uszach jego s³owa: My jesteœmy ju¿ starzy, pewnie wiêc przyjdzie nam tu umieraæ,
ale wy, m³odzi - musicie st¹d uciekaæ. Pawe³, musisz walczyæ o wolnoœæ. O Polskê!

  -  Czy wiedzieliœcie ju¿ wtedy  -  Czy wiedzieliœcie ju¿ wtedy  -  Czy wiedzieliœcie ju¿ wtedy  -  Czy wiedzieliœcie ju¿ wtedy  -  Czy wiedzieliœcie ju¿ wtedy, ¿e na ziemiach ZSRR powstaje Polska, ¿e na ziemiach ZSRR powstaje Polska, ¿e na ziemiach ZSRR powstaje Polska, ¿e na ziemiach ZSRR powstaje Polska, ¿e na ziemiach ZSRR powstaje Polska
Armia genera³a Armia genera³a Armia genera³a Armia genera³a Armia genera³a Andersa?Andersa?Andersa?Andersa?Andersa?

Z panem Paw³em D¹browskim,Z panem Paw³em D¹browskim,Z panem Paw³em D¹browskim,Z panem Paw³em D¹browskim,Z panem Paw³em D¹browskim,
Sybirakiem, ¿o³nierzem Sybirakiem, ¿o³nierzem Sybirakiem, ¿o³nierzem Sybirakiem, ¿o³nierzem Sybirakiem, ¿o³nierzem ArmiiArmiiArmiiArmiiArmii
genera³a genera³a genera³a genera³a genera³a Andersa, bohateremAndersa, bohateremAndersa, bohateremAndersa, bohateremAndersa, bohaterem

spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –
rozmawia³a Beata Kaczmarczykrozmawia³a Beata Kaczmarczykrozmawia³a Beata Kaczmarczykrozmawia³a Beata Kaczmarczykrozmawia³a Beata Kaczmarczyk

 na skraju piek³a

Ci¹g dalszy ze strony 5

Pawe³ D¹browski

genera³ W³adys³aw Anders

Ci¹g dalszy na  stronie 13
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- Kiedy oczami wyobraŸni widzia³ ju¿ pan siebie w tej armii,  ten sam- Kiedy oczami wyobraŸni widzia³ ju¿ pan siebie w tej armii,  ten sam- Kiedy oczami wyobraŸni widzia³ ju¿ pan siebie w tej armii,  ten sam- Kiedy oczami wyobraŸni widzia³ ju¿ pan siebie w tej armii,  ten sam- Kiedy oczami wyobraŸni widzia³ ju¿ pan siebie w tej armii,  ten sam
cz³owiek bezlitoœnie sprowadzi³ pana na przys³owiow¹ ziemiê. Czycz³owiek bezlitoœnie sprowadzi³ pana na przys³owiow¹ ziemiê. Czycz³owiek bezlitoœnie sprowadzi³ pana na przys³owiow¹ ziemiê. Czycz³owiek bezlitoœnie sprowadzi³ pana na przys³owiow¹ ziemiê. Czycz³owiek bezlitoœnie sprowadzi³ pana na przys³owiow¹ ziemiê. Czy
tak?tak?tak?tak?tak?
Tak. Z dalszej jego mowy wynika³o bowiem, ¿e bezsensem jest szukanie punktu
rekrutacyjnego, bo w tej armii tylko g³ód, choroby i œmieræ…
 By³em zdruzgotany. Kiedy opuœci³em mury tej placówki, skierowa³em siê nad
brzeg p³yn¹cej nieopodal rzeki Ob i zastanawia³em siê, czy samobójczy skok w
jej nurt nie bêdzie najlepszym dla mnie wyjœciem...

- - - - - Ale los chcia³ inaczej....Ale los chcia³ inaczej....Ale los chcia³ inaczej....Ale los chcia³ inaczej....Ale los chcia³ inaczej....
- Kiedy tak zrezygnowany patrzy³em na taflê wody, podszed³ do mnie zupe³nie
obcy m³ody mê¿czyzna. Rozmowa klei³a nam siê od pierwszych s³ów. Jak siê
okaza³o, mój rówieœnik, Janek Kulczycki przyby³ do tego miasteczka w takim
samym celu jak ja...I podobnie jak ja – chcia³ walczyæ w polskiej armii.
Spêdzona w pobliskiej stodole noc zaowocowa³a naszym wspólnym
postanowieniem: Bez wzglêdu na wszystko, staramy siê dotrzeæ do punku rekrutacji
polskich ¿o³nierzy. Nie znaliœmy odpowiedzi na pytania: Jak jechaæ? Gdzie jechaæ?
Ale w tamtej chwili to nie by³o wa¿ne.
   Na wyjazd umówiliœmy siê za dwa dni.
Pod os³on¹ nocy, wróci³em do ko³chozu. Zabra³em worek ziemniaków (w moim
odczuciu – jako zap³atê za wykonan¹ w ostatnich dniach pracê) i poci¹giem
towarowym  uda³em siê do baraków tartaku, w którym w dalszym ci¹gu mieszkali
moi najbli¿si. Po¿egnanie z ojcem by³o dla mnie bardzo trudne. ̄ yliœmy ju¿ wówczas
w dwóch ró¿nych œwiatach. Ja chcia³em walczyæ, on – pragn¹³ spokoju. Mimo
tego, tata wyposa¿y³ mnie w koszulê, spodnie, cukier i pieni¹dze na bilet.
Pamiêtam, ¿e na odchodne poprosi³em brata, aby przekaza³ panu Frakniewiczowi
krótk¹ wiadomoœæ: Pawe³ pojecha³ szukaæ wojska. Chce walczyæ o woln¹ Polskê.

- I walczy³!- I walczy³!- I walczy³!- I walczy³!- I walczy³!
Tak, tak... Ale zanim dotar³em do Armii Andersa musia³em pokonaæ dalek¹ drogê
i wiele razy spojrzeæ œmierci prosto w twarz.... D³ugo, bardzo d³ugo by o tym
opowiadaæ...

- Pomiñmy zatem opowieœæ o trudach i niebezpieczeñstwach tej podró¿y- Pomiñmy zatem opowieœæ o trudach i niebezpieczeñstwach tej podró¿y- Pomiñmy zatem opowieœæ o trudach i niebezpieczeñstwach tej podró¿y- Pomiñmy zatem opowieœæ o trudach i niebezpieczeñstwach tej podró¿y- Pomiñmy zatem opowieœæ o trudach i niebezpieczeñstwach tej podró¿y
(postaramy siê do niej wróciæ w innym czasie)  i zatrzymajmy siê przy(postaramy siê do niej wróciæ w innym czasie)  i zatrzymajmy siê przy(postaramy siê do niej wróciæ w innym czasie)  i zatrzymajmy siê przy(postaramy siê do niej wróciæ w innym czasie)  i zatrzymajmy siê przy(postaramy siê do niej wróciæ w innym czasie)  i zatrzymajmy siê przy
wspomnieniu wa¿nej chwili, kiedy to sam genera³ W³adys³aw wspomnieniu wa¿nej chwili, kiedy to sam genera³ W³adys³aw wspomnieniu wa¿nej chwili, kiedy to sam genera³ W³adys³aw wspomnieniu wa¿nej chwili, kiedy to sam genera³ W³adys³aw wspomnieniu wa¿nej chwili, kiedy to sam genera³ W³adys³aw AndersAndersAndersAndersAnders
po raz pierwszy uœcisn¹³ panu d³oñ...po raz pierwszy uœcisn¹³ panu d³oñ...po raz pierwszy uœcisn¹³ panu d³oñ...po raz pierwszy uœcisn¹³ panu d³oñ...po raz pierwszy uœcisn¹³ panu d³oñ...
- To by³o w Guzarze (Uzbekistan), a wiêc w jednym z oœrodków organizacyjnych
polskiej armii. Sta³em ju¿ wtedy na warcie garnizonowej. Kiedy z daleka zobaczy³em
genera³a, wyprostowa³em siê, a za chwilê zawstydzi³em siê swojego wychudzonego
tu³aczk¹ cia³a.
Mój dowódca jakby czyta³ w moich myœlach...Znalaz³ wówczas chwilê tylko dla
mnie. Poprosi³, abym opowiedzia³ mu moj¹ historiê...

  By³em
 na skraju piek³a

- Zapewne gdyby dosz³o do waszego (tak osobistego) spotkania pod- Zapewne gdyby dosz³o do waszego (tak osobistego) spotkania pod- Zapewne gdyby dosz³o do waszego (tak osobistego) spotkania pod- Zapewne gdyby dosz³o do waszego (tak osobistego) spotkania pod- Zapewne gdyby dosz³o do waszego (tak osobistego) spotkania pod
koniec maja 1944 roku,  pogratulowa³by panu bohaterstwa pod Montekoniec maja 1944 roku,  pogratulowa³by panu bohaterstwa pod Montekoniec maja 1944 roku,  pogratulowa³by panu bohaterstwa pod Montekoniec maja 1944 roku,  pogratulowa³by panu bohaterstwa pod Montekoniec maja 1944 roku,  pogratulowa³by panu bohaterstwa pod Monte
Cassino...Cassino...Cassino...Cassino...Cassino...
- Po tamtej wspomnianej rozmowie spotyka³em genera³a w ró¿nych sytuacjach i
ró¿nych miejscach. By³ przecie¿ Iran, Jordania, Syria, Palestyna, Egipt... By³a
niezapomniana Pasterka w Betlejem... By³a s³u¿ba w szeregach spadochroniarzy…
A potem - 15 Pu³k U³anów Pancernych, 15 Pu³k U³anów Poznañskich...
A co do  bitwy pod Monte Cassino, to po prostu wykonywa³em rozkaz.

- Czyli?- Czyli?- Czyli?- Czyli?- Czyli?
- Podczas batalii we w³oskich górach s³u¿y³em jako kierowca gazika. Najpierw przez
48 godzin, non stop, tak zwan¹ drog¹ sapersk¹ , zwozi³em z góry rannych i wywozi³em
na górê amunicjê. Potem by³o 6 godzin „snu”, a po nim kolejne rundy  po w¹skich,
górskich œcie¿kach, pod nieprzyjacielskim ogniem.

 - Ponoæ Melchior Wañkowicz, naoczny œwiadek walk o Monte Cassino, - Ponoæ Melchior Wañkowicz, naoczny œwiadek walk o Monte Cassino, - Ponoæ Melchior Wañkowicz, naoczny œwiadek walk o Monte Cassino, - Ponoæ Melchior Wañkowicz, naoczny œwiadek walk o Monte Cassino, - Ponoæ Melchior Wañkowicz, naoczny œwiadek walk o Monte Cassino,
 autor ksi¹¿ki o tej bitwie - zamieœci³ w niej zdjêcie, na którym widaæ i autor ksi¹¿ki o tej bitwie - zamieœci³ w niej zdjêcie, na którym widaæ i autor ksi¹¿ki o tej bitwie - zamieœci³ w niej zdjêcie, na którym widaæ i autor ksi¹¿ki o tej bitwie - zamieœci³ w niej zdjêcie, na którym widaæ i autor ksi¹¿ki o tej bitwie - zamieœci³ w niej zdjêcie, na którym widaæ i
pana postaæ...pana postaæ...pana postaæ...pana postaæ...pana postaæ...
- Tak, to prawda.
Hmm,  skoro czeka pani na ciekawostki, to podzielê siê jeszcze jedn¹. Po tamtym
zwyciêstwie, z rozkazu genera³a, przyznano mi order Virtuti Militari. Nigdy nie
znalaz³ siê on jednak na mojej piersi…

- Dlaczego???- Dlaczego???- Dlaczego???- Dlaczego???- Dlaczego???
-  Sam nie wiem. Mo¿e chaos, zamieszanie, zbyt wielu ¿o³nierzy do
odznaczeñ...Otrzyma³em Krzy¿ Walecznych.

- Czy nigdy nie d¹¿y³ pan do wyjaœnienia tej sytuacji?Czy nigdy nie d¹¿y³ pan do wyjaœnienia tej sytuacji?Czy nigdy nie d¹¿y³ pan do wyjaœnienia tej sytuacji?Czy nigdy nie d¹¿y³ pan do wyjaœnienia tej sytuacji?Czy nigdy nie d¹¿y³ pan do wyjaœnienia tej sytuacji?
- Proszê pani, ja walczy³em dla Polski. Nie dla medali...

   Po zakoñczeniu wojny, pan Pawe³ D¹browski, jak wielu jemu podobnych, z powodów
politycznych zawirowañ w Polsce, nie móg³ powróciæ do kraju. Zamieszka³ w Anglii.
W  paŸdzierniku 1950 roku przyby³ do Stanów Zjednoczonych. Od 1979 roku jest
aktywnym cz³onkiem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polski (przez wiele lat pe³ni³
funkcjê komendanta Placówki 111, a w chwili obecnej jest honorowym komendantem
Okrêgu IV SWAP).

    Po œmierci pierwszej ¿ony, na proœbê dzieci, przez dwa lata opracowywa³ swoje
tu³acze i wojenne wspomnienia.
- Pisa³em w jêzyku angielskim, aby dzieciom (dziœ tak¿e wnukom i prawnukom) by³o
³atwiej czytaæ i zrozumieæ...To by³a dla mnie bardzo ¿mudna praca, bo nie znam
perfekcyjnie tego jêzyka...Mam jednak nadziejê, ¿e dziêki tym zapiskom zostawiê w
rodzinie po sobie œlad...

   Wspomnienia pana Paw³a nigdy nie zosta³y upublicznione, nigdy nie przybra³y
postaci ksi¹¿ki, choæ autor nie mia³ i nie ma nic przeciwko temu.
Drodzy CzytelnicyDrodzy CzytelnicyDrodzy CzytelnicyDrodzy CzytelnicyDrodzy Czytelnicy, mo¿e w³aœnie teraz jest odpowiedni na to czas..., mo¿e w³aœnie teraz jest odpowiedni na to czas..., mo¿e w³aœnie teraz jest odpowiedni na to czas..., mo¿e w³aœnie teraz jest odpowiedni na to czas..., mo¿e w³aœnie teraz jest odpowiedni na to czas...
Mo¿e potrzebna jest nasza pomoc?Mo¿e potrzebna jest nasza pomoc?Mo¿e potrzebna jest nasza pomoc?Mo¿e potrzebna jest nasza pomoc?Mo¿e potrzebna jest nasza pomoc?
 Pewnym jest przecie¿, ¿e po takie teksty powinni siêgaæ te¿ inni.
Tak¿e - NASZE dzieci.

Dzieñ ¯o³nierza 2013 w New Britain – pan Pawe³ D¹browski

w towarzystwie by³ego burmistrza miasta (Tim O’Brien) i polonijnej m³odzie¿y

Z panem Paw³em D¹browskim, Sybirakiem,Z panem Paw³em D¹browskim, Sybirakiem,Z panem Paw³em D¹browskim, Sybirakiem,Z panem Paw³em D¹browskim, Sybirakiem,Z panem Paw³em D¹browskim, Sybirakiem,
¿o³nierzem ¿o³nierzem ¿o³nierzem ¿o³nierzem ¿o³nierzem Armii genera³a Armii genera³a Armii genera³a Armii genera³a Armii genera³a Andersa, bohateremAndersa, bohateremAndersa, bohateremAndersa, bohateremAndersa, bohaterem

spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –spod Monte Cassino –

rozmawia³a Beata Kaczmarczyk
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