
 

 

 
 
 
 
 

 
ZOFIA WĘŻYK-MACHOWSKA 
 
NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ  
JADWIGI GODLEWSKIEJ-WĘŻYK 

 
 
W drugiej połowie XIX wieku młody warszawiak Antoni Godlewski  

s. Franciszka – ambitny pracownik znanej na świecie Fabryki Wyrobów  
Platerowanych „Fraget” w Warszawie przy ul. Elektoralnej 14 został oddelego-
wany w celach służbowych do Tyflisu (obecnie Tbilisi). Zauroczony pięknem 
kaukaskiego krajobrazu i urodą Gruzinki Zofii Amiraszwili ożenił się  
i miał z nią sześcioro udanych dzieci: czterech synów: Kazimierza, Franciszka,  
Mieczysława i Władysława, oraz dwie córki – Jadwigę i Wandę. Aczkolwiek 
życie rodzinne i zawodowe układało mu się szczęśliwie, Polak tęsknił  
za Ojczyzną i marzył o powrocie. Tymczasem dzieci chrzcił w kościele rzymsko-
katolickim pw. Św. Piotra i Pawła i wychowywał je w duchu patriotycznym.  
Marzenie o powrocie się nie spełniło, ale Antoni Godlewski dożył czasu  
ukończenia studiów wyższych przez synów i odebrał od nich przyrzeczenie 
przeniesienia się, po jego śmierci, całej rodziny do niepodległej Polski.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoni Godlewski 
(18..?-1916) 
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Podczas wysokogórskiej wyprawy zachorował na zapalenie płuc i niespodziewa-
nie zmarł 9 września 1916 r. w wieku 53 lat. Spoczął w kwaterze polskiej  
na szczycie wzniesienia, na którym położony jest stołeczny rozległy Cmentarz 
Kukijski. 

Jadwiga urodziła się w 26 lutego 1896 roku jako czwarte dziecko  
w rodzinie Godlewskich. Obdarzona żywą inteligencją, wieloma zdolnościami, 
pracowitością i nieprzeciętną urodą była przez ojca szczególnie kochana  
i rozpieszczana. Niepostrzeżenie upłynęły lata szczęśliwego beztroskiego  
dzieciństwa. Rozpoczęła się edukacja: szkoła, potem gimnazjum rosyjskoję-
zyczne z lektoratem języka francuskiego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
rozpoczęła studia na wydziale chemii Tyfliskiego Uniwersytetu. Los sprawił,  
iż studiów nie ukończyła. Na świecie toczyła się I wojna światowa. Na Kaukazie 
szerzył się tyfus brzuszny i plamisty, ludzie masowo umierali. Do zwalczania 
epidemii Wojskowa Akademia Medyczna w Petersburgu skierowała grupę  
swoich absolwentów. Wśród nich był Polak – doktor Andrzej Wężyk, który 
otrzymał przydział do Tyflisu. Będąc w stolicy Gruzji nie ominął domu rodziny 
Godlewskich zawsze otwartego dla gości, zwłaszcza dla Polaków. Młody  
przystojny lekarz wzbudził w środowisku polonijnym żywe zainteresowanie  
i sympatię. I tak się wydarzyło, że 14 lipca 1917 roku Andrzej i Jadwiga stanęli 
na ślubnym kobiercu w kościele rzymsko-katolickim. pw. Św. Piotra i Pawła  
w Tyflisie. Po roku przyszedł na świat ich synek Bolesław i wydawało się,  
że od początku szczęście sprzyja młodej parze. Niestety, panująca wówczas 
epidemia dyzenterii pochłaniała setki ofiar wśród noworodków. Nie oszczędziła 
również synka lekarza. Dla obojga rodziców była to wielka trauma. Nieszczę-
ścia następowały jedno po drugim: doktor Andrzej zaraził się tyfusem  
plamistym. Wyzdrowiał, lecz wkrótce zapadł na tyfus brzuszny. Z tej walki 
organizm wyszedł wprawdzie zwycięsko, ale mocno osłabiony. W okresie re-
konwalescencji męża Jadwiga koncentruje się na sprawowaniu nad nim opieki. 
W tej sytuacji kontynuacja studiów jest niemożliwa, studentka myśli  
o przyszłym życiu w Polsce. Niezależnie od przyrzeczenia danego ojcu czeka ją 
wyjazd z mężem, dla którego Kaukaz jest jedynie miejscem czasowego pobytu. 

W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość i rodzina Godlewskich 
spełnia ostatnią wolę męża i ojca. Wdowę po Antonim Godlewskim i młodszą 
siostrę synowie zabrali już do Warszawy. Młodzi Andrzej i Jadwiga Wężyko-
wie będą tam dopiero w 1921 roku. Pod koniec 1920 roku opuszczą Tyflis; 
Jadwiga jest w 9-ym miesiącu ciąży, a przed nimi długa podróż drogą lądową  
i morską przez Armenię, Turcję, Rumunię do Warszawy. Podróż męcząca  
i niebezpieczna z przerwą w Aleksandropolu (miasto w Armenii), gdzie 30 listo-
pada rodzi się syn Bogusław. Potem Turcy będą próbowali zabić doktora, a żonę 
porwać do haremu. Na statku zostaną okradzieni ze wszystkiego, łącznie  
z wyprawką dziecka. Jadwiga tnie na kawałki zdjętą z siebie koszulę by móc 
przewijać niemowlę. Na dworcu Wiedeńskim w Warszawie wysiądą bez żadnego 
bagażu, ale cali i zdrowi. Spotka ich brat Jadwigi Franciszek Godlewski  
(w Ministerstwie Sprawiedliwości jest redaktorem Dziennika Ustaw). Zaczyna się 
nowe życie półkrwi Gruzinki, która przybyła do Polski znanej z opowiadań ojca, 
z literatury i wyobraźni. Teraz otoczy ją rzeczywistość. Jaka będzie? 

Następuje radosne spotkanie z matką. Zofia Godlewska mieszka przy  
ul. Królewskiej vis a vis Ogrodu Saskiego z młodszą córką Wandą (jest  
sekretarką w Ministerstwie Sprawiedliwości). Jadwiga z mężem i synkiem 
zamieszkają przy ul. Freta z teściową Marią Łempicką (primo voto Wężykową)  
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mieszkają przy ul. Freta z teściową Marią Łempicką (primo voto Wężykową)  
i jej córką Janiną Łempicką (pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości). Doktor 
Andrzej obejmuje posadę lekarza powiatowego i całymi dniami jest poza domem. 
Jadwiga z synkiem spaceruje po Ogrodzie Saskim, codziennie odwiedza matkę.  
Z mężem poznaje stolicę, jej zabytki. Wieczorami bywają w teatrach, kabaretach, 
na koncertach. W karnawale tańczą na balach w Resursie Obywatelskiej, gdzie 
bawią się mile widziani gruzińscy oficerowie wcieleni do Wojska Polskiego 
przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Seniorka Zofia Godlewska tańczy lezginkę 
z generałem Gruzinem i nie żałuje decyzji wyjazdu z Gruzji. Wprawdzie tęskni  
za Tyflisem i pozostałą tam rodziną, ale ma przy sobie wszystkie dzieci, teraz 
także pierwszego wnuka. Chętnie spotyka się z rodakami, z którymi rozmawia  
w ojczystym języku, jednak bardzo odczuwa brak kaukaskiego słońca. Stale opa-
tula się w wełny i futra, często zapada na zdrowiu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpoczęte dwudziestolecie, zwane później „międzywojennym”, upływa 

Jadwidze na razie pod znakiem spokojnej stabilizacji, ale tylko do czasu wstą-
pienia męża do Wojska Polskiego. Rozkaz służbowy skieruje go do Modlina, 
gdzie Jadwiga, po stołecznych atrakcjach dusi się w murach twierdzy,  
w specyficznym środowisku oficerskich żon. Namawia męża do zmiany miejsca  
zamieszkania i pod koniec 1928 roku wyjeżdżają na Kresy Wschodnie do Bara-

Jadwiga z córką 
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nowicz. Major doktor Andrzej Wężyk zostaje lekarzem 78 pułku piechoty  
stacjonującego tu obok innych jednostek wojskowych licznie rozsianych na 
kresach. Ponadto społecznie przyjmuje pacjentów w Kasie Chorych i udziela się 
w Oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża, którego jest założycielem. Mieszkają 
w wydzierżawionym domu przy ul. Sadowej. Jadwiga zajmuje się nowonarodzo-
ną córeczką Zosią, której bardzo pragnęła i długo na nią czekała. Wychowuje 
nadzwyczaj udanego pod każdym względem, lecz niesfornego syna. Udziela się 
towarzysko w gronie miejscowej inteligencji. Pomimo to rola żony, matki i pani 
domu ze służbą (pomoc domowa, niania i oddany ordynans majora – Janek Sien-
kiewicz traktowany jak członek rodziny) nie zaspokaja jej aspiracji. Z nudów  
i kalkulacji – czynsz dzierżawny jest wysoki – wpada na pomysł budowy własne-
go domu. Mąż usiłuje ją odwieść od nierealnego zamiaru. Skąd weźmiemy  
pieniądze? – argumentuje. Ona na to – nie martw się, już moja w tym głowa. 
Głowa okazała się mądra, a plan realny.  

Franciszek Godlewski niedawno otrzymał nominację na wicewojewodę 
nowogródzkiego. Pierwsze kroki Jadwiga skieruje do brata w Nowogródku.  
W Urzędzie Wojewódzkim uzyskuje zgodę na zakup parceli budowlanej  
na „kolonii urzędniczej” na obrzeżu miasta. W Narodowym Banku Polskim  
w Baranowiczach zaciąga pożyczkę i zawiera umowy z architektem i inżynie-
rem budowlanym. Okazyjnie u wiejskiego gospodarza kupuje dobry i tani  
materiał budowlany. Następny etap to kładzenie fundamentów. Przy pomocy 
ogrodnika Pana Pluty zakłada wymarzony ogród z altanką, wydzielonym  
trawiastym placykiem sportowym z trapezem, słupem do wspinaczki, hama-
kiem; zasadza wysokopienne róże przy prowizorycznym ogrodzeniu od frontu. 
Dla zaoszczędzenia pieniędzy rozwiązuje umowę dzierżawy na ul. Sadowej  
i na okres letni przenosi rodzinę do obszernej szopy w podwórzu, przeznaczonej 
na ogrodnicze narzędzia. Gdy rozłożysty parterowy dom przy ulicy Staszica  
15 jest zadaszony urządza kolejne pokoje, zaczynając od gabinetu lekarskiego  
i poczekalni z osobnym wejściem od ulicy. Wykazuje nieprzeciętne umiejętno-
ści projektowania wnętrz. Z firmy Braci Jabłkowskich w Warszawie sprowadza 
piękne meble, dywany, firany. U miejscowego stolarza Pana Puchacza zamawia 
meble do sypialni. Ma mnóstwo trafionych pomysłów na oszczędzanie;  
np. wypożycza maszynę do formowania płyt z cementu. Wspólnie z młodym, 
niewykwalifikowanym robotnikiem wykonuje płyty przeznaczone na chodnik 
przed posesją, oraz na chodniki komunikacyjne na rozległym terenie. Sprowadza 
rośliny ozdobne z Zakładów Hozakowskiego w Toruniu i od Ulricha w Warsza-
wie. Ogród jest piękny i oryginalny. W roku 1935 następuje przeprowadzka  
do własnego domu. Jadwiga stworzyła piękne dzieło i jest z niego dumna.  
Zaprasza kolejno członków rodziny i chłonie wyrazy uznania i zachwytu. Czuje 
się spełniona i bardzo szczęśliwa. Teraz nadszedł czas leczenia się i wypoczyn-
ku po wielkim zrywie; Jadwiga jeździ do Druskiennik, Ciechocinka. Za każdym 
razem tęskni za swoim domem i ogrodem i wraca z radością do cichej przystani, 
w której zamierza spędzić resztę życia u boku kochanego męża. Dzieci dorosną 
i pójdą w świat, a ich czeka spokojne życie w komforcie, marzyła. Na razie syn 
kończy prywatne Gimnazjum im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach i zasta-
nawia się nad dalszą drogą edukacyjną. Jest ambitny, inteligentny, wysportowa-
ny, ukończył kurs szybowcowy. Obdarzony odwagą i rozbudzoną czytaniem  
w dzieciństwie literatury przygodowej fantazją, marzy o dalekomorskich  
rejsach na statkach pod polską banderą. W tych skłonnościach utwierdza go 
stryj – emerytowany pułkownik Wojska Polskiego i dyplomata Stanisław  
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Wężyk (ostatnio był attache wojskowym II RP w Turcji). Mieszka z żoną Hele-
ną z domu Okołokułak i trójką dzieci w nowoczesnej willi na Wzgórzu Focha  
w Gdyni. Boguś bywa tam częstym gościem. Lubi ciekawe pogawędki ze stry-
jem obieżyświatem. Codziennie odbywa długie spacery wzdłuż brzegu morza 
patrząc na płynące okręty i statki. Zwiedza gmach Państwowej Szkoły Morskiej 
przy ulicy Kosynierów (uczelnią kieruje legendarny kapitan Żeglugi Wielkiej 
Stanisław Kosko). Jest maj 1938 roku. Młodsza o dziewięć lat siostra Bogusia 
przebywa po raz pierwszy na koloniach urzędniczych w lasach koło Nowojelni. 
Pewnego majowego dnia niespodziewanie przyjechała jej piękna i elegancka 
mama cała w czerni, w kapeluszu z woalką przesłaniającą twarz. Obok niej 
Boguś w marynarskim uniformie. Wracali z Warszawy po pogrzebie brata  
Jadwigi inż. Kazimierza Godlewskiego (był dyrektorem Fabryki Masek Prze-
ciwgazowych w Radomiu). Dzięki tej smutnej okoliczności siostra podziwia 
swego brata w uniformie marynarskim i jest z niego dumna. Goście wzbudzają 
sensację i zazdrość koleżanek, a ona to wydarzenie zapamięta na całe życie. 

Od tamtego czasu minął rok. Jest maj 1939 roku. Boguś po zdaniu egzami-
nów z przedmiotów teoretycznych ma przed sobą tylko rejs szkoleniowy do 
Ameryki na „Darze Pomorza” i będzie studentem II roku. Przedtem wpada do 
Baranowicz, aby pożegnać się z rodzicami i siostrą. Niestety. Podczas rowerowej 
wycieczki – sprowokowany przez koleżanki – kąpie się w bardzo zimnej wodzie 
rzeczki Myszanki. Zapada na obustronne ropne zapalenie płuc. Od śmierci ratuje 
go w Wilnie wybitny chirurg prof. dr Konrad Michejda. Po ciężkiej operacji wra-
ca do domu z drenem w niezupełnie zabliźnionej ranie. „Dar Pomorza” odpłynął 
bez niego. Rodzinne zmartwienia to dopiero początek złej passy. 

Oto dnia 1 września Niemcy znienacka napadają na Polskę. Bomby  
z niemieckich sztukasów spadają na Baranowicze. Zniszczona jest radiostacja. 
Przy dźwięku syren alarmowych Bogusia przemieszcza się na noszach do ogro-
dowego schronu. Na oszalowanej ścianie zygzakowatego wykopu wisi obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, której Jadwiga powierzyła ukochanego syna. 
Bomby padają na Kolonię Urzędniczą, na szczęście oszczędzają ich posesję.  
W schronie jest tylko matka z dziećmi, służąca Ziuta i Janek Sienkiewicz. Mąż  
i ojciec, powołany z rezerwy, jest obecnie w Pińsku komendantem Szpitala 
Wojskowego dla Ozdrowieńców. Na Jadwidze spoczną obowiązki, decyzje  
i odpowiedzialność za domowników. Ten stan rzeczy trwa do powrotu męża po 
kapitulacji dowództwa Armii Polskiej. Kolejny cios zadaje Polsce wschodni 
sąsiad – Związek Radziecki. W dniu 17 września 1939 roku Armia Czerwona 
narusza polską granicę i wdziera się w głąb kraju. Zatrzymuje się na rzece Bug. 
Na bezprawnie zagarniętym obszarze sowiecka administracja wprowadza swoje 
prawa i podporządkowuje im mieszkańców. Na gmachach urzędów państwo-
wych i ulicach powiewają czerwone flagi, sierp i młot symbolizują narzuconą 
władzę, język polski zagłusza język rosyjski. W Baranowiczach następują  
te same zmiany, obowiązują te same zasady. Na ich podstawie nowa władza 
miejska municypalizuje dom Wężyków, tzn. mają prawo w nim mieszkać,  
ale gabinet doktora i poczekalnia są obecnie przychodnią kolejową. Dwa  
następne pokoje zajmują dokwaterowani oficerowie sowieccy, do których 
wkrótce zjeżdżają moskiewskie żony w kosztownych futrach i walonkach. Polacy 
są bezsilni wobec przemocy, której najeźdźca nadaje pozór „przyjacielskiego 
gestu wyzwolenia Białorusinów od polskich panów”. Z konieczności rodzina 
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Wężyków przystosowuje się do diametralnie gorszych warunków. Doktor 
przyjmuje w swoim gabinecie pod inną nazwą, sprzątanie zabranych pomiesz-
czeń obciąża gospodarzy. Jadwiga po znajomości penetruje magazyny i piwnice 
właścicieli sklepów i zaopatruje rodzinę w trwałe artykuły żywnościowe:  
konserwy, suchy prowiant, oraz środki czystości. Żyje się obecnie w czasach 
bardzo niepewnych. 

Córka uczęszcza do szkoły powszechnej z językiem polskim. Wkrótce 
władza przenosi szkołę do baraku na końcu ulicy Szosowej; a w nowoczesnym, 
pięknym budynku przy ul. Marii Konopnickiej rozgości” się szkoła rosyjska. 
Zbuntowana dziewczynka jest zajadłą antykomunistką i na swój dziecinny  
sposób nie ukrywa swoich przekonań. Największy problem jest z Bogusiem. 
Ma poza sobą okres długiej rekonwalescencji i uważa się za zdrowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzieńcza energia, w parze z patriotycznym nastawieniem podpowiada  

mu niebezpieczne pomysły. Ojciec usiłuje pohamować nastroje syna i załatwia 
mu pracę nauczyciela rysunków w szkole. Młody człowiek na krótko godzi się 
z asekuracyjnym statusem. Pewnego dnia nagle oznajmia, że musi pojechać  
do Lidy w bardzo ważnej sprawie. „Ważną sprawą” okazała się koleżanka  
z kursu szybowcowego, którą przedstawia jako swoją narzeczoną. Joanna Stan-
kiewicz jest śliczna, filigranowa, w ciężkiej żałobie. Jej ojciec zginął  
1 września podczas bombardowania lotniska w Lidzie. Odtąd Boguś często 
jeździ do Lidy. Jest skryty. Rodzice są pełni obaw i niepokoju. Tak niedawno 
uniknął śmierci, a teraz mogą go utracić. Piękny, wszechstronnie uzdolniony 
młodzieniec ucieleśniał ich marzenia, był dumą i nadzieją na przyszłość. Obawy 
okazały się zasadne. W dniu 13 maja 1940 roku Bogusia i Joasię ( w sumie 
szesnastu członków tajnej organizacji) NKWD w Lidzie aresztowało i wszelki 
ślad po nich zaginął. 

Rodzice nie dożyli odpowiedzi na pytanie: co się stało z ich synem.  
Dopiero w 1989 roku okrutną prawdę poznała Joanna. Po pokazowym procesie 

Syn Jadwigi Bogusław. 
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w Mińsku Bogusław Wężyk, jako organizator i przywódca tajnej organizacji 
podziemnej otrzymał wyrok śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano  
17 lutego 1941 roku. Boguś nie ma grobu, tylko w Kuropatach koło Mińska jest 
symboliczny krzyż, a na tabliczce napis:  

ŚP BOGUSŁAW WĘŻYK  
SYN ANDRZEJA i JADWIGI z GODLEWSKICH  

ur. 30 listopada 1920 r. w ALEKSANDROPOLU (Armenia)  
Student Państwowej Szkoły  Morskiej w Gdyni 

Zginął dnia 17 lutego 1941 r. w Mińsku. 
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. 

Uczestnicy Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego co roku są w Kuropa-
tach i z ks. Kapelanem zapalają mu znicz. 

Minął rok i jeden miesiąc od aresztowania Bogusia. Jest noc 19/20 
czerwca 1941 roku. Głęboki sen domowników przy ul. Staszica 15 przerywa 
gromkie ujadanie psów i alarmujący dzwonek przy bramie. Doktor staje  
na ganku i widzi kilku enkawudzistów. Domyśla się jaki może być cel  
tej „wizyty” Grupą funkcjonariuszy dowodzi wysokiej rangi oficer. Wchodzą 
do gabinetu. Naczelnik siada za biurkiem, doktorowi wskazuje miejsce naprze-
ciwko. Na to doktor grzecznie, ale stanowczo: usiądę, gdy przy mnie będzie 
moja żona. Naczelnik wydaje stosowny rozkaz podwładnemu i po chwili oboje 
małżonkowie siedzą przed obliczem władzy. Aresztowania i wywózki miały  
już miejsce w 1940 roku, nie mają więc wątpliwości, że przyszła na nich kolej. 
Po chwili naczelnik odczytał dokument, z którego wynikało, że doktor Andrzej 
Wężyk (wskazano podstawę prawną) podlega aresztowaniu, mieszkanie rewizji. 
Następnie wstał umożliwiając doktorowi dostęp do biurka, żonie zaś poradził, 
aby spakowała dla niego potrzebne rzeczy, w tym ciepłe, bo „doktor nie jest już 
młodym człowiekiem” (miał niecałe 53 lata). Po pożegnaniu się małżonków 
uzbrojony konwojent wyprowadził doktora z domu. Naczelnik natomiast  
poinformował Jadwigę, że ze względów formalnych niezbędny jest świadek  
i zażądał wskazania nazwiska i adresu takiej osoby. Jadwiga podała dane naj-
bliższego przyjaciela męża: dr Józef Skwirski ulica Hoovera. – Naczelnik: 
„córka pójdzie z funkcjonariuszem”, poczym w szczerej rozmowie „w cztery 
oczy” z Jadwigą tłumaczył się, że „wykonuje tylko swój obowiązek”, i prosił, 
„żeby nie miała do niego żalu”. Zapewnił też, że „mąż będzie tam z nią i córką, 
że czeka go praca w swoim zawodzie”. Na potwierdzenie tych słów, na biurku 
postawił mikroskop i inne przyrządy (m.in. ciśnieniomierz). A ona nadal trwała 
w bezruchu niczym kamienny posąg. Kiedy świadek został doprowadzony  
naczelnik odczytał dokument, z treści którego Jadwiga zapamiętała tylko jedno 
zdanie: „ a wy, obywatelko wraz z córką podlegacie przesiedleniu w głąb 
Związku Radzieckiego na okres 20 lat”. Podał do podpisania protokół jej  
i świadkowi, poczym ponownie wezwał ją do pakowania rzeczy, na co ona –  
nie ruszając się z miejsca – powtarzała jak mantrę, – „niczego nie potrzebuję”. 
Niespotykana postawa kobiety musiała go poruszyć gdyż wydał pod-
komendnym krótki rozkaz: „sobirajtie grażdanku!” (spakujcie obywatelkę). 
Funkcjonariusze tak gorliwie go wykonywali, że skrzynię ciężarowego samo-
chodu wypełniły: duży kufer podróżny i kosz wiklinowy, walizki i toboły  
z zasłon zerwanych w pośpiechu z okien. Panią domu z córką żegnają na stop-
niach ganku: doktor Skwirski, Janek Sienkiewicz, Ziuta, praczka, (w tym dniu 
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miało być wielkie pranie) i mleczarka. Jadwiga nie uroni nawet jednej łzy.  
Jakby nie zdawała sobie sprawy z tego co się stało: że rozłączono ją z mężem, 
że traci dom, ogród, wszystko. Że oto z małoletnią córką będzie zmuszona  
odbyć najdłuższą podróż w swoim życiu, na Sybir. 

Podróż w nieznane wiodła koleją z Baranowicz przez Mińsk, Orszę, 
Smoleńsk, Penzę, Kujbyszew, Ufę, Ural, Czelabińsk, Omsk i Nowosybirsk  
do Aczyńska (łącznie około 5000 km). Odbywała się w koszmarnych warun-
kach: towarowe wagony z małymi zakratowanymi okienkami, przeznaczone  
do przewozu bydła. Po obu stronach piętrowe półki dla sześciu osób każda. 
Rodzina rolnika Piotra Czernika, składająca się z pary małżonków z synową  
i niemowlęciem, ulokowała się na swoich bagażach na podłodze wagonu.  
Zamiast WC – niczym nieosłonięty otwór w podłodze. Od początku nagłej zmia-
ny losu Jadwiga była półprzytomna. Jednak świadomość odpowiedzialności  
za córkę wyzwoliła ją ze stanu odrętwienia. Zajęła się szukaniem wśród bagaży 
jedzenia, które skompletowały i zapakowały oddane osoby. Dzięki nim,  
w warunkach ciasnoty i niewygody mogła przygotować prymitywne „śniadanie”. 
Bezcenna była gorąca herbata w termosie. Wystarczyła tylko na jeden dzień,  
ale ten najtrudniejszy dzień, po którym stopniowo oswajała się z sytuacją i przy-
stosowywała do warunków. Na dużych stacjach oddalonych od siebie nieraz 
setki kilometrów ciężkie, okute żelaznymi sztabami drzwi towarowego wagonu 
otwierał konwojent uzbrojony w karabin z bagnetem. Wypuszczał dwie osoby  
z wiadrami po gorącą wodę i wodnistą zupę, w której pływały ziarenka kaszy  
i kawałki ziemniaków. Wtedy do wagonu przenikała na krótko porcja świeżego 
powietrza, zaś delegaci wracali z dwoma wiadrami wrzątku i zimnej wody. 
Czasem z jakąś wiadomością ze świata zewnętrznego jak np. zasłyszana plotka, 
niekiedy nawet gazeta. Tą drogą, dopiero w Orszy, zesłańcy dowiedzieli się  
o napaści Niemiec na ZSRR. Zdarzało się, że transport zesłańców musiał prze-
puścić eszelon wojska i sprzętu bojowego zmierzający ku zachodowi  
na front. Przez kilka minut oba pociągi, o tak odmiennym składzie osobowym  
i przeznaczeniu, stały obok siebie. W tym czasie ludzie nawzajem się pozdra-
wiali przyjaznymi gestami i okrzykami. Jednych czekał znój walki albo śmierć, 
drugich – niewiadomy los, który często okazał się okrutnym, niejednokrotnie  
ze śmiertelnym zakończeniem. Mijały dni i noce tej długiej podróży  
w warunkach urągających elementarnym wymogom higieny i przyzwoitości. 
Zesłańcy mieli świadomość bezsilności wobec faktu, iż z ludzi wolnych stali się 
niewolnikami zdanymi na łaskę i niełaskę wroga. Przed wywozem doznali 
przemocy wschodniego najeźdźcy w ciągu prawie dwóch lat od zajęcia przez 
niego naszych terenów Kresów wschodnich. Teraz doświadczają tego  
z autopsji, a ona przekracza wszelkie wyobrażenia. Mają wiedzę o losie Pola-
ków żyjących pod okupacją niemiecką, ale dopiero czas pokaże, czy i na ile 
obie okupacje są porównywalne. 

Po trzech tygodniach podróż koleją zakończyła się w Aczyńsku, gdzie  
w nieczynnych przed żniwami olbrzymich spichlerzach, na cementowej podło-
dze, na swoich bagażach zesłańcy czekali trzy doby na skierowanie  
do miejsca stałego pobytu. W tym czasie przybyły dwa kolejne transporty  
z zachodu. Były to rodziny z Niemieckiej Nadwołżańskiej Autonomicznej  
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W odróżnieniu od Polaków byli dobrze 
zorganizowani, wyposażeni w niezbędne w tych warunkach rzeczy i sprzęty.  
Na terenie otaczającym spichlerze montowali prowizoryczne „kuchenki”  
ze znalezionych tu i ówdzie cegieł i gotowali w garnkach zupę albo  
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na patelniach smażyli plastry słoniny lub wędzonego boczku rozsiewającego 
zapachy budzące apetyt. Kolejnym transportem przybyli Łotysze i inni miesz-
kańcy nadbałtyckich republik (z Litwy, Estonii). Podobnie jak Niemcy – Łoty-
sze przejawiali zdolności organizacyjne, przystosowywali się do prymitywnych 
warunków „zakwaterowania” i wyżywienia we własnym zakresie. Poza dosta-
wami wody i porcjowanego chleba dowożonych miejskim transportem byli 
samowystarczalni. Nadszedł wreszcie upragniony dzień opuszczenia spichlerzy. 
Polaków sprawdzono według list i załadowano na niczym niewymoszczone 
furmanki, zaprzężone w zabiedzone szkapy poranione przez syberyjską plagę – 
meszkę. Zaczęła się koszmarna podróż błotnistą drogą prowadzącą przez tajgę. 
Urodę tajgi trudno opisać słowami. Gęstwina strzelistych drzew o prawie  
gołych pniach; w poszukiwaniu słońca sosny i cedry rozwijają korony dopiero 
na dużej wysokości. Gdzieniegdzie pojawiają się niższe liściaste drzewa, u stóp 
których rosną zadziwiająco piękne, okazałe kwiaty i paprocie. Powietrze ciężkie 
i parne. Wilgoć i miejscami zalegające drogę kałuże po obfitym deszczu tworzą 
głębokie błoto, z którego stare, niedożywione konie nie mają siły wyciągnąć 
wozów. Wtedy trzeba zsiąść z furmanki i pomóc przepchnąć ją przez przeszko-
dę. Woźnica szpetnie klnie, chłoszcze batem konie po zranionych bokach,  
na zmianę wymachuje gałęzią odganiając meszkę z krwawiących oczu biednego 
zwierzęcia. Nie ma litości tak, jak nie mają włodarze furmana wyznaczając  
mu zadanie tak trudne do wykonania. Musi dowieźć powierzonych jego opiece 
ludzi do kołchozu, wieczorami rozpalać ognisko by rozpraszyc chmary koma-
rów, napoić i nakarmić konia, opatrzyć mu rany, przykryć derą zapadnięte  
spocone boki, gdyż noce w syberyjskiej tajdze są chłodne. Duży kontrast  
z temperaturą powietrza w ciągu dnia. A „pasażerowie” z ogromnym trudem 
znoszą warunki tej podróży: w dzień jadą, albo idą wymachując nieustannie 
gałęziami w obronie przed meszką, wieczorami przy ognisku przypiekają nad 
płomieniem kromki chleba na patyku i popijają wodę małymi łyczkami żeby jej 
nie zabrakło przed końcem podróży, której końca nie widać. Nie pomagają mo-
dły i zaklęcia, sił co raz mniej. Polacy jadą na jedenastu furmankach, na każdej 
z nich jest identyczna sytuacja i problemy z niej wynikające. Oswojona już  
z nimi Jadwiga dodaje otuchy córce i towarzyszom niedoli, nawiązuje rozmowy 
z furmanami. Czwartego dnia w południe obóz zatrzymuje się w miejscu, gdzie 
pozioma droga przez tajgę urywa się nagle odsłaniając bezdrzewną rozległą 
dolinę z rozrzuconymi na niej domami. Iwan z dumą i nie bez ulgi oznajmia: 
wot eto i nasz kołchoz (oto nasz kołchoz)! Zakłada prymitywne, ale skuteczne 
hamulce na koła furmanki, ściąga uzdę i lejce i zaczyna się karkołomny zjazd  
ze stromej góry. Żegnaj tajgo. Witaj kołchozie. Od tego dnia nowy adres  
zesłańców to: Krasnojarski Kraj Aczinskaja Obłast Kozulskij Rajon Sieło Am-
mała, Kołchoz „Zawiety Iljicza”.Czy dotrze tutaj jakiś upragniony list  
od najbliższych, albo paczka z Polski? 

Położona w kotlinie wśród tajgi Ammała – to duża wieś typu „ulicówka” 
zabudowana starymi, pięknymi domami z masywnych okrągłych bali i nisko 
umieszczonymi oknami, wyposażonymi w misternie rzeźbione okiennice.  
Domy te, z wysokim ogrodzeniem w takim, że stylu, z masywnymi wrotami – 
niekiedy żelazną bramą – robią wrażenie małych niezależnych twierdz. W dole 
wioski wije się wartko płynąca rzeczka; żyją w niej ryby, pływają kaczki;  
przy brzegu, na płaskim kamieniu kołchoźnice piorą bieliznę drewnianymi  
klepadłami. Kilka mostków przerzuconych przez wodną wstęgę umożliwia 
przejście na drugą stronę, gdzie stoi zaledwie kilka chałup. Za nimi ścieżka 
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wiedzie w górę ku tajdze, która zamyka horyzont. Furmanki z zesłańcami  
zatrzymują się przed budynkiem miejscowego „sielsowieta” (gminnej rady). 
Przewodniczący w imieniu mieszkańców wita przybyszów słowami: „Przy-
wieźli was tutaj po to, żebyście nam pomagali. Nasi mężczyźni są na froncie, 
bronią ojczyzny, zostały same kobiety, dzieci i starcy. Obowiązek pracy obej-
muje dorosłych i dzieci od lat dwunastu. Rano brygadzista zrobi wam pobudkę, 
a teraz rozjedziecie się do kwater, które wam przydzieliłem. To wszystko.” 

Jednoizbowy dom ma pomieścić Jadwigę z córką, czteroosobową rodzinę 
Zdanowiczów i Wierą Chyżową – samotną młodą wdowę po polskim oficerze, 
który zginął we wrześniu 1939 roku. Przed domem stoi łóżko, a w nim leży 
chłopiec w wieku kilkunastu lat. Twarz ręce i nogi wystające spod okrycia mają 
żółtą barwę. Przy nim stoi płacząca w niebogłosy matka, która wśród łkań wy-
krzykuje słowa o krzywdzie, o bestialskim postępowaniu wobec niej – żony 
frontowego żołnierza. Okazuje się, że wyrzucają ją z własnego domu z nakazem 
przeniesienia się do teściowej, czego obie sobie nie życzą. Dom jest bez sieni. 
Piec chlebowy zajmuje niemal jedną czwartą izby. W rogu, pod ikonami oto-
czonymi haftowanym ręcznikiem – prostokątny stół, którego blat robi wrażenie 
ruchomego. Z bliska okazuje się, że pokrywają go olbrzymie brązowe prusaki, 
które poruszają się błyskawicznie w pogoni za okruszkami chleba. Z nad pieca 
dochodzi ciche pochlipywanie. Spoza uchylonej zasłonki ukazują się twarzycz-
ki trojga małych dzieci. Polacy, sami w ciężkiej sytuacji, czują się winowajcami 
wobec tej nieszczęsnej kobiety. Rzeczy właścicielki wyniesiono, dzieci wraz  
z chorym na żółtaczkę chłopcem zabrano. Nowi mieszkańcy przystępują do 
szorowania, odkażania wrzątkiem podłogi, na której mają spać. Pomimo  
wyczerpania trzydobową podróżą przez tajgę, noc nie była spokojna. O północy 
obudził wszystkich atak pluskiew, które sznurkami spadały z sufitu na legowi-
ska i boleśnie gryzły pijąc polską krew. Nad ranem, gdy ponownie udało się za-
snąć, poderwali się przerażeni waleniem w ramę okienną. Jadwiga z córką miały 
miejsce pod oknem. Widok jaki nad sobą ujrzały był niesamowity: tuż przy szy-
bie łeb konia, na którym zgięty w pół wąsaty mężczyzna zaglądał do wnętrza,  
a rękojeścią bata walił w okno pokrzykując „bystrieje wstawać na rabotu!” (szyb-
ciej wstawać do pracy). Taki był początek nowego życia na zesłaniu.  

Pierwsza praca w polu dwunastoletniej Zosi – córki Jadwigi (rekonwale-
scentki po przebytym tuż przed wywozem zapaleniu płuc) polegała na ścinaniu 
kłującego ostu w zbożu. Cały dzień w zgiętej pozycji, w upale, w brygadzie 
złożonej z takich jak ona i nieco starszych dzieci. Zapłata – 400 g chleba.  
Następne zadanie: grabienie siana na kopki i ładowanie go na furmanki. Razem 
z matką (tylko we dwie!) musiały uprzątnąć spichlerze przed nowymi zbiorami, 
co polegało na wyszorowaniu ścian i podłóg (wodę trzeba było nosić z rzeczki, 
pod górę) i pobielenie wapnem. Na zakończenie usunięcie na kolanach trawy 
przed trzema długimi spichlerzami tworzącymi literę U. Lżejsza praca w tajdze 
polegała na rąbaniu plasterków pni młodych brzóz na cząstki przeznaczone  
na opał do traktorów. Koegzystencja siedmiu osób w ciasnej izbie stała się  
niemożliwa. Jadwiga wyruszyła na wędrówkę po wsi w poszukiwaniu pokoju 
do wynajęcia. Znalazła go w zasobnym gospodarstwie małżonków Zakrzew-
skich – dawnych „kułaków” polskiego pochodzenia. Uzgodniono czynsz  
w formie wymiany towarowej: rzeczy za pokój. Decyzja okazała się zbawien-
nym posunięciem. Matka z córką miały dla siebie niezależny pokój  
z używalnością kuchni, cotygodniową kąpiel w „bani”. Niezależnie od najmu, 
w zamian za rzeczy Jadwiga kupowała od gospodyni mleko, jaja, ser, ziemniaki 
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i warzywa. Razem z gospodarzem, pojechała furmanką do Abakanu, gdzie  
na targowisku sprzedała swój modny, prostokątny zegarek firmy Omega  
na bransolecie, kupiony tuż przed wojną. Nabywcą był inżynier z Nowo- 
sybirska. Zapłacił mąką: pół puda pszennej i cztery pudy żytniej. Jadwiga  
zabezpieczyła w ten sposób na zimę córkę i siebie (1 pud = 16kg). Z mąki robi-
ła potem zacierki do zupy, piekła w piecu chlebowym podpłomyki, a nawet 
chleb. Była to podstawa egzystencji, albowiem wspólny zarobek za kilkumie-
sięczną ciężką pracę stanowił 1,5 puda mąki żytniej i 15kg ziarna 
jęczmiennego, z którego razem zrobiły na żarnach kaszę.  

Wczesną jesienią do Ammały przyjechał z Szadryna felczer w celu prze-
prowadzenia szczepień przeciwko tyfusowi. Dowiedziawszy się, że Jadwiga jest 
żoną lekarza nawiązał z nią szczerą rozmowę. Podczas demonstrowania  
mikroskopu Zeissa okazało się, iż wewnątrz misternej drewnianej skrzynki  
zawierającej podstawowy aparat diagnostyczny dermatologa/wenerologa, jeden 
z metalowych pojemników umieszczonych na wewnętrznej ściance obudowy, 
zamiast okularu zawierał watę, pod którą doktor ukrył swoją ślubną obrączkę  
z wygrawerowanym zdrobniałym imieniem żony „Jadziuś” i datą ślubu 1918 r. 
Nie tracąc przytomności umysłu w czasie aresztowania, zdążył zdjąć obrączkę  
z palca i sprytnie ją schować. Łzy radosnego wzruszenia popłynęły z oczu  
Jadwigi. Jednocześnie z wdzięcznością pomyślała o naczelniku baranowickiego 
NKWD, który podczas procedury wywozu wcisnął mikroskop do bagażu  
zapewniając, że „mąż tam do was przyjedzie i będzie pracował w swoim zawo-
dzie”. To odkrycie dokonane dzięki spotkaniu z felczerem przerwało monotonię 
dni i tygodni upływających na ciężkiej pracy w kołchozie i nieomal się zbiegło 
z zbawienną odmianą zesłańczego losu. Generał Władysław Sikorski (wbrew 
stanowisku zajmowanym przez polski rząd emigracyjny w Londynie) podpisał 
porozumienie z ministrem Majskim, na mocy którego Związek Sowiecki  
nawiązał z Polską stosunki dyplomatyczne zerwane w 1939 roku. W konse-
kwencji Polacy osadzeni w łagrach oraz zesłańcy mieli otrzymać polskie  
paszporty, a tym samym odzyskać utraconą wolność i możność opuszczania 
miejsca, w którym zostali osadzeni. Na zebraniu ammalińskiej gromadki Pola-
ków przewodniczący kołchozu uroczyście poinformował o tym doniosłym  
fakcie. Nikt się nie spodziewał tak diametralnej zmiany losu w tak krótkim  
czasie. Radość i uniesienie ogarnęły wszystkich, rzucano się sobie w objęcia  
i płakano nie dowierzając cudownej przemianie. Teraz wszyscy opanowani byli 
jedną myślą: jak się wydostać z kołchozu. Jedynym decydentem był przewodni-
czący. Od niego zależało komu i kiedy przydzieli konia z furmanką i woźnicą –  
niezbędnego warunku przejazdu z Ammały do Kozulki centrum rejonu. Tam 
czekało na nich prawie normalne życie w większym skupisku Polaków. Nieste-
ty, podanie Jadwigi o transport czekało do wiosny, aczkolwiek kilka rodzin 
wyjechało już przed zimą. Jak się okazało dzięki łapówkom. Tymczasem  
w połowie listopada nadeszła zima, która zaskoczyła matkę z córką bez  
odpowiedniego obuwia. Zaopatrzenie w tzw. „pimy”, chroniące nogi przed 
syberyjskim mrozem –40 C, wymagało specjalnych starań, pomysłów i kombina-
cji. Nie zawiódł praktyczny zmysł i zaradność Jadwigi: z nadprutego kaukaskiego 
wełnianego materaca, włączonego do bagażu w Baranowiczach, wyjęła potrzebną 
ilość wełny. Po jej zgręplowaniu przez miejscową specjalistkę, przekazała ją  
„pimokatom” tj. mistrzom, którzy według specjalnej technologii z wełnianych 
puszystych płatów wytwarzali grube twarde wysokie buty. Pimy skutecznie chro-
niły nogi przed odmrożeniem. Wykonawcy otrzymali wynagrodzenie w postaci 
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dwóch par eleganckich spodni doktora. Był to „ostatni dzwonek”, gdyż wkrótce 
jeden z nich, Grzegorz, zmarł wskutek nadużywania alkoholu. W pimach chodzi-
ło się po zamarzniętej warstwie śniegu jak po stole. Wczesnym rankiem  
gospodarz specjalną łopatą wyrąbywał w śniegu tunele prowadzące do WC,  
zabudowań gospodarskich oraz do bramy. Wtedy można było wydostać się z 
domu nawet na ulicę i iść dalej po rozjeżdżonej przez konne sanie drodze. 

Po stwierdzeniu dotkliwej kradzieży cennych precjozów ukrytych  
w mące, Jadwiga zrezygnowała z mieszkania u Zakrzewskich i szukała nowego. 
Trudno było wybrać lepiej! Iwan Baczurka – mechanik, był kierownikiem  
kołchozowego parku maszynowo-traktorowego. W tamtejszej nomenklaturze 
była to wysoko notowana pozycja. Jego nowy dom składał się aż z czterech izb, 
kuchni i sieni. W odróżnieniu od innych domów, wieczorami, zamiast „kopcił-
ki” jarzyło się światło lamp zasilanych oczyszczoną wysokogatunkową naftą 
dającą białe silne światło. Iwan mieszkał z sympatyczną żoną, dwiema córkami 
i teściową – przemiłą staruszką. Starsza córka Mania zaprzyjaźniła się z córką 
Jadwigi. Natomiast Pola – urocze czteroletnie dziecko poszkodowane na skutek 
wypadku, (przygniotły ją wrota, doznała złamania kręgosłupa) przylgnęła  
do Jadwigi. Cała rodzina okazywała Polkom życzliwą sympatię, którą one od-
wzajemniały doceniając szczęśliwą odmianę losu. Długie zimowe wieczory  
u Baczurków nie były już zmorą. Jasne światło umożliwiało czytanie polskich 
książek pożyczonych u Zdanowiczów (w rodzinie było troje młodych po matu-
rze). Zabrali oni na Syberię pięknie wydane dzieła naszych trzech wieszczów: 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Córka 
Jadwigi przy pakowaniu swoich rzeczy pamiętała tylko o trylogii Henryka 
Sienkiewicza. Z należnym szacunkiem dla bezcennych skarbów, matka z córką 
pochłaniały te lektury pochylając się nad stołem zaścielonym serwetą.  

Zimą prace w kołchozie ustały. Polacy z polskimi paszportami odzyskali 
wolność i godność. Tylko gnębiła ich tęsknota za najbliższymi, niewiedza o ich 
losie i wojna pochłaniająca ofiar bez liku. W kołchozie nie było tygodnia, by 
listonosz nie doręczył „powiestki” (zawiadomienie) o śmierci żołnierza na fron-
cie. Rozpaczała nie tylko wdowa – kołchoźnica i jej dzieci. Główną ulicą szła 
procesja mieszkańców z harmonistą, z żałobnym śpiewem i płaczem. Powołanie 
do wojska członka kołchozu odbywało się podobnie z tym, że prowadzono pod 
ręce delikwenta upojonego alkoholem, a śpiewy były patriotyczne. 

Zbliżały się pierwsze święta Bożego Narodzenia na wygnaniu. Grono 
kołchozowej Polonii spotkało się na Wigilii u pani Gryblewskiej z dwiema  
dorosłymi córkami. Każdy przyniósł jakiś element wigilijnej wieczerzy. Grzyby 
solone, zamiast kutii – kasza własnego wyrobu z jęczmienia zarobionego ciężką 
pracą. Był chleb zamiast opłatka, życzenia, kolędy, biała choinka, wspomnienia 
i łzy. Jadwiga z córką wracały w wigilijną noc do swojej przystani u Baczur-
ków; śnieg skrzypiał pod nogami. Szły przytulone do siebie w mocnym uścisku, 
w milczeniu, pogrążone w myślach. Nad Jadwigą zawisła troska o jak najszyb-
sze zdobycie transportu; pocieszała się, że teraz saniami łatwiej będzie pokonać 
Górę Szadryńską. Odprężeniem dla skołatanej głowy było piękno nieba usiane-
go jasnymi wielkimi gwiazdami zawieszonymi tuż, tuż nad domami i całą tą 
śnieżną, skutą mrozem krainą. Po spotkaniu Nowego Roku 1942, Jadwiga,  
wyposażona w argumenty perswazji tzn. stosowny prezent, odbyła rozmowę  
z prezesem kołchozu, co zaowocowało wyznaczeniem terminu, a następnie jego 
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dotrzymaniem. 3 marca 1942 roku z córką opuszcza na zawsze kołchoz.  
W Kozulce miała już nawiązane kontakty i zapewnione tymczasowe lokum. 
Opuszczenie Ammały było więc ogromnym, radosnym przeżyciem, przyszłość 
rysowała się w jaśniejszych barwach.  

Zmiana miejsca zamieszkania nie zawiodła oczekiwań. Niewielkie  
miasto parterowych domów jest siedzibą władz rejonu, którym podlegają jed-
nostki administracyjne niższego szczebla: gminy i osady. Jest tu ambu- 
latorium i szpital, sąd i prokuratura, milicja i NKWD, a nawet Dom Kultury.  
W centrum murowana rotunda, a w niej „wodokaczka”, czyli elektryczna pom-
pa. Koniec mocowania się z wiadrem przy studni z żurawiem. Odkręca się kran 
i strumień wody sam płynie do wiadra. Trzeba ją potem nieść w dwóch wiader-
kach zawieszonych na nosidłach opartych na ramionach i karku. Krok musi być 
płynny, spokojny, żeby nie tracić cennej wody. Kozulka zapewniała kontakt  
z cywilizacją, środowiskiem, które tworzyła warstwa miejscowej, a także  
ewakuowanej z terenów przyfrontowych, (m.in. z okrutnie doświadczonego 
Leningradu) rosyjskiej inteligencji. Przybywało też coraz więcej Polaków  
z aczyńskiego obwodu. Największe wrażenie robiła stacja kolejowa z dworcem, 
peronami oraz przejeżdżające pociągi osobowe. Prawdziwe okno na świat! 

Dzień 15 kwietnia 1942 roku okazał się przełomem w życiu na wygna-
niu. Wydano Polakom polskie paszporty obiecane we wrześniu zeszłego roku. 
Prawdziwe, polskie paszporty zastąpiły dotychczasowe sowieckie zaświadcze-
nia. W Krasnojarsku powstała Delegatura Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Moskwie. Jej szefem został pan Mieszkowski. Wprawdzie z dużym opóźnie-
niem, ale zaczyna docierać do Kozulki polskie słowo drukowane. Jest to  
„Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR”. Pierwszy numer ukazał się z datą  
4 grudnia 1941 roku i zawierał tekst przemówienia radiowego Władysława  
Sikorskiego do Polaków w ZSRR wygłoszonego 18.09.1941 roku w Londynie. 
Redaktor naczelny – Ksawery Pruszyński. Oprócz niego autorami artykułów 
byli: Arkady Fiedler, Stanisław Kot (Ambasador RP), Aleksander Wat, Teodor 
Parnicki (późniejszy redaktor naczelny). Lektura „Polski..” miała olbrzymie 
znaczenie. Docierały tą drogą wiadomości ze świata, polityki międzynarodowej 
i o polskich sprawach. Powstał dział poświęcony poszukiwaniu rodzin, artykuły 
o tematyce historycznej, nawiązujące do polskich świąt narodowych. Wiele 
artykułów i tekstów przemówień było adresowanych wprost do Polaków  
wywiezionych w głąb Rosji, odciętych od świata, zagubionych, bezbronnych  
i opuszczonych. Takimi czuli się i byli do czasu przywrócenia obywatelstwa 
polskiego, a wraz z nim zorganizowania struktur dyplomatycznych i sieci  
delegatur oraz mężów zaufania. Kozulka musiała się zadowolić dwoma egzem-
plarzami tygodnika; czytano je „od deski do deski” i przekazywano między 
rodzinami. Po ogłoszeniu amnestii władze sowieckie rozpoczęły akcję zwalnia-
nia Polaków z więzień i innych miejsc odosobnienia. Wydawano im bezpłatne 
bilety na przejazd koleją lub drogą wodną do wybranego przez nich miejsca 
zamieszkania. Ambasada Polska w Moskwie wystawiała obywatelom polskim 
zaświadczenia honorowane przez władze radzieckie. Osoby zdolne do służby 
wojskowej kierowano do rejonów, gdzie powstawały jednostki wojskowe. 
Opiekę nad przemieszczającą się ludnością polską sprawowały, specjalnie  
powołane w tym celu, Polskie Komitety Opieki. Problemem wymagającym 
pilnego rozwiązania były warunki bytowania dzieci, a zwłaszcza sierot.  
W początkach 1942 roku Delegatury Ambasady Polskiej przystąpiły do organi-
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zowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych dla polskich dzieci. Delegatura 
Ambasady Polskiej w Krasnojarsku powołała „mężów zaufania”, a ci tworzyli 
komisje, które miały rozwiązywać sprawy bytowe Polaków zamieszkałych  
w danym rejonie. W Kozulce mężem zaufania została Jadwiga Jeżewska.  
Do współpracy wciągnęła Jadwigę Wężyk, której zmysł organizacyjny przyda-
wał się w każdej sytuacji. Znała perfekcyjnie język rosyjski i z łatwością nawią-
zywała kontakty z władzami. Urok osobisty zjednywał jej rozmówców  
i wiele spraw udawało się załatwić pomyślnie. Kontakty z Delegaturą  
w Krasnojarsku wymagały wymiany korespondencji, formułowania podań, 
przekazywanie dwukierunkowych informacji itp. Jadwiga została również wcie-
lona do komisji rozdzielnictwa, której utworzenie stało się koniecznością wobec 
napływu z USA transportów z pomocą rzeczową, żywnościową, i lekami dla 
Polaków. Wartość tego wsparcia była bezcenna, w wielu przypadkach stanowi-
ło ono „deskę ratunkową”. Zaistniały również realne warunki dla uruchomienia 
polskiej stołówki w lokalu przydzielonym przez władze miasta. Uroczystość 
otwarcia musiała się odbyć z udziałem przedstawicieli miejscowych władz. 
Podstawą stołówkowego menu były: amerykańska biała mąka, cukier, mleko  
w proszku, konserwy mięsne, kaszanka, tłuszcz, które to produkty uzupełniały 
miejscowe świeże warzywa. Skończył się okresowy głód, gdy na przednówku 
jedynym pokarmem w ciągu dnia były pożywne pestki z cedrowych szyszek 
kupowane po 1 rublu za sztukę od odważnych chłopców, którzy wspinali się  
po nie na bardzo wysokie drzewa. Jadwigę satysfakcjonowała praca przy roz-
dzielnictwie ubrań, odzieży wierzchniej i obuwia. Dzieci zesłańców powyrasta-
ły z przywiezionych rzeczy; na przykład jej córka w zimie nosiła sięgającą do 
kostek kurtkę starszego od niej o 9 lat brata. Zanim dostała pimy, musiała nosić 
jego kamasze, w których 1/3 długości wypełniała zgnieciona gazeta. Włożenie 
dziecięcego obuwia wywołało łzy radości. Inne dzieci i młodzież reagowały 
podobnie. Leki uratowały nie jedno zdrowie, a nawet życie. 

Pochłonięta pracą społeczną Jadwiga nie zaniedbywała obowiązków  
wobec córki. Baczne oko matki zaobserwowało dziwne zachowanie dziewczynki, 
która w nocy czołgała się do uchylonych drzwi i łapała zimne powietrze. Przy 
większym wysiłku pojawiały się też bóle w okolicy serca. Miejscowy lekarz rejo-
nowy skierował dziewczynkę do specjalisty kardiologa w Krasnojarsku, profesora 
Mancerowa. Jadwiga zorganizowała podróż pociągiem i przez życzliwą osobę 
zapewniła noclegi. W Poliklinice okazało się jednak, że w tym dniu profesor już 
nie przyjmował pacjentów, gdyż rozpoczął urlop. Niezrażona Jadwiga za łapówkę 
uzyskała adres mieszkania profesora i z wynikami badań wykonanych w klinice 
stanęła przed drzwiami, które otworzyła pani domu. Poinformowana kim są nie-
zapowiedziane osoby, okazała im życzliwą gościnność. Czekały na profesora  
w elegancko i gustownie umeblowanym salonie przy herbacie podanej na stole, 
pośrodku którego stała płaska kryształowa czara wypełniona krótko przyciętymi 
niezapominajkami tworzącymi „łączkę”. Widok był piękny i niezwykły. Profesor 
wchodzi do pokoju, wita się z matką i córką, zaprasza do gabinetu. Po wstępnej 
rozmowie zapoznaje się z wynikami badań, osłuchuje serce nieletniej pacjentki  
i stawia diagnozę: niedomykanie zastawki dwudzielnej prawej komory. Udziela-
jąc wskazówek wypisuje receptę i tonem pocieszenia zwraca się do matki: córka 
jest w wieku dojrzewania, istnieje duża szansa, że z biegiem czasu wada sama się 
wyrówna. Życzy zdrowia, powrotu do Polski i spotkania z mężem i ojcem.  
Widząc gest Jadwigi sięgającej do torebki po honorarium powstrzymuje ją 
stanowczo słowami:„ lekarze na całym świecie są solidarni”. 
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Jadwiga była zmuszona do zmiany dotychczasowego mieszkania u mał-
żeństwa Ponamarenko. Nowe lokum stanowiła połowa domu z kawałkiem 
ogródka przy głównej ulicy, druga pozostawała w gestii właścicielki Sorokinej. 
Zupełnie nieoczekiwanie sąsiedztwo to pośrednio okazało się dla Jadwigi przy-
czyną niebezpiecznego zagrożenia. Córka gospodyni mieszkała w Krasnojar-
sku, od czasu do czasu przyjeżdżała do matki. Było tajemnicą poliszynela,  
iż owa młoda piękna kobieta była przyjaciółką miejscowego notabla. Pewnego 
dnia ów dygnitarz „zaszczycił” Jadwigę niepożądaną wizytą, której przebieg był 
przykry, a odrzucenie jego propozycji sprzedaży za 100 rubli (pokaźna suma!) 
lalki z serii Sherley, spowodowało umieszczenie jej na liście Polaków wyzna-
czonych do pracy na dalekiej północy przy wyrębie i spławie drzew. Stamtąd 
nie było powrotu. Jadwigę dyskretnie uprzedzono o tym, że jej nazwisko figuru-
je na liście. Instynkt matki podpowiedział jej sposób na ratunek: zwróciła się  
o pomoc do doktor Ludmiły Jakuszczenko – dyrektorki szpitala. I znowu nie 
zawiodła zasada solidarności lekarzy. Jadwiga została hospitalizowana  
na oddziale ginekologii, dzięki czemu transport Polaków na północ odjechał  
bez niej. Ocalała nie tylko ona, ale i jej córka, którą czekał Dom Dziecka.  
W odruchu głębokiej wdzięczności Jadwiga ofiarowała doktor Ludmile nowo-
czesny ciśnieniomierz swego męża, który włączył do bagażu w Baranowiczach 
dobry enkawudzista. 

Zaistniała możliwość wysłania na wakacje grupy dzieci z Kozulki  
do polskiego sierocińca w miejscowości Poróg nad górnym Jenisejem. Jadwiga 
od razu zgłosiła gotowość wyjazdu razem z córką w charakterze opiekunki.  
Podróż miała się odbyć pociągiem do Krasnojarska, a następnie trzy dni statkiem 
w górę po Jeniseju. Perspektywa nadzwyczaj atrakcyjna. Rozpoczęły się gorącz-
kowe przygotowania: załatwianie formalności w miejscowych urzędach, oraz w 
polskiej Delegaturze w Krasnojarsku, kompletowanie rzeczy na podróż  
i dwutygodniowy pobyt w Porogu. Jazda w przedziale normalnego pociągu była 
sama w sobie przeżyciem. Na zwiedzanie Krasnojarska nie było czasu, trzeba 
było zdążyć na statek, wcześniej wykupić bilety. Rejs „Angarą” zachwycił dzieci 
i ich opiekunkę. Na przystani w Porogu powitała ich delegacja  
z Sierocińca. Jadwiga szybko nawiązała kontakt z dyrekcją i personelem 
pedagogiczno-wychowawczym placówki. Interesującym towarzyszem okazał się 
pan major Jan Glatty – autor pięknego opisu tej miejscowości i domu polskiego: 

Wieś Poróg. Sierociniec Polski. 
Wieś Poróg, w której znajduje się Polski Sierociniec, położona jest malowniczo 

tuż nad samym brzegiem Jeniseju. Nad wyjątkową częścią tejże rzeki, której wody 
na tym odcinku burzliwie się kłębią, tworząc wały wodne, tzw. „porogi”, przez 
które statki płynące pod bieg rzeki muszą być holowane przez specjalny „tuer” o 
wielkiej sile pociągowej, mający swą przystań w Porogu, opodal Sierocińca. 

Na wspomnianych porogach, wskutek urywania się, zdawałoby się wytrzy-
małych lin ciągnących statki przez burzliwe fale, miało miejsce niejednokrotne 
rozbijanie się statków, kutrów i bardzo potężne złomy skaliste, którymi w tym 
miejscu najeżone są brzegi Jeniseju. 

Toteż Porogi mają swoją niepisaną kronikę, przekazywaną na potomnych 
wśród mieszkańców wsi Poróg, owianą tajemniczym urokiem fatalizmu. 

Sam budynek Sierocińca zbudowany w oryginalnym stylu architektonicznym 
jeszcze przed wojną i przeznaczony na przedszkole, ma wygląd dużej, pięknej, 
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podłużnej willi z przestronnym prostokątnym dziedzińcem otoczonym ozdob-
nym ogrodzeniem. Osadzony na wyniosłym miejscu dominuje on swą estetyczną 
strukturą nad całością miłej i schludnej wsi, kierując się swym szerokim fronto-
nem poprzez rozległe koryto Jeniseju na przeciwległy górzysty, w tarasach  
pnący się brzeg rzeki pokryty gęstym, faliście ukształtowanym lasem  
o różnorodnym gatunku drzew, które zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca 
mają swoisty urok. Z tyłu i po bokach okolony jest Sierociniec niskopiennym la-
sem, który w kształcie zielonego wieńca otacza go wdzięcznie i niejako przywie-
ra swym półkolem do lśniącej, szerokiej wstęgi Jeniseju przewalającego swe 
wody przez dzikie Porogi z niemilknącym nigdy potężnym szumem. 

Poróg. Sybir. 27.VI.1943. 

Jadwigę wciągnięto do prac biurowych związanych z administracją  
Sierocińca, co czyni z dużym zaangażowaniem i przyjemnością. W przerwach, 
przy kawie odbywa miłe pogawędki z różnymi osobami, wśród których często 
towarzyszy jej major Jan Glatty – autor opisu Porogu. Jest człowiekiem wybit-
nie inteligentnym, erudytą, przy tym bardzo sympatycznym. Typ światowca  
o nienagannych manierach. Okazało się, że zna z przed wojny szwagra Jadwigi 
ppłk Stanisława Wężyka z attachatu, gdyż obaj byli w tym samym okresie  
w wojskowej służbie dyplomatycznej. Dwa tygodnie mijają szybko i, choć  
z żalem, trzeba opuścić Poróg.  

Wkrótce nastąpiły zmiany w polityce, których przyczyny wtedy nie były 
znane, a które bardzo pogorszyły sytuację Polaków. Mianowicie władze  
sowieckie nagle zlikwidowały Delegatury polskiej ambasady, odebrały Polakom 
polskie paszporty i zmusiły do przyjęcia sowieckich dokumentów tożsamości. 
Kulminacja miała miejsce w kwietniu, po tym jak na terenach zajmowanych jesz-
cze przez Niemców odkryto w Katyniu masowe groby zamordowanych polskich 
oficerów. Polski rząd na emigracji w Londynie przypisał tę zbrodnię Związkowi 
Sowieckiemu, ten zaś, w odpowiedzi, zerwał stosunki z rządem polskim.  
Z zakładników Polacy stali się znów więźniami Stalina. Pod egidą komuni-
stycznej pisarki Wandy Wasilewskiej powstał Związek Patriotów Polskich 
(ZPP). Przystąpiono energicznie do tworzenia struktur organizacyjnych. Zarząd 
Główny ma siedzibę w Moskwie, właściwy terenowo zarząd obwodowy jest  
w Krasnojarsku. Rezyduje w nim obecnie pani Jeżewska, natomiast pani  
Czyżewska telegraficznie zatwierdziła tymczasowy Rejonowy Zarząd ZPP  
w Kozulce w składzie: Prezes – Jadwiga Wężyk, Sekretarz – Jadwiga Gryblew-
ska, Członek – Zenaida Kempa i tak już pozostało do końca. Teraz Jadwiga 
dźwiga brzemię troski o rodaków. Pośredniczy w załatwianiu spraw z miejsco-
wymi władzami, jak również pozostaje w dyspozycji krajowego zarządu ZPP, 
który adresuje do niej oficjalne pisma w sprawach lokalnych  
stosunków polsko-polskich i polsko-sowieckich. Tak więc z konieczności musi 
współpracować z przewodniczącym rady miejskiej i rejonowej, oraz z naczelni-
kiem rejonowego NKWD w sprawach formalnych związanych z wymianą  
dokumentów, wyjazdami etc. Nieprzerwanie działa społecznie w komisji  
socjalnej, ale otrzymywana pomoc jest coraz skromniejsza, mniej jest więc prac 
związanych z rozdzielnictwem. Działalność kulturalno-oświatowa sprowadza 
się do organizowania zebrań, na których odczytuje się komunikaty i apele  
Zarządu Obwodowego ZPP w Krasnojarsku, a te stanowią powielenie instrukcji 
moskiewskiego Zarządu Głównego organizacji, narzuconej przez Stalina i jego 
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polskich popleczników. Nikt z pewnością nie garnąłby się do niej, ale  
przynależność jest obowiązkowa, a odmowa mogłaby narazić na trudne  
do przewidzenia represje, łącznie z uniemożliwieniem powrotu do kraju.  
W dniu 15 czerwca 1944 roku wszystkim Polakom z kozulskiego rejonu wyda-
no legitymacje członkowskie ZPP, na których figurował podpis Wincentego 
Witosa jako przewodniczącego. Legitymacja Jadwigi miała numer 67743  
i zawierała Statut ZPP następującej treści: 

Statut Z.P.P. Cz. 1.Członkiem Związku Patriotów Polskich w ZSRR może 
być każdy Polak, zamieszkały w Związku Radzieckim, solidaryzujący się  
z kierunkiem ideowym Związku i płacący składki członkowskie.  

Statut CZ. 2. Każdy członek ZPP obowiązany jest przez swój udział  
w walce zbrojnej lub przez ofiarna pracę zawodowa i społeczną przyczyniać się 
do zwycięstwa w wyzwoleńczej wojnie, którą demokracje świata prowadzą  
z hitlerowskimi barbarzyńcami.” Miesięczna składka członkowska wynosi  
1 rubel 20 kopiejek. 

Zebrania organizowane obecnie przez Jadwigę muszą niestety zawierać 
akcent polityczno-propagandowy ukierunkowany na pozytywne nastawienie  
do Kraju Rad i jego genialnego przywódcy. Jest to coś, przeciwko czemu  
buntują się wszyscy wewnętrznie, ale takie są wymogi „polskiej racji stanu”  
jak się to oficjalnie uzasadnia. Nagrodą za uległość ma być powrót do ojczyzny. 
Polacy witają z zadowoleniem zmiany zachodzące na froncie. Wszystko wska-
zuje na to, że Hitlerowi, tak jak niegdyś Napoleonowi, nie udało się pokonać 
Rosji. Niemała w tym zasługa aliantów, którzy działaniami wojennymi  
prowadzonymi w innych rejonach Europy, na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
odciągają niemieckie siły z frontu wschodniego, ułatwiając tym samym Sowie-
tom prowadzenie taktyki ofensywnej. Zaczynają krążyć pogłoski, jakoby istniał 
plan przetransportowania Polaków z Syberii, nie wiadomo tylko dokąd. Wszy-
scy są zaintrygowani, czekają na rozwój wydarzeń, na jakieś konkretne wiado-
mości z Krasnojarska, na decyzję: jedziemy, dokąd? Teraz życie nabrało ru-
mieńców, zaświtała nadzieja – nie wiadomo, czy na lepsze, ale czekanie  
na zmianę jest ekscytujące. Wkrótce okazało się, że w plotce było ziarno  
prawdy. Jadwiga otrzymuje wezwanie do Zarządu Obwodowego ZPP w Kras- 
nojarsku, z urzędowo potwierdzoną wiadomością, że należy przygotowywać się 
do „podróży na zachód”. Spoczęło na niej odpowiedzialne zadanie organizacyj-
ne, od którego zależało sprawne przeprowadzenie operacji przesiedleńczej.  
Z tego zadania wywiązała się bezbłędnie ugruntowując uznanie dla swojej pra-
cy wśród rodaków i miejscowych władz. Gdy nadszedł czas pożegnań Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kuryłowicz nie krył uznania i szacunku dla Jadwi-
gi, czemu dał wyraz w niezwykły sposób: przy pożegnaniu ofiarował jej  
na pamiątkę tomik poezji Teofila Lenartowicza w języku polskim, rok wydania 
1895, Petersburg, wydawnictwo Kazimierza Grendyszyńskiego. Prawdziwy 
„biały kruk”: twarda okładka, papier pergaminowy cieniutki, ozdobniki litero-
we, złocone brzegi kartek. Na pierwszej stronie wpisał dedykację ładnym, kali-
graficznym pismem w języku rosyjskim: „Szanownej obywatelce Wężyk,  
w dowód głębokiego uznania za jej pracę, wrażliwość i rzeczywistą inteligencję 
cech osobistych, od szczerze szanującego ją Sybiraka – Kuryłowicza. 10/IX.44 r. 
Syberia. Kozulka. Krasnojarski Kraj.” Okazało się, że miał polskie korzenie.  
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Był ogólnie szanowany i lubiany przez tubylców i zesłańców. Zawsze i wszę-
dzie warto być przyzwoitym człowiekiem! 

Przebywając w głębi sowieckiej Rosji Jadwiga na różne sposoby próbo-
wała zdobyć informację o losach męża i syna. Podawała ich dane Polakom  
z Armii generała Andersa, którzy przyjechali do Kozulki w celu zabrania swo-
ich rodzin. Byli to: kapitan Kiersnowski i major Sobieniewski. W kwietniu 
1944 roku listonoszka doręczyła Jadwidze awizo na paczkę. Matka i córka były 
zaintrygowane skąd paczka i od kogo? Paczka okazała się paczuszką  
z Teheranu od nieznanego nadawcy. Zawierała: trzy puszki z tłuszczem, dwie  
z herbatą oraz dwa woreczki fig i rodzynków. Poza tym żadnej kartki, ani jed-
nego słowa. Niespodzianka ucieszyła adresatkę, wzruszył ją też odruch czyjejś 
bezinteresownej pamięci. Jadwiga występowała również formalnie do polskich 
władz i zamieszczała ogłoszenia w polskiej prasie na terenie ZSRR i na zacho-
dzie. Na próżno. Jedynie na początku 1943 roku otrzymała odpowiedź  
z Buzułuku tej treści:  

Major Andrzej Wężyk i Bogusław Wężyk dotychczas nie zgłosili się  
do Armii Polskiej w Z.S.R.R. Adres Pani został przekazany do Biura Opieki 
Społecznej celem ewentualnie wykorzystania go przez poszukiwanych.  

/-/ kpt. Kaczkowski.  

Pismo zawierało ponadto informację o przyznaniu zapomogi pieniężnej 
w kwocie 200 rubli. Wiadomość ta, aczkolwiek nie wniosła nic nowego  
w sprawie zasadniczej, jednak krzepiący był sam fakt łączności z dowództwem 
Wojska Polskiego i przejaw troski o byt zesłańczej rodziny oficera polskiego. 
Dopiero w grudniu 1944 roku nadeszła upragniona i długo oczekiwana  
wiadomość: 

Polska Delegacja  
Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej 
Do Spraw Ewakuacji 4.XII.1944 r.  
Nr 23/2973 Moskwa, A. Tołstoja 30 
Do Pani Jadwigi Wężykowej. 

Otrzymaliśmy list męża Pani, dr Wężyka Andrzeja /Warszawa, ul. 6-go 
sierpnia Nr. 33 Szpital Okręgowy/ z prośbą o sprowadzenie rodziny do Polski. 
W chwili obecnej nie możemy przyśpieszyć wyjazdu Pani drogą indywidualną. 
Komunikujemy, że podania o zmianę obywatelstwa radzieckiego, celem wyjazdu 
do Polski, należy składać milicji rejonowej w miejscu swojego zamieszkania. 
Podania będą rozpatrywać Komisje obwodowe, po czym w sposób zorganizo-
wany nastąpi wyjazd do Kraju. O ewentualnych trudnościach prosimy nas  
zawiadomić. Mężowi Pani podaliśmy Jej obecny adres. 

Sekretarz Odpowiedzialny Polskiej Delegacji  
/mgr Pohoryles/. 

„Obecny adres”, o którym mowa w piśmie, to wyzwolona już od wojsk 
niemieckich Ukraina, dokąd przewieziono Polaków z Krasnojarskiego Kraju. 
Ich wyobrażenia o powrocie do miejsc skąd zostali wywiezieni przekreśliła 
Konferencja Jałtańska, na której został przesądzony los polskich granic 
wschodnich. Teraz dokładny adres Jadwigi to: Zaporoże, Podchoz Nr 1 Dnie-
prostroja (Pomocnicze Gospodarstwo Nr 1 przedsiębiorstwa odbudowującego 
elektrownię na Dnieprze). Gospodarstwo (oddalone od miasta około 14 km) 
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położone jest w płytkiej kotlinie pomiędzy uprawnymi polami zbóż, warzyw 
(kapusty ziemniaków, pomidorów, ogórków, roślin oleistych (słoneczniki), 
kukurydzy, arbuzów i melonów. Wszystko dojrzewa w gorącym sierpniowym 
słońcu i zapowiada obfity plon żyznego ukraińskiego czarnoziemu. W przydo-
mowych sadach gałęzie drzew uginają się pod ciężarem owoców. Dopiero co – 
Sybiracy, teraz – Europejczycy nie wierzą własnym oczom. To istny raj  
na ziemi! Ciężarowe samochody bez plandek zatrzymują się na niewielkim 
placu w centrum Gospodarstwa. Przybyłych wita dyrektor Zporoszczenko  
(inteligentny, przystojny blondyn ponadprzeciętnego wzrostu). Zapoznaje z wa- 
runkami mieszkaniowymi, informuje o obowiązku pracy za wynagrodzeniem, 
zaprasza do stołówki pracowniczej na obiad; będzie to posiłek wydawany  
codziennie. Zapowiada się diametralna zmiana losu na lepszy. Jadwidze  
przypada dwupokojowe mieszkanie z kuchnią do spółki z sześcioma 
sympatycznymi osobami. Po rozpakowaniu rzeczy – obiad: pyszny barszcz 
ukraiński do tego miska kaszy gruboziarnistej okraszonej olejem słonecz- 
nikowym. Jadwidze powierzono pracę kasjerki w stołówce, pani Anzelmina 
Bogdanowiczowa – z zawodu agronom – zostaje przyjęta do zarządu,  
jej 16-letni syn zdobył prawo jazdy i będzie obsługiwał maszyny rolnicze,  
pozostałe osoby skierowano do prac polowych. Kierowniczką stołówki jest 
Lidia Konstantinowna Bagrianskaja (inteligentna żona inżyniera arystokraty).  
Jest teraz z synkiem. Są uciekinierami z oblężonego głodującego Leningradu). 
Zaprzyjaźniła się z Jadwigą i zaofiarowała jej pokój w swoim służbowym 
mieszkaniu blisko stołówki. Atrakcją są niedziele, gdy przyjeżdża mąż pani 
Lidii z doszczętnie zburzonego Zaporoża, które jako architekt odbudowuje.  
Dla Jadwigi jest to rzadka okazja do rozmowy z inteligentnym, kulturalnym 
człowiekiem. Natura obdarzyła go pięknym tenorem o lirycznej barwie, miło 
jest posłuchać arii operowych w jego wykonaniu. Powrotną wędrówkę  
do Zaporoża odbywa pieszo śpiewająco (dosłownie), odprowadzany przez żonę 
i synka do szczytowego punktu wzniesienia terenu. Melodie brzmią coraz ciszej 
i ciszej, aż do zupełnego zaniku dźwięku. Nadeszła ukraińska łagodna zima  
z minimalną temperaturą –10 C. Długie wieczory można spędzać przy żarówce 
nawet do północy, gdyż potężna hydroelektrownia na Dnieprze zaopatruje  
swoje Gospodarstwo Pomocnicze w darmową energię elektryczną. Wszystkie 
prace ustały, jedynie w olejarni panuje ruch i tłoczony olej słonecznikowy 
wciąż napełnia butelki. Smażone na nim placki ziemniaczane smakują wybor-
nie. Jadwiga z córką dużo czytają, korzystają również z utworów rosyjskich 
klasyków. Dziewczynka ponadto podjęła się ambitnego zadania: ze zniszczo-
nego swetra matki, po spruciu, na pożyczonych drutach zrobiła dla niej śliczną 
bluzkę i pięciopalcowe rękawiczki. Z wiosną nastąpił powrót do pracy,  
w inspektach, a później na polu. Ze względu na rodzinną skomplikowaną sytu-
ację u pani Lidii Jadwiga przeprowadziła się do niedalekiego domu brygadzisty 
Sokołana. Nadal pracowała w stołówkowej kasie, natomiast w okresach choro-
by, zastępowała ją córka.  

Dzień 2 maja 1945 roku miał wymiar historyczny. Skapitulował Berlin,  
8 maja podpisano akt kapitulacji III Rzeszy. Wraz z Armią Czerwoną kroczyła 
całym bojowym szlakiem ze wschodu na zachód, polska Dywizja im. Tadeusza 
Kościuszki pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga, która pod Lenino 
stoczyła dramatyczną bitwę, gdzie nasi żołnierze ponieśli ogromne straty.  
To oni, byli więźniowie i łagiernicy syberyjscy, którym nie było dane dołączyć 
do armii generała Władysława Andersa doszli zdziesiątkowani do Berlina i na 
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Bramie Brandenburskiej zatknęli naszą biało-czerwoną. Wojna w Europie  
zakończyła się oficjalnie. Komunikat o zakończeniu wojny dotarł do Zaporoża 
błyskawicznie. Chwila nie do opisania. Ludzie z radością rzucali się sobie  
w objęcia płacząc i śmiejąc się na przemian. Nie było Polaków, Ukraińców, czy 
Rosjan, podwładnych i przełożonych, wszyscy byli braćmi we wspólnej radości 
i szczęściu, że zakończył się długi, okrutny czas wojny, która ogarnęła cały 
świat, a tutaj zgromadzonych dotknął osobiście bardzo boleśnie. Nikt nie po-
dejmował przerwanej pracy, wszystko inne było nieważne poza tymi dwoma 
słowami: „KONIEC WOJNY” i świadomości ich znaczenia. Dyrektor Zapo-
roszczenko polecił wydać z magazynu parę skrzynek „Sowieckiego szampana”. 
Polacy spontanicznie zgromadzili się w mieszkaniu pani Gryblewskiej na żarli-
wej modlitwie dziękczynnej. Zdawali sobie sprawę, że koniec wojny nie jest 
równoznaczny z końcem ich tułaczki, ale nadzieja na powrót do kraju i zoba-
czenia najbliższych osób była bardziej realna niż dotąd. Tej nocy nie gasły 
światła we wszystkich domach. Wkrótce Jadwigę spotkała kolejna radość – list 
od Joasi Stankiewicz, młodziutkiej narzeczonej syna. Kontakt nawiązało się 
przez jej siostrę w Lidzie. Jane żyje i jest na wolności. O Bogusiu nie wie nic.  

Nadszedł nareszcie wymarzony, wyczekiwany dzień. Z Krasnojarska 
przysłano instrukcję ZPP w sprawie organizowania wyjazdu do Polski,  
m.in. hasła do transparentów, które mają podkreślić doniosłość wydarzenia i 
wyrażać „wdzięczność”. Oto teksty: 

Do Zarządów Rejonowych  
Związku Patriotów Polskich Zaporoskiego Obwodu 

INSTRUKCJA Nr 1  

W okresie repatriacji Zarządy Rejonowe ZPP całą swoją działalność koncen-
trują wokół akcji przesiedleńczej, mobilizują cały aktyw ZPP dla okazania  
pomocy przy repatriacji. Należy ułożyć listy osób na każdy odjeżdżający wagon 
/25 osób/, oraz mianować komendanta wagonu Każdy wagon winien mieć sanita-
riusza, którego zadaniem będzie śledzić za sanitarnym stanem w wagonie w czasie 
podróży i utrzymywać łączność z lekarzami. Przed wyjazdem należy zorganizo-
wać wiec pożegnalny z udziałem przedstawicieli Władz Sowieckich. Na wiecach 
trzeba podkreślić znaczenie polityczne repatriacji, jako wynik słusznej polityki 
ZPP, Rządu Jedności Narodowej, oraz przyjaznego ustosunkowania się Rządu 
ZSRR do spraw polskich. Przed wyjazdem należy wystosować depesze do Władz 
Miejscowych wyrażające wdzięczność za gościnę. Wagony należy udekorować 
sztandarami państwowymi Polski i ZSRR, oraz hasłami w języku polskim i rosyj-
skim. Zarządy Rejonowe ZPP wybierają na zebraniach ogólnych Komisje  
Rewizyjne, Zarządów Rejonowych ZPP i KOS. które przeprowadzą dokładną  
rewizję działalności finansowej i gospodarczej. Akt rewizji należy natychmiast 
przesłać do Zarządu Obwodowego w Zaporożu. Działalnością finansową i gospo-
darczą Zarządu Rejonowego i KOS kieruje w okresie repatriacji Komisja  
Likwidacyjna w składzie: przewodniczący Zarządu Rejonowego ZPP, przewodni-
czący KOS, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zarząd Rejonowy ZPP i prze-
wodniczący KOS wyjeżdżają tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na wyjazd 
od Zarządu Obwodowego ZPP, w myśl Instrukcji Zarządu Głównego ZPP Nr 3.  

UWAGA: Zezwolenie takie Zarząd Obwodowy będzie wydawać tylko przy 
wyjeździe wszystkich Polaków danego rejonu, oraz po złożeniu przez przewod-
niczącego Zarządu Rejonowego ZPP do archiwum Zarządu Rejonowego, oraz 
sprawozdania finansowego. Repatriacji podlegają tylko te osoby, które figurują 
na listach podpisanych przez Pełnomocnika Polskiej Delegacji przy Polsko-
Sowieckiej Komisji Mieszanej. Dla każdego eszelonu będzie sporządzona  
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odpowiednia lista. Za przebieg akcji repatriacyjnej w rejonie osobistą odpowie-
dzialność ponosi przewodniczący Zarządu Rejonowego ZPP /Koła ZPP. Wszel-
kie nadużycia będą najsurowiej ścigane zarówno przez Władze Sowieckie jak  
i Polskie. Przewodniczący Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich  
w Zaporożu / H. Kołodziejczyk / 

Hasła dla transparentów: 
Niech żyje Wolna Niepodległa Demokratyczna Polska!  
Niech żyje Wielki Sojusznik Polski – Związek Radziecki!  
Niech żyje Przyjaźń Polsko-Radziecka! 
Niech żyje Czerwona Armia – Wyzwolicielka Polski! 
Niech żyje Rząd Jedności Narodowej! Niech żyje Wielki Przyjaciel Polski – 
Generalissimus STALIN!  
Niech żyje Związek Patriotów Polskich – Organizator Wychodźstwa  
Polskiego w ZSRR! 
Niech żyje Prezydent Krajowej Rady Narodowej – Ob. Bolesław Bierut! 
Niech żyje Premier Rządu Jedności Narodowej – Ob. Osóbka-Morawski! 
Niech żyje Wojsko Polskie i Jego Wódz – Marszałek Rola-Żymierski! 
Jedziemy na Zachód! Wracamy do Kraju! 
Dziękujemy Związkowi Radzieckiemu za troskliwą opiekę – dzieci polskie! 

O ile instrukcja, abstrahując od akcentów propagandowych, miała sens  
i uzasadnienie z punktu widzenia organizacyjno-technicznego, o tyle hasła  
do transparentów przyprawiły Polaków o wściekłość. Co za obłuda, zakłamanie 
i ten obrzydliwy serwilizm. Po tym wszystkim, co Stalin zgotował naszemu 
narodowi, mamy manifestować wdzięczność? Niestety, wszystko wskazuje  
na to, że czeka nas „świetlana” przyszłość i po powrocie do ojczyzny będziemy 
nadal znajdować się w orbicie przemożnych wpływów tyrana. Niepodległość 
Polski pozostanie czczym frazesem propagandy komunistycznej. Po otrzymaniu 
instrukcji nastąpiły przygotowania do wyjazdu. Jadwiga jest teraz bardzo  
zapracowana, spoczywa na niej mnóstwo obowiązków i duża odpo- 
wiedzialność. Otrzymuje do rąk własnych dokument, który stanowi dla niej  
i córki podstawę prawną powrotu do Polski.  

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do spraw Ewakuacji  
osób narodowości polskiej i żydowskiej na podstawie  
Umowy z dnia 6 lipca 1945 
ZAŚWIADCZENIE Nr AE 07559  
Ob. Wężyk Jadwiga córka Antoniego, ur. 1896 r. zamieszkała w URSR  

Zaporoski Obwód m. Zaporoże udaje się wraz z członkami swej rodziny córka – 
Zofia 1929 r., na stały pobyt do Polski na podstawie Umowy Polsko-Radzieckiej 
z dnia 6 lipca 1945 r. 

Miasto Zaporoże 6 stycznia 1946 r. 
Pełnomocnik Polskiej Delegacji /-/ Kołodziej 

Pożegnanie z władzami miasta odbyło się zgodnie z instrukcją, z sąsia-
dami i znajomymi – przyjaźnie, ziemię ukraińską Polacy żegnali z uczuciem 
wdzięczności za to, że przygarnęła, traktowała z szacunkiem, obdarzyła ciepłem 
po syberyjskich mrozach i sytością po syberyjskim głodzie. Opuszczając Zapo-
roże – ostatni etap tułaczki – mówią miastu „żegnaj”. Na stacji czeka zestaw 
wagonów towarowych. Wewnątrz są czyste. Repatrianci nie wiedzą co w Polsce 
zastaną, ale jednego są pewni: wracają tam, gdzie ich miejsce, do najbliższych, 
do ojczystej ziemi. W Medyce, po dłuższym postoju, pociąg przejeżdża granicę 
państwa. Witaj Polsko! 
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W Poznaniu odłączono wagon, w którym jadą Jadwiga z córką, pozostałe 
skierowano na Dolny Śląsk. W nocy stoją na bocznym torze. Mogą chodzić  
po peronie, wejść do budynku dworca, niesamowity jest smak wolności. Wokół 
słychać polską mowę, ze stacyjnego głośnika płyną komunikaty o pociągach. 
Późnym rankiem wagon doczepiają do pociągu osobowego jadącego na północ. 
Po kilku godzinach pociąg dojeżdża do Gdańska. Dworzec spalony, tak jak 
dzielnice Starego Miasta. Smutny widok pozostawili Polakom wyzwoliciele. 
Dookoła ruiny i zgliszcza. W punkcie Polskiego Urzędu Repatriacyjnego  
na dworcu Jadwiga załatwia formalności i otrzymuje zapomogę pieniężną.  
Na odwrocie dokumentu repatriacyjnego są odciski dwóch pieczęci: jedna  
z nich „13 lutego 1946 r. Straż Graniczna NKWD Ukrainy w Medyce” potwier-
dza fakt przekroczenia granicy państwowej sowiecko-polskiej. Drugą pieczęć 
przystawił Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Etapowy w Gdańsku, z ręcz-
nym dopiskiem 20402/37463-64; 13.II.46. Dodatkowy stempel stwierdza fakt 
wypłacenia kwoty 500 zł tytułem doraźnej zapomogi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadwiga z córką i skromnym bagażem wsiada do samochodu PUR-u, który 

zawozi je do Gdańska – Wrzeszcza na ulicę Grunwaldzką 136. To ta ulica,  
ten dom, tutaj mieszka mąż i ojciec, którego zaraz zobaczą. Serca biją coraz moc-
niej. Drzwi mieszkania nr 11 na pierwszym piętrze otwiera gospodyni. Telefonuje 
do szpitala i po pół godzinie rodzina jest razem po pięcioletniej rozłące. Doktor 
nic się nie zmienił, tylko jeszcze bardziej zeszczuplał, wydaje się jeszcze wyższy. 
Ta sama twarz o łagodnych rysach, te same dobre, niebieskie oczy, teraz zasnute 
łzami wzruszenia. Jest w mundurze khaki, na naramiennikach stopień podpuł-
kownika. Wzruszona trójka spleciona uściskiem płacze ze szczęścia. 

Jadwiga z mężem 
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U boku ukochanego męża Jadwiga od zera rozpoczyna nowy etap w swoim 
życiu. Urządza mieszkanie: kupuje tanio stylowe gdańskie meble, jedzie do Ko-
szalina po sprzęt gospodarstwa domowego, naczynia i szczegóły dekoracyjne. 
Mieszkanie ozdabia roślinami, balkon w kwiatach. Ona i córka są już po ludzku 
ubrane, po wizytach u lekarzy specjalistów, fryzjera, kosmetyczki. Córka nadra-
bia pięcioletnie zaległości w nauce w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 
we Wrzeszczu na ul. Topolowej. Odszukuje rodzinę – szczątkowe po wojnie 
rodzeństwo w Warszawie, Krakowie. Zaprasza do siebie, rewizytuje. Nawiązuje 
kontakty towarzyskie i korespondencję. Dom jest szeroko otwarty dla przyjaciół 
doktora przeważnie lekarzy ze Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie  
i Akademii Lekarskiej w Gdańsku, pielęgniarek asystujących mu w Powstaniu 
Warszawskim. Krąg gości poszerzają znajomi z Baranowicz przybywający  
do Gdańska, oraz sąsiedzi z ich pięknej starej kamienicy. Jadwiga dba o rozrywki 
kulturalne, planuje wieczory teatralne, koncerty, niedzielne wyjazdy na sopockie 
molo, do Katedry Oliwskiej i przepięknego parku. Stopniowo kompletuje warto-
ściową bibliotekę historyczno-beletrystyczną.  

Stale poszukuje syna zaginionego bez wieści, dlatego zwleka z zamó- 
wieniem symbolicznej tablicy upamiętniającej Bogusia, który marzył  
o podróżach dalekomorskich, lecz nie było mu dane popłynąć na „Darze Pomo-
rza” w rejs szkoleniowy. Po kilku latach córkę wydaje za maż, następnie zostaje 
dwukrotnie wzorową babcią. Po zamieszkaniu córki w Warszawie są  
z mężem w Gdańsku tylko we dwoje. On nadal pracuje, ona dba o niego, on  
o nią, żyją jak dwa gołębie. 2 stycznia 1965 roku doktor umiera nagle na zawał 
serca. Dla Jadwigi to wielki cios, wielka trauma. Zupełnie samotna w dużym 
mieszkaniu dzielnie usiłuje sobie radzić. Codziennie odwiedza grób męża  
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie na jej prośbę rektor 
Akademii Lekarskiej w Gdańsku udzielił zgodę na pochówek doktora Andrzeja 
Wężyka w tzw. kwaterze profesorskiej. Jadwiga przesiaduje na ławeczce wpa-
trzona w ukwiecony grób męża i rozmyśla nad ich długim pożyciem  
(do „złotych’ godów” zabrakło 2 lata). Oboje przeżyli dwie wojny światowe: 
pierwszą razem, drugą rozdzieleni, ale w końcu on ocalał w Powstaniu War-
szawskim niosąc pomoc rannym w Śródmieściu, ona przeszła zesłańczą tułacz-
kę na Syberii i ocaliła ich córkę. Teraz byli już razem, ale zły los rozłączył ich 
na zawsze. On miał 76 lat, ona ma 69, ale jest zmęczona życiem i dla niej utra-
ciło dawny sens. W swoim terminarzu zostawi wpis: „Dadusiu, zabierz mnie  
do siebie” (rodzinne zdrobnienie imienia Andrzej).  

Ze zdrowiem jest coraz gorzej i gorzej, ale walczy jak zawsze i jeszcze 
pomaga innym. Odwiedza w Warszawie córkę i wnuki, kilku członków dalszej 
rodziny i groby na Wojskowych Powązkach. Płacze nad zburzoną stolicą.  
Po powrocie do Gdańska czeka z niepokojem na zbliżającą się zimę. Z pomocą 
zięcia toczy walkę z administracją miasta o uczciwą zamianę mieszkania na 
mniejsze i spór wygrywa, ale nie zdąży z przeprowadzką na ul. Mariacką 5. 
Jeszcze przez ostatnie dni października cieszy się córką. Patrzy na jedynaczkę  
z czułością i dziękuje za nią Bogu. Miała także dwóch synów, wspomina.. Bole-
sława odebrała jej śmierć w wieku niemowlęcym. Bogusław – 17 lutego 1941 
roku w Mińsku, w wieku 21 lat stał się ofiarą stalinowskiego sądowego mordu. 
Nieszczęsna matka o tej tragedii nie wie, gdyż okrutna prawda wychodzi na jaw 
dopiero w 1989 roku, tj. 26 lat po jej śmierci. Ona natomiast do końca ma  
nadzieję, że „on żyje na rozleglej równinie, gdzie mało jest ludzi i miast”; jak na 
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odwrocie fotografii Bogusia napisał znany ksiądz jasnowidz. Drugiego listopa-
da wczesnym rankiem muszą się pożegnać. Jadwiga koniecznie chce córkę 
odprowadzić na peron, na co ta się nie zgadza. Wstępują do kościoła pw. Św. 
Elżbiety na modlitwę; mrok, pustka, przed ołtarzem symboliczny katafalk. Dziś 
Zaduszki. Córka żegna Matkę z ciężkim sercem. Przytłoczona jej widokiem  
w ciężkiej żałobie, takiej drobnej na tle frontonu świątyni wybucha płaczem tuląc ją 
kurczowo w objęciach, a matka ją uspokaja i zapewnia, że Pan Bóg jej nie opuści.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieczorem 3-go listopada 1965 roku o godzinie 22ej w Warszawie, obcy 

głos w telefonie powiadamia córkę, że matka jest w szpitalu po amputacji nogi. 
Z mężem i dziećmi natychmiast wyjeżdżają autem i około godziny czwartej 
rano są w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. Niestety.. Lekarz dyżurny podaje 
smutną informację o śmierci pacjentki, która nie przeżyła operacji tętniaka  
aorty. Oszołomiona w bólu córka myślała początkowo o zabraniu rodziców  
do Warszawy, jednak głębsza analiza tego pomysłu nakazała pozostawienie ich 
na Wybrzeżu. Doktor Andrzej kochał morze, Trójmiasto, ludzi z którymi się 
przyjaźnił, z którymi pracował i których leczył do ostatnich dni swego życia.  
A Jadwiga...? „Gdzie Ty Kajus, tam i ja Kaja”. 

Napis wyryty na granitowej steli pomnika na Srebrzysku głosi: 
Tu spoczywają w Bogu 

Śp. dr Andrzej Wężyk 30.XI.1888 – 02.I.1965 r. 
zamiłowany lekarz 

i 
Jego Żona Śp. Jadwiga z Godlewskich Wężykowa 26.II.1896–04.XI.1965 r. 

A na granitowej tablicy opartej na płycie poziomej czytamy: 
Symbolicznie Ich syn Śp. Bogusław Wężyk  

20-letni Uczeń Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 
działacz konspiracyjny na terenie Baranowicze – Lida 

zamordowany w Mińsku 17.II.1941 r. 

Grób Andrzeja i Jadwigi Wężyków. 



Najdłuższa podróż Jadwigi Godlewskiej-Wężyk 

 

61 

Od śmierci Jadwigi Godlewskiej-Wężyk minęło pół wieku, lecz pamięć  
o niej żyje nadal. Oto poeta z Zamościa – pan Eugeniusz Cybulski (Pejzaże  
i weduty sonetowe, Zamość 2017), w II tomie Wyboru Sonetów na stronie 213 
napisze o Niej tak: Z syberyjskiej niewoli, Pamięci dzielnej Sybiraczki Jadwigi 
Wężyk w 51 rocznicę śmierci.  

Te w Retrospekcji ujęte opowieści 
O tułaczej przykrej i długiej niewoli  
Nie umniejszyły przetrwania woli.  
To w bohaterskim standardzie się mieści… 
W tej nocnej wywózce, skazana na siebie,  
Zabrała swą mądrość, odwagę i siły  
Które atuty Jej działań pełniły  
W tej dramatycznej życia potrzebie. 
A te kołchozowe bytu zawiłości  
Łączyła z rolą zatroskanej matki 
Względem swej córki Zosi – nastolatki. 
Z tych treści wyczułem, jak biło serce,  
Z udziałem tęsknoty i czułej miłości,  
Tej zatroskanej, cichej bohaterce… 

Zamość, dn. 4 listopada 2016 r. 

                                                        
 Przypis autorki artykułu Tu Retrospekcja – jako początek tytułu książki napisa-

nej przez Zofię Wężyk-Machowską, córkę tytułowej bohaterki artykułu. Pełny tytuł 
książki to: Retrospekcja. Z Baranowicz przez Syberię do Gdańska”; Wydawnictwo 
ASKON, Warszawa 2010. 


