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POLSKIE DZIECI SYBERII 
 

 

17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny 
Polski, a w latach 1940/1941 Rosjanie wywieźli do Kazachstanu i na Syberię 
wiele polskich rodzin, a wśród nich nawet maleńkie dzieci, starców i kobiety  
w ciąży. Pierwsza deportacja polskich obywateli odbyła się 10 lutego 1940 
roku, kolejne przeprowadzono w kwietniu i czerwcu tego roku. Ostatnią 
rozpoczęto w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec maja 1941 
roku. Według danych NKWD wywieziono w głąb Rosji około 330–340 tys. 
osób, chociaż liczba ich do dziś nie jest w pełni znana. Podróż na miejsce 
zsyłki, gdzie wygnańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby, głód  
i mróz, trwała niekiedy nawet kilka tygodni. Deportacje odbywały się  
w strasznych warunkach, które dla wielu były wyrokiem śmierci. Na miejscu 
dorośli zesłańcy zostali zmuszeni do ciężkiej pracy w obozach, a dzieci do życia 
w niezwykle trudnych warunkach, o głodzie i w straszliwym mrozie, do którego 
nie przywykły. 

Filomena z Michałowskich Bykowska, znana szczecinecka poetka, która 
została wywieziona z rodziną na Syberię w 1941 roku, napisała: „Do dzisiaj nie 
rozumiem, w czym zawiniły dzieci i kobiety. Dlaczego wywieziono nas na 
Syberię dwa dni przed wojną? Przecież nie znaliśmy się na polityce,  
nie wtrącaliśmy się do żadnych spraw publicznych. Ktoś jednak zdecydował,  
że trzeba nas wywieźć daleko od domu, na biedę i poniewierkę. Z tego,  
co przeżyłam, widziałam, byłam naocznym świadkiem, w tym czasie w ZSRR 
było bardzo dużo głodnych dzieci i biednych matek rosyjskich. Kto i dlaczego 
chciał zwiększyć ich liczbę? Często zadaję sobie to pytanie”. 

30 lipca 1941 roku podpisano układ polityczny Sikorski–Majski między 
Polską a ZSRR, który przywracał stosunki dyplomatyczne między obu 
państwami i który miał na celu wspólną walkę z III Rzeszą oraz przewidywał 
stworzenie armii polskiej w Związku Sowieckim pod polskim dowództwem.  
W protokole dodatkowym rząd ZSRR gwarantował amnestię dla polskich 
więźniów politycznych, zesłańców i jeńców. Stworzono Polskie Siły Zbrojne  
w ZSRR pod dowództwem gen. Władysława Andersa, które jako 2. Korpus 
Polski stanowiły od 1942 roku trzon Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
„Polacy, mimo braków w uzbrojeniu i wyposażeniu, ochoczo zakładali 
mundury; razem z nimi do polskiego dowódcy lgnęli cywile. Niebawem zaczęła 
się długa, pełna wyrzeczeń i udręk epopeja, wiodąca przez wszystkie 
kontynenty.” (Waldemar Kowalski) 

Osobiste historie polskich zesłańców, w tym dzieci, często osieroconych, 
są wstrząsające, oblane dziecięcymi łzami, nasycone ich przerażeniem, 
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wypełnione okrutną niesprawiedliwością. W 2019 roku na cześć tych 
skrzywdzonych przez wojnę dzieci, na potrzeby fundacji „Edukacja dla 
Pokoleń” oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku powstały dwie 
planszowe wystawy, których miałam zaszczyt być scenarzystką: Polskie dzieci 
Syberii (wersja polsko-angielska) oraz Polskie dzieci Syberii w hacjendzie Santa 
Rosa (wersja hiszpańska), którym towarzyszą barwne katalogi. Wystawy 
opowiadają o tułaczce polskich dzieci w czasie 2. wojny światowej i wraz  
z wieloma innymi ekspozycjami, książkami i filmami pomagają zachować  
w pamięci ich dziwne – bardzo smutne, ale czasem niespodziewanie bajkowe 
losy. Autorzy ekspozycji dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za ocalenie 
polskich dzieci i przywrócenie im utraconego na Syberii dzieciństwa oraz 
przypominają, że Polacy też byli kiedyś uchodźcami i wtedy pomagali  
im ludzie o gorących sercach na całym świecie. 

Mój główny darczyńca i informator Julian Płowy po opuszczeniu Syberii 
trafił wraz rodziną do Iranu, gdzie jego ojciec Wawrzyniec zmarł w 1942 roku 
jako wolny człowiek. Julek miał wówczas niecałe dwa latka. Dodam,  
że podczas zesłania na Syberię mama Julka była w 7 miesiącu ciąży. Rodzina 
wyruszyła z Iranu do Meksyku najpierw na statku „Ermitaż”, potem pociągami 
(z dłuższym postojem w El Paso w Teksasie). W hacjendzie Santa Rosa  
w Meksyku przeznaczonej dla polskich dzieci Syberii rodzina Płowych spędziła 
4 szczęśliwe lata. Została odnaleziona za pośrednictwem Czerwonego Krzyża 
przez przyjaciół, którzy opuścili Polskę przed wojną. Rodzina wyjechała  
do USA i zamieszkała najpierw w New Jersey, a następnie w Buffalo. Brat 
Julka Tadeusz wstąpił do Wojska Polskiego na uchodźstwie, walczył na Monte 
Cassino i osiadł w Wielkiej Brytanii, potem w USA. Był ojcem trzech córek  
i syna, zmarł w wieku 84 lat. Mama Julka Józefa odeszła w wieku 92 lat, jego 
siostra Helena, starsza o 15 lat od brata, opiekowała się nim w Meksyku. Miała 
dwie piękne córki – Barbarę i Theresę – dziś obie są lekarzami i walczą  
z pandemią covid-19 w amerykańskich szpitalach. Helena zmarła w wieku 66 
lat i teraz wujek Julek opiekuje się jej córkami. Teresa napisała: „Ponieważ 
mama zawsze «nosiła polską tradycję na wakacjach», zawsze robiła pierogi  
i kiełbasę. Dziś mam jej maszynkę do mięsa i robię polską kiełbasę dla 
wszystkich”. Julian, żonaty od 55 lat z Theresą, ma syna, córkę, czworo 
wnuków i dużą rodzinę w Polsce, z którą utrzymuje kontakty. Obecnie mieszka 
w Highland w USA. Dobrze mówi po polsku. Aktywnie działa w fundacji 
Kresy–Syberia, gromadzi i opracowuje dla przyszłych pokoleń dokumentację 
dotyczącą dzieci Syberii. Otrzymałam od Juliana Płowego materiały do obydwu 
wystaw – zdjęcia dzieci, najwięcej z hacjendy Santa Rosa, unikatowe kartki  
z dziecięcych pamiętników, mapy, wspomnienia, dokumenty i mnóstwo 
informacji. Julian jest wspaniałym człowiekiem, szczerym, dobrym, otwartym, 
zawsze chętnym do pomocy, pogodnym. W imieniu swoim i nas wszystkich 
dziękuję mu za udostępnione materiały, które będą jeszcze służyły przyszłym 
pokoleniom. 

Na pierwszych planszach wystaw prezentujemy obrazy, na które przelała 
swój ból dorosła już Alicja Edwards (Pociągi deportacyjne, Furmanka, Głód na 
Syberii, Niepokonana generacja, Wilki, Polscy uchodźcy), która powiedziała: 
„Bezcenna wolność nigdy nie była postrzegana ani prawdziwie rozumiana przez 
nikogo, dopóki nie została utracona lub siłą zabrana”. Jest ona dzieckiem 
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Syberii. Mieszka w Eurece w Montanie. Jest właścicielką sklepu z antykami, 
maluje, robi pocztówki, kalendarze i zakładki do książek ilustrowane swoimi 
obrazami, gra na pianinie i mówi w kilku językach. Jej wspomnienia z 2. wojny 
światowej Bóg był naszym świadkiem i Nazywali nas DP (2002) są dla nas 
wszystkich wyzwaniem, aby nigdy nie zapominać o przeszłości. Należy  
do niepokonanej generacji, która przeżyła piekło, ale swoje traumatyczne 
doznania przekuła na dobro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jednej z plansz pokazujemy też poruszające rysunki (Syberia, Afryka) 

małej Rozalii Gawor-Wolczyk, która urodziła się w 1925 roku  
w Stanisławkowie. Cała jej rodzina została w 1940 roku deportowana  
do Archangielska, gdzie zmarł jeden z jej braci. Stamtąd wszyscy dotarli  
do obozu w Pahlewi w Iranie, potem do Tengeru w Afryce. Rozalia wyjechała 
do Anglii, gdzie wyszła za mąż, a następnie do Kanady. Jest autorką książki 
Always in my mind (1987), zawierającej jej wspomnienia z lat 1939-1945. 

Julek Płowy i jego dwie koleżanki, Santa Rosa, 1944,  
ZJP (Zbiory Juliana Płowego) 
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Obraz Transport na Syberii namalowała Stanisława Synowiec-Tobis, 
późniejsza autorka książki The Destruction of the Polish Nation, o której 
powiedziano: „Co za niesamowita książka. Napisana po prostu, ale z druz-
gocącą bezpośredniością, po inwazji przez Rosję. To, że przeżyła, aby napisać 
tę książkę, jest naprawdę zdumiewające!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ogromnym wzruszeniem prezentujemy na pierwszych planszach 

unikatowe kartki z pamiętników polskich dzieci, które znalazły się  
w Kazachstanie lub na Syberii, m.in. w zesłańczym osiedlu Połdniewica.  

Do wieńca wspomnień! 
Nie trać nadziei, kiedyś w rozterce, 
Gdy słyszysz szczęk oręży. 
Niechaj nie smuci się Twoje serce, 
Polska zwycięży. 
Kochanej Basi — towarzyszka niedoli z wygnania Irka Królówna 

Połdniewica, 22.04.40 

Połdniewica to bezkresny las z kompleksem drewnianych baraków 
otoczonych zasiekami z drutu kolczastego, pilnie strzeżonych przez sowieckich 
żołdaków. Leży około pięciuset kilometrów na wschód od miasta Gorki. 
Czytamy: „Ciasnota w barakach była tak wielka, że trudno było przewrócić się 
na drugi bok. Po pierwszej, bezsennej nocy prawie 3 tys. więźniów zagoniono 
na plac przed barakami. Głos zabrał komendant obozu. «Stąd nikt nie ucieknie. 
Tu będziecie żyć i tu będziecie zdychać» – powiedział na powitanie.  

Rozalia Gawor-Wolczyk, Syberia, ok. 1940, ZJP 



Polskie dzieci Syberii 71 

Dodał, że wszyscy, oprócz dzieci i starców, muszą iść na «lesorubkę», czyli 
wycinkę drzew. Bo «kto nie rabotajet, tot nie kuszajet». Następnie rozdano 
przyjezdnym kufajki i narzędzia do pracy – siekiery, piły i strugi do korowania 
drzew. Za pracę przewidziane były głodowe porcje żywności – 400 g czarnego, 
razowego chleba dla dorosłych i połowa tego dla dzieci. Dostarczano go jedynie 
w nocy. Trzeba było stać w ogromnych kolejkach i zdobywać to, co się należało 
za pracę. Dzieci, zamiast do lasu, szły do szkoły. Nie o naukę jednak chodziło, 
ale o rusyfikację i ateizację”. (Jan Hlebowicz) „Bo nie obyło się oczywiście bez 
wpajania dzieciom ideologii komunistycznej: organizowano obchody 
sowieckich świąt państwowych, wychwalano pomoc Związku Sowieckiego  
i przyjaźń pomiędzy obydwoma narodami, wygłaszano pogadanki o Leninie. 
Statut polskiego domu dziecka dla dzieci w wieku szkolnym zakładał 
wychowanie polskich dzieci na […] przyjaciół Związku Radzieckiego.” 
(Magdalena Dzienis-Todorczyk)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie Boże Narodzenie w Teheranie, b.d., ZJP 
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Na jednej z pierwszych plansz pokazujemy przykładowo losy rodziny 
Bogusławskich (zdjęcia, korespondencja dzieci z matką). Rodzina Bogus-
ławskich: Marianna (matka), Piotr (dziadek) i dzieci: Irena, Henryka, Honorata, 
Lucyna i Ryszard, który miał wówczas niespełna trzy latka, została w czerwcu 
1941 roku deportowana w głąb Rosji. Ojciec Edmund uniknął zsyłki, gdyż  
na swoje szczęście ukrywał się. Piotr z dziećmi znalazł się w Chakasji, 
Marianna z Armią Andersa w Teheranie, potem w Tengeru w Afryce. Cała 
rodzina przeżyła i spotkała się po 7 latach w Polsce. Henryka Bogusławska jest 
autorką książki Była taka rodzina (2017). „W Domu Dziecka w Małej Minusie, 
w której przebywały dzieci Bogusławskich, znajdującej się w odległości 6 km 
od Minusińska, mieszkało około 300 dzieci. Dom zajmował parter drewnianego 
budynku wiejskiej szkoły. Należały do niego także: szopa i stajnia w obrębie 
szkoły, jedno pomieszczenie w klubie wiejskim, jako sypialnia dla starszych 
chłopców, oraz jednopiętrowy budynek przy młynie dla starszych dziewcząt  
i nauczycielek. […] W sierocińcu dzieci dostawały posiłki trzy razy dziennie. 
Na deser były wytłoki z buraków. Najbardziej w pamięci dzieci pozostała zupa 
― kapuśniak. Gdy kołchoz zbierał kapustę, to oddawał dla Domu Dziecka 
liście, które pozostawały po tych zbiorach. […] Repatriacja dzieci z Małej 
Minusy była 1 kwietnia 1946 roku. Wróciło stąd do Polski 145 osób, w tym 119 
dzieci.” (Sergiusz Leończyk) Zesłane polskie dzieci śpiewały wówczas 
piosenkę, której autor jest anonimowy:  

Spełnią się nasze sny 
I do Polski wrócimy, 
Bo nasze serca o tym śnią, 
By wreszcie ujrzeć ziemię swą. 

W kwietniu 1942 roku przybyła do Pahlewi w Iranie Armia Andersa.  
Na irańską ziemię przerzucono 116 tys. Polaków, z czego ok. 40 tys. cywilów. 
Mniej więcej połowę stanowiły dzieci, wśród nich sieroty. Edward Pieńkos, 
urodzony na Kresach Wschodnich w latach 20. i pochodzący z pokolenia 
wykształconego w duchu miłości do odzyskanej ojczyzny, przebył długą drogę 
z Kazachstanu do Iranu w celu dołączenia do Armii Andersa; napisał: 
„Wygraliśmy życie. My tak, co się jednak dzieje z tymi, którzy zostali za nami, 
po drugiej stronie słonego Kaspijskiego Morza. Czy zdołają ujść przed 
oczekującym ich losem w następnych, Bóg wie ilu latach w sowieckich 
warunkach?”  

Do Pahlewi dzieci przejechały pociągiem z miejsca zgrupowania  
w Narpaju do portu w Krasnowodzku, a przez Morze Kaspijskie przepłynęły 
statkami „Mołotow”, „Beria”, „Żdanow”, „Kaganowicz”, „Stalin”. 639 osób  
nie przeżyło ewakuacji bądź zmarło wkrótce po przybyciu do Iranu; pochowano 
je na miejscowym cmentarzu ormiańskim (prezentujemy fotografie), na którym 
wydzielono kwaterę polską. Dodam, że na Polskim Cmentarzu Wojennym 
Dulab w Teheranie znajduje się 1937 polskich mogił, a w Isfahanie – 18.  
Polscy uchodźcy przebywali w Pahlewi niewiele ponad trzy miesiące. Pisano  
o nich: „Przybywający Polacy wyglądali bardzo źle, byli wychudzeni, chorzy  
i odziani w szmaty […]. Mój znajomy cieśla przygotowywał dla nich trumny”. 
(Cholam Abdol-Rachimi) Podczas kwarantanny zaszczepiono ich, ogolono, 
ubrano w czystą odzież, nakarmiono. Obóz w Pahlewi był usytuowany  
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na plaży, składał się z szeregu namiotów tworzących ciąg o długości około  
3 km. Obóz w Pahlewi pokazała na swoim obrazie wspomniana już wcześniej 
Stanisława Synowiec-Tobis. 

Po wyjeździe polskiego wojska z Pahlewi dzieci przewieziono  
do Teheranu i do sierocińca utworzonego w Isfahanie, rozlokowanego  
w rezydencjach dygnitarskich. Od pierwszych dni zaczęła się tworzyć w Iranie 
zorganizowana społeczność polonijna, z własnymi szkołami, instytucjami 
kulturalnymi i prasą. Dla polskich dzieci powstało wiele placówek 
opiekuńczych, pedagogicznych i zdrowotnych. 

„W Teheranie (4 obozy, zamieszkałe przez kilkanaście tysięcy osób) 
dzieci mogły korzystać z łaźni, pralni, umywalni, basenów, sanitariatów  
i natrysków. Dzienne racje dla osób zdrowych zawierały: 400 g chleba, 175 g 
mięsa (głównie baraniego), 7,5 g cukru, 1 jajko, 0,25 l świeżego mleka, 159 g 
mąki, 30 g masła lub 60 g marmolady. Dzieci otrzymywały dodatkowo soki 
owocowe oraz słodycze. […] Do szpitala przyjęto 1412 osób, z czego 
większość w bardzo ciężkim stanie.” (Janusz Wróbel) Utworzono również 
skromne, ale dobrze wyposażone szkoły. „Na Syberii – opowiada nieziden-
tyfikowana dziewczynka – uczyłam się w szkole rosyjskiej. Mama nauczyła nas 
czytać po polsku z książeczki do nabożeństwa. A teraz byłam w prawdziwej 
polskiej szkole. Sami zdobywaliśmy polskie teksty. Każdy skrawek gazety, 
ćwiartka strony jakiejś książki, książka naukowa to była wtedy najcenniejsza 
zdobycz. W klasie każde dziecko odczytywało urywek, który przygotowało. 
Dostarczało to wiadomości z różnych dziedzin.” W Isfahanie powstało też 
sanatorium, gdzie leczono dzieci zagrożone gruźlicą i z nawrotami malarii. 

Młodzi podróżnicy Magdalena i Michał Mochoniowie, którzy na moto-
cyklu i samochodem wraz z dziećmi przemierzają świat, tak napisali o życiu 
polskich uchodźców w Iranie: „Ze znanych nam relacji dzieci z tamtych dni biją 
pozytywne wspomnienia. Jedzenie pachniało, nie było głodu ani zimna, a ludzie 
patrzyli życzliwie”. „W Isfahanie, 3. co do wielkości irańskim mieście,  
na początku 1943 roku mieszkało ok. 2,5 tys. Polaków. Otoczono ich opieką 
lekarską oraz zapewniono dostęp do oświaty i kultury. Nikt nie zakazywał  
tu kultywowania wiary, obchodzenia świąt, wyrzeczenia się własnej tradycji  
i kultury.” (Waldemar Kowalski) 

Prezentując na planszach wystawowych fotografie dzieci podczas zabaw, 
nauki czy leczenia w Teheranie oraz w mieście polskich dzieci Isfahanie,  
nie możemy pominąć zdjęcia pokazującego najdroższe sercom Polaków Święta 
Bożego Narodzenia, na którym odświętnie ubrane uśmiechnięte maluchy siedzą 
obok pięknie ustrojonej choinki. Czytamy ze wzruszeniem wspomnienia 
nieznanego dziecka: „Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Będą inne niż  
w Kazachstanie. Wówczas w wigilię nie było ani okruszyny chleba. A tu,  
w Teheranie, jest wigilia, opłatek, prawdziwa choinka. Zanim rozpoczęły się 
jasełka, św. Mikołaj rozdawał podarunki. Mówił nam, jak z latarką chodził  
po Polsce i szukał nas. Niektóre dzieci odnalazł na Syberii. Powędrował  
do Teheranu”. 

Scenarzyści wystawy ze wzruszeniem czytali i oglądali kartki  
z pamiętników dzieci, które znalazły schronienie na gościnnej ziemi irańskiej. 
Wpisy dzieci do pamiętników, często opatrzone kolorowymi, przejmującymi 
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rysunkami, są niezwykle wzruszające, przepojone tęsknotą do kraju rodzinnego, 
miłością do ojczyzny i nadzieją na rychły powrót do niej. Wpisywane przez 
dzieci teksty są dojrzałe i poważne, a jednocześnie pełne dziecięcej radości  
i fantazji.  

Choćbyś me serce otworzył, 
Z żarliwą wiarą ci wyzna, 
Że ponad wszystko na ziemi 
Najświętszą ⸺ nasza Ojczyzna.  
Grzecznemu Adasiowi Czarneckiemu Piłsudska Zofia 

Teheran, 8.05.43 roku 

Iran był tylko przystankiem na trasie tułaczej wędrówki polskich dzieci. 
Po rekonwalescencji polscy żołnierze wyruszyli w dalszą drogę, by walczyć  
na frontach Afryki Północnej i Europy. W tym samym czasie cywilni uchodźcy, 
wśród nich dzieci – dzięki pomocy rządu brytyjskiego – zostali rozlokowani 
między innymi w Libanie, Palestynie, Afryce Wschodniej i Południowej, 
Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednym z przystanków na trasie wojennej wędrówki polskich dzieci była 

we wschodniej Afryce Tanzania, wówczas Tanganika, i ośrodek w Tengeru. 
Napis na plakacie na Cmentarzu Polskich Wygnańców w Tengeru głosi: „Jeśli 
zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Dodam, że cmentarz  
w Tengeru jest do tej pory zadbany, często odwiedzany przez Polaków. 
Natomiast cmentarz w innym polskim osiedlu w Afryce Ifundzie, gdzie mur 
grodzący został zniszczony przez drzewo, polska część cmentarza popadła  
w zupełną ruinę.  

Alicja Śmigielska z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń  
i Przesiedleń UP pisze: „W Afryce odzyskali dzieciństwo utracone na Syberii, 
gdzie w wielu przypadkach musieli przejąć funkcje rodziców i zaopiekować się 
młodszym rodzeństwem”. 

Dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, Santa Rosa, 1944, ZJP 
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Jak czytamy we wstępie do wystawy Wirtualnego Muzeum Kresy–
Syberia Droga sybiraków do Afryki, „Tengeru, w którym zamieszkało 4 tys. 
osób, istniało ze wszystkich polskich osiedli najdłużej [1942-1951],  
do całkowitej likwidacji «polskiej Afryki». W ostatnich latach swego istnienia 
stanowiło zlepek mieszkańców wszystkich niemal osiedli afrykańskich, 
zlikwidowanych wcześniej. Tengeru miało najbardziej rozbudowaną sieć szkół, 
zwłaszcza średnich (oprócz podstawówki było gimnazjum i liceum 
ogólnokształcące, które liczyło kilkaset uczniów) oraz zawodowych (gimnazja 
kupieckie i krawieckie, średnia szkoła rolnicza, szkoła mechaniczna). Był tam 
też m.in. sierociniec, szpital, 4 przedszkola, drużyny sportowe, działało 
harcerstwo, ponieważ w osiedlu przebywali też i aktywnie włączali się w jego 
życie instruktorzy harcerscy i księża. Funkcjonowały tu też drużyny sportowe,  
a czas poza nauką i pracą wypełniały różne uroczystości związane z obchodami 
polskich świąt państwowych albo religijnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polacy mieli dobrych wychowawców i nauczycieli z wyższym 

wykształceniem, choć nie wszyscy byli z zawodu pedagogami”. Helena Nikiel 
opowiada: „Święta kościelne i państwowe były przez nas obchodzone bardzo 
uroczyście. Szczególnie piękne były dla mnie święta Bożego Ciała  
i Niepokalanego Poczęcia NMP, kiedy to wieczorem (bo było chłodniej) 
wyruszaliśmy na procesję przez znaczną część obozu. I widok tych kilku tysięcy 
ludzi, idących po ciemku z zapalonymi świecami w rękach – po krętych  
i pagórkowatych drogach obozu – był rzeczywiście piękny”. Prezentujemy 
wzruszające zdjęcia z afrykańskiej procesji na biało ubranych dzieci podczas 
święta Bożego Ciała. Pisze dalej Helena Nikiel: „Większość dzieci i młodzieży 
była zrzeszona w zuchach lub harcerstwie. Odbywały się zbiórki, a na nich – 
nauka śpiewania piosenek, zabawa w podchody, zdobywanie sprawności”. 
Ilustracją działalności dzieci w harcerstwie są liczne fotografie ze zbiórek  
i spotkań. „Dużą atrakcją było kino. Był to po prostu ekran ustawiony  
pod drzewami i kilkanaście ławek – na wolnym powietrzu, a więc można było  

Święto Bożego Ciała, procesja, Tengeru, b.d., ZJP 
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do niego chodzić dopiero wieczorem. Ciemno tam było zawsze już pomiędzy 18 
a 19, więc nie było to tak bardzo późno. Oczywiście bardzo podobały nam się 
filmy Walta Disneya z Miki Mouse w roli głównej i filmy o Tarzanie.” Liczne 
zdjęcia polskich dzieci w osiedlu w Tengeru prezentujemy na dwóch planszach. 

Jeden z byłych mieszkańców Tengeru Witalis Lasota opowiada:  
„W Tengeru domki budowane były w kształcie koła. Dach był szpiczasty, 
pokryty liśćmi bananowymi. Domek miał jedno okienko i drzwi. Na terenach 
tych rosły potężne baobaby”. Eugeniusz Szwajkowski dodaje: „Wewnątrz 
domku pod ścianami stały 4 łóżka z siatki sznurkowej, na których był materac  
i poduszka z trawy. Na łóżku leżał pakunek, w którym znajdowały się:  
2 prześcieradła, 2 poszewki, koc, 2 ręczniki, serwetka na stół, 2 talerze 
emaliowane, łyżka, widelec, nóż i siatka moskitówka, która miała ochraniać  
od komarów. Na środku pokoju stał stół, na nim latarnia zamiast lampy, koło 
drzwi stała szafka płócienna, wiadro i miednica. W każdym bloku była kuchnia, 
na poddaszu magazyn żywnościowy, woda doprowadzona z góry i ubikacja”. 

Anastazja Kumoter (urodzona w 1905 roku) wspomina: „Na tle naszych 
domków z daleka wyróżniały się większe budynki. Był to szpital i szkoła. Był 
też sierociniec, który prowadziły zakonnice. […] Po paru miesiącach pobytu  
w tym obozie postanowiliśmy wybudować świątynię katolicką. W tym celu 
przyjechał tu już na stałe wojskowy ksiądz. Miał w sobie tyle zapału i energii, 
że w krótkim czasie posypały się dobrowolne składki pieniężne, za które 
zakupiono materiały budowlane. Sam były zesłaniec łagrów sowieckich 
rozumiał nas tu doskonale i wspólnie pomógł w budowie kościoła. […] Jego 
kazania dodawały nam bodźca do życia. […] W krótkim czasie stanęły mury 
kościoła, a później wspólnie wykańczaliśmy wnętrze. Wyhaftowałyśmy 
własnoręcznie nakrycie na ołtarz”. Pokazujemy zdjęcie kościoła w Tengeru. 
Cytowana Anastazja Kumoter została deportowana 12 kwietnia 1940 roku  
z Dubna (woj. wołyńskie) do kołchozu Woroszyłowa w Kazachstanie. 
Pracowała w polu i przy tynkowaniu budynków. Po amnestii została 
zatrudniona przy budowie magistrali kolejowej w rejonie Czelabińska. 
Ewakuowała się z Armią Andersa do Pahlewi, skąd przez Teheran dotarła  
do Afryki Wschodniej. W osiedlu w Tengeru pracowała w tzw. sanitariatach 
antymalarycznych. W 1948 roku wróciła do Polski. 

Wspomniany już Witalis Lasota opowiada o swoim pobycie w innym 
osiedlu w Tanganice, w Kidugali: „W osiedlu Kidugala, w którym mieszkało 
800 osób, domki były gliniane, przeważnie podwójne, na 2 rodziny. Był tam 
tzw. rajski ogród, nawadniany wodą z rzeki obok płynącej. Większość osób 
pracowała tam. […] Wokół naszego osiedla był busz, i to całkiem dziki.  
W buszu żyły różne zwierzęta, z lwami i słoniami na czele”. 

Cytowana już Filomena Bykowska została umieszczona w Ifundzie: 
„Wzdłuż polnej drogi po obu stronach usytuowano osiedle Ifunda (na 800 
osób), które było podzielone na tzw. bloki. Na terenie bloku znajdowały się  
24 domki dwurodzinne, w których często zamieszkiwało więcej rodzin,  
w zależności od ilości osób w rodzinie. […] W Ifundzie łącznie było 6 bloków 
oznaczonych literami od A do F. Posiłki jadło się w blokowych stołówkach.  
W osiedlu […] była świetlica, kaplica i szpital. […] Uruchomiono przedszkole, 
szkołę podstawową. Zorganizowano hafciarnię, podejmowano pracę w kuchni, 
w stołówkach i urządzano małe ogródki przydomowe”. 
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Helena Nikiel, autorka książki Myśmy tutaj szli... ze stepów tajgi  
pod baobaby (2004), podkreśla: „Pomimo tak prymitywnych warunków –  
po tych naszych wszystkich dotychczasowych tułaczych przeżyciach – 
uważaliśmy się za niezwykle bogatych wybrańców losu. Przecież mieliśmy 
dach nad głową, ubranie, pościel i jedzenia pod dostatkiem. Czegóż więcej 
można chcieć? I wszyscy zgodnie i solennie przyrzekaliśmy sobie,  
że po powrocie do Polski zawsze będziemy poprzestawać na tym,  
co najskromniejsze. Wszystko miało być funkcjonalne, ale jak najskromniejsze 
i w minimalnej ilości. Żadnych zapasów, żadnego odkładania na czarną 
godzinę, bo sami najpełniej doświadczyliśmy tego, jak łatwo jest utracić 
dorobek całego życia. Doszliśmy więc do nader słusznego wniosku, że nie 
warto nic gromadzić ani przywiązywać się do jakichkolwiek dóbr 
materialnych”. 

Publicystka Ewelina Karpińska-Morek, autorka portalu Interia.pl, napi-
sała: „Kawałek swojego dzieciństwa spędzili w Afryce. Po pobycie na Syberii 
trafili – jak sami wspominają – do raju. Tam mieli bez przerwy rozbudzany 
patriotyzm, dzięki któremu wydawało się, że Afryka leży najbliżej ojczyzny”. 
Takim prawdziwym rajem na ziemi była dla umęczonych polskich dzieci 
Uganda (1942-1950), a w niej osiedla Koja i Masindi. Danuta Sedlak mówi: „W 
Ugandzie poczułam się jak w raju. Było ciepło, dużo jedzenia, leki. Dzięki 
słońcu wyleczyłam się z krzywicy. To był najszczęśliwszy okres w naszym 
życiu. [...] I każdy miał wreszcie własne łóżko! To była nieprawdopodobna 
radość!” Danuta Sedlak zapamiętała też lekcje w „szkole” pod gołym niebem  
i podręcznik, który przypadał na dziesięć osób. Kadra pedagogiczna była na 
wysokim poziomie. Bo przecież na ogół na Sybir wywożeni byli 
przedstawiciele inteligencji. Ci ludzie potrafili fantastycznie zaangażować 
dzieci i młodzież nie tylko do nauki. Maria Wierzchowska opowiada: „Po tylu 
latach od utraty naszego gniazda pod Wilnem nareszcie – nasz oddzielny 
prawdziwy dom [Koja, 3000 osób]. Chcieliśmy go urządzić pięknie. Łóżka 
zawsze ładnie posłane, moskitiery, które tu obowiązywały, pofarbowałam  
na niebiesko. Z okiennicy zrobiliśmy w naszym pokoju stół pod oknem. 
Dodatkowe łóżka, które wycyganiłyśmy z magazynu, przykryte kocami  
i ustawione na sztorc w rogach pokoi, nazywaliśmy szafami. Z otrzymanych 
prześcieradeł uszyłam firanki i zasłony na wewnętrzne otwory drzwiowe (drzwi 
nie było). A potem jeszcze na ścianach zawisły półeczki z opakowań  
po mandarynkach”.  

Osiedle Masindi (prawie 5000 osób) w latach 1942-1946 składało się  
z ośmiu wiosek. Bez nazwy była wioska „przejściówka”, w której była 
kwarantanna dla osób przyjeżdżających transportami. Z niej Polacy byli 
kierowani do poszczególnych osiedli. Wioski nazywały się: Niespodzianka, 
Babiniec, Jadwisin, Dziecięca Wioska, Skolimówka, Kozi Róg, Małpi Gaj. 
Pośrodku wioski był plac, od którego odchodziły cztery ulice. W środku placu 
była studnia z pompą. Ludzie wyglądali schludnie, szykownie ubrani, czyści  
i zadbani. W Babińcu był kościół, szpital, punkt apteczny, poczta, posterunek, 
kino, magazyny, świetlica, przedszkole, sklepy i szkoła, gimnazjum o kierunku 
stolarskim, przędzalnia, tkalnia, szwalnie, warsztat mechaniczny. Szosa,  
pod fantazyjną nazwą „Rób, co Chcesz”, była miejscem spacerów zakochanych 
par. „Wioska nasza nazywała się «Małpi Gaj»”, gdyż graniczyła z buszem, 
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gdzie było dużo różnych małp", napisał Stanisław Lula, który do Ugandy dotarł, 
gdy miał 16 lat. Dzieci trzymały w domach małpki zamiast psów i kotów. 
Stanisław Lula wspomina zabawy w Masindi: „Mieliśmy tam jako atrakcję nie 
tylko małpy, ale także w dżungli obok wysokich drzew wyrastały liany, które 
stanowiły wspaniałą huśtawkę. Można było przelatywać z jednego pagórka na 
drugi, lecąc na tej huśtawce długości około 15–20 metrów”. 

Dzieci prowadziły swoje wzruszające pamiętniki również w Afryce.  

Miej przed oczyma ojczysty kraj. 
Nie trać nadziei, spoglądaj w dal. 

Na pamiątkę sympatycznej Halince pobytu w Afryce  
wpisała się koleżanka Opatko Krystyna. Babiniec, 14/V 1943 r.  

Cudownym miejscem na trasie tułaczej wędrówki polskich dzieci były 
Indie. Opowieść o tej części ich podroży brzmi jak bajka. W 1943 roku jeden  
z głównych szlaków transportu polskich uchodźców z Iranu w bezpieczniejsze 
miejsca docelowe biegł właśnie przez Indie. O tragedii polskich dzieci 
dowiedział się maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji, dziedzic księstwa 
Navanagar (Dobra Ziemia) w zachodnich Indiach. Jam Saheb Digvijay Sinhji 
powiedział: „Głęboko wzruszony, przejęty cierpieniami polskiego narodu,  
a szczególnie losem tych, których dzieciństwo i młodość upływa w tragicznych 
warunkach najokropniejszej z wojen, pragnąłem w jakiś sposób przyczynić się 
do polepszenia ich losu. Zaofiarowałem im więc gościnę na ziemiach 
położonych z dala od zawieruchy wojennej. Może tam, w pięknych górach 
położonych nad brzegami morza, dzieci te będą mogły powrócić do zdrowia, 
może tam uda im się zapomnieć o wszystkim, co przeszły, i nabrać sił  
do przyszłej pracy jako obywatele wolnego kraju [...]. Jestem niezmiernie rad, 
że mam możliwość choć w części przyczynić się do ulżenia doli polskich 
dzieci. […] Zawsze będę sympatyzował z przyszłością waszego kraju. Jestem 
pewny, że Polska będzie wolna, że wy powrócicie do waszych szczęśliwych 
domów, do kraju wolnego od ucisku”. 

Maharadża był to człowiek wykształcony w Europie, przewodniczący 
Rady Książąt Indyjskich oraz jeden z dwóch hinduskich delegatów w gabinecie 
wojennym Wielkiej Brytanii, gdzie poznał generała Sikorskiego. Jego związki  
z Polską zaczęły się jednak znacznie wcześniej. W latach 20. mieszkał z ojcem 
w Szwajcarii, gdzie obydwaj bardzo zaprzyjaźnili się ze swoim sąsiadem 
Ignacym Paderewskim. „I teraz, w czasie wojny, maharadża postanowił udzielić 
schronienia polskim sierotom i w pobliżu swojej letniej rezydencji w Balachadi 
(obecnie stan Gujarat) wybudował Polish Children's Camp. Kiedy po długiej 
podróży w ciężarówkach przez Iran i Pakistan polskie dzieci (a właściwie 
obleczone w skórę szkielety ledwo powłóczące nogami) stanęły na ziemi 
indyjskiej, przywitał je widok sześćdziesięciu nowych domków krytych 
czerwoną dachówką i masztu, na którym powiewała biało-czerwona flaga.  
W nowym domu powitał ich sam maharadża. Następnie poprosił dzieci,  
by zwracały się do niego per «babu», co znaczy «ojciec». […] Po piekle 
sowieckich dietskich domów dzieci znalazły się więc w bajkowej 
rzeczywistości – w doskonałym klimacie, wśród palm, słoni, fakirów i pawi, 
gdzie nie brakowało jedzenia i gdzie opiekował się nimi najprawdziwszy 
maharadża.” (Mateusz „Biszop” Biskup)  
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Komendantem obozu został ksiądz Franciszek Pluta. Zorganizował  

on obóz na wzór harcerski. Dzień zaczynał się poranną gimnastyką, potem był 
apel w szeregach zwróconych w stronę Polski. Dla starszych dzieci zorga-
nizowano szkołę. Sam maharadża często odwiedzał swoich gości. Był na 
wszystkich przedstawieniach zorganizowanych przez polskie dzieci. Szcze-
gólnie podobały mu się jasełka, podczas których na scenie oprócz tradycyjnych 
postaci występowali Hitler, Stalin i zniewolona Polska. Po spektaklach 

Karty z dziecięcego pamiętnika Stanisława Marasymowa, Indie, 1944, ZJP 
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zapraszał aktorów na obiad lub podwieczorek i częstował pysznościami. Dzieci 
wychodziły z pałacu maharadży obładowane słodyczami. Maharadża sam 
często chadzał uliczkami osiedla, zagadywał dzieci i pytał je o ich problemy  
i radości. Zapamiętały go jako bardzo dużego pana z olbrzymią, zawsze 
uśmiechniętą buzią. 

Byli mieszkańcy obozu wspominają, że często czytał Chłopów Reymonta 
w angielskim tłumaczeniu. Bardzo lubił tę powieść, tak samo jak polskie 
ludowe tańce. Na piąte urodziny syna maharadży mieszkańcy polskiego osiedla 
ofiarowali solenizantowi strój krakowski z indyjskim motywem pawiego pióra. 
Za przykładem Jama Saheba poszli inni maharadżowie i ogółem wojenną 
zawieruchę przetrwało w Indiach około 5 tys. polskich dzieci. Dodam,  
że olbrzymią rolę podczas ratowania polskich dzieci odegrała słynna 
przedwojenna piosenkarka Hanka Ordonówna i jej mąż hrabia Michał 
Tyszkiewicz. Ordonka z poświęceniem podróżowała po Związku Sowieckim  
i starała się odbierać z dietskich domów polskie sieroty i wysyłać je  
do Aszchabadu. Na planszy prezentujemy fotografię z 1942 roku Hanki 
Ordonówny w towarzystwie biskupa Bombaju Thomasa Robertsa w ośrodku  
w Bandrze. Na zdjęciach z Indii możemy też rozpoznać małego Wiesia Stypułę, 
późniejszego autora książki We wszystkie świata strony… Kresy. Syberia. Indie. 
Świat (tułacze losy polskich dzieci), 2007, prezentujące chłopca jak członka 
młodzieżowego zespołu orkiestrowego lub jako pacjenta z obwiązaną głową 
osiedlowego szpitala w Bandrze podczas epidemii malarii. Zresztą wszystkie 
zdjęcia z Indii są naprawdę ujmujące, gdyż na większości z nich są najmłodsze, 
najbardziej urocze dzieci maharadży.  

„Pod koniec wojny w Polish Children's Camp zostało około 200 naj-
młodszych mieszkańców. Wkrótce potem komuniści zażądali ich powrotu  
do Polski. Aby je od tego uchronić, dzieci zostały hurtowo adoptowane przez 
maharadżę, brytyjskiego oficera łącznikowego Jeffreya Clarka oraz księdza 
Franciszka Plutę, który był potem ścigany przez komunistów listem gończym 
jako international kidnaper. Polski obóz został zlikwidowany w 1946 roku,  
a jego mieszkańcy przeniesieni do Valivade – polskiego miasteczka w Indiach. 
Niektóre dzieci za pośrednictwem Czerwonego Krzyża odnalazły jedno  
lub oboje rodziców. Inne, osiągnąwszy w Indiach pełnoletność, zdecydowały 
się na wyjazd do Kanady, Stanów Zjednoczonych czy Australii. Niewielu 
postanowiło wrócić do Polski rządzonej przez komunistów. Do dzisiaj żyje 
około 100 dzieci maharadży (albo «polskich Indian», jak sami siebie 
żartobliwie nazywają), z czego około 20 w Polsce. Imię maharadży Jama 
Saheba Digvijay Sinhji nosi Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących 
«Bednarska» w Warszawie. To jedna z najlepszych i najbardziej obleganych 
szkół w stolicy. Stara się ona spłacić dług, jaki Polska zaciągnęła wobec jej 
patrona, fundując stypendia najzdolniejszym dzieciom uchodźców szukającym 
schronienia w Polsce.” (Mateusz „Biszop” Biskup)  

Pomoc, jako jeden z niewielu krajów, zaoferowała Polakom Nowa 
Zelandia. Dzięki wsparciu Marii Wodzickiej i Janet Fraser oraz ich mężom – 
konsulowi RP w Nowej Zelandii Kazimierzowi A. Wodzickiemu i premierowi 
Nowej Zelandii Peterowi Fraserowi – pod koniec 1943 roku polskie dzieci 
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zostały zaproszone do Nowej Zelandii na okres do zakończenia wojny. Grupa 
dotarła do Wellington, płynąc początkowo na brytyjskim okręcie handlowym 
„Sontay” do Indii, a następnie na amerykańskim statku wojennym „General 
George M. Randall” do Nowej Zelandii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla dzieci i ich opiekunów został otworzony kampus w Pahiatua. Irena 
Ogonowska-Coats, urodzona w 1932 roku, przybyła do Nowej Zelandii jako 
mała dziewczynka. W jej wspomnieniach z tego wydarzenia czytamy: „Gdy 
przybyliśmy do Obozu Polskich Dzieci w osiedlu Pahiatua, ujrzeliśmy wszędzie 
rzędy szarych wojskowych baraków. Przywykliśmy już do obozów, ale ten był 
zgoła inny. Panowała tu cudowna świeżość – zielone trawniki, trochę drzew  
i jakieś szczególne poczucie szczęścia. Może powiem inaczej – nie było  
tu grozy ni strachu. […] Niedługo po przyjeździe podano nam pierwszy  
w Nowej Zelandii posiłek. Jakby cudem wszystkie 732 dzieci zdołano 
pomieścić w kilku salach jadalnych. Każde dziecko otrzymało talerz i ustawiło 
się w kolejce przed otwartą ladą z barwnymi i smacznymi potrawami. Byłam 
oszołomiona taką ilością jedzenia, bo do niedawna pamiętałam nieustający głód 
i ciągłe poszukiwanie żywności. Odruchowo chciałam ukryć jedzenie na potem, 
bo myślałam, że może nie być tego więcej po tak wspaniałym początku.  
Ale krążyła wśród nas nasza polska nauczycielka i zachęcała do jedzenia, 
zapewniając nas, że jutro będzie go pod dostatkiem”. Waldemar Kowalski 
napisał: „Nieletni mieszkańcy Pahiatua spotkali się z ogromem pomocy i dobrej 
woli – wreszcie miały zagwarantowane własne, wygodne łóżka, o których  
na Syberii mogły tylko pomarzyć. Kiedy chciały, mogły się uczyć, modlić, 
bawić się czy uprawiać sport. O Polsce i wielkich rodakach przypominała 
wydawana na miejscu polska prasa, a także patroni ulic, m.in. Adam 
Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski”. 

Polscy harcerze, Tengeru, b.d., ZJP 
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Dzieci przebywały w kampusie do 15 kwietnia 1949 roku. Premier Peter 
Fraser powiedział: „Proponujemy, by dzieci, które osiągną 18. rok życia, miały 
możliwość wyboru powrotu do swojej ojczyzny lub pozostania w Nowej 
Zelandii. Informuję, że pomożemy tym, którzy chcą wrócić do Polski, a witamy 
tych, którzy w naszym kraju chcą pozostać. Życzeniem naszego rządu jest to, 
żeby ci młodzi ludzie mieli nieograniczoną wolność wyboru oraz żeby  
ich wybór był oparty wyłącznie na ich przyszłym szczęściu”. Większość dzieci 
została w Nowej Zelandii, tworząc lokalną zintegrowaną grupę polonijną. 
Wśród nich była cytowana powyżej Irena Ogonowska-Coats.  

Jan Roy-Wojciechowski, po wywiezieniu wraz z matką, bratem i trzema 
siostrami do okręgu archangielskiego i pobycie w Iranie, gdzie zmarła  
na gruźlicę jego mama (ojciec został jeszcze na Polesiu rozstrzelany przez 
NKWD), znalazł się w Nowej Zelandii. Po likwidacji obozu w Pahiatua 
zdecydował się na pozostanie na wyspie. Po latach został konsulem RP  
w Nowej Zelandii, obecnie jest konsulem honorowym i najbogatszym, 
najbardziej znanym i chyba najbardziej zasłużonym Polakiem w Nowej 
Zelandii. Napisał o sobie we wstępie do katalogu wystawy: „Dzięki rządowi 
polskiemu w Londynie i rządowi Nowej Zelandii miałem dobre wykształcenie  
i ostatecznie stałem się odnoszącym sukcesy biznesmenem. Przeszedłem na 
emeryturę w wieku 60 lat i poświęciłem swoje życie Polsce, założyłem 
Muzeum Dziedzictwa Polskiego, aby dzielić się z Zelandczykami bogatą 
historią, literaturą i sztuką polską”. Jest autorem książki Polski Nowo-
zelandczyk. Nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia (2006). 

Część polskich dzieci znalazła się w Meksyku. Anna Żarnecka  
de Burgoa, dziecko Syberii, napisała: „To było coś niesamowitego.  
Po dwuletniej poniewierce w sowieckich łagrach i potem pobycie w obozach  
w Iranie i Kalkucie po raz pierwszy od trzech lat poczuliśmy się jak ludzie.  
Do tej pory byliśmy niechcianymi natrętami, którzy przywożą ze sobą choroby  
i cierpienie. Tu powitano nas jak oczekiwanych gości i naprawdę nie da się 
opisać uczucia wdzięczności i zaskoczenia, jakie wtedy odczuwaliśmy”. 

Podobne odczucia miała sześcioletnia wówczas Walentyna Grycuk  
de Gonzales, która później napisała: „Największym cudem Santa Rosy było to, 
że my, dzieci, odzyskaliśmy dzieciństwo. To było zupełnie niezwykłe. 
Zapomnieliśmy o tym, co było, zapomnieliśmy o tym, że toczy się wojna”.  

Meksyk był jedynym krajem, poza państwami Wspólnoty Brytyjskiej, 
który zaoferował pomoc humanitarną 20000 Polaków. 1432 z nich (w tym  
ok. 800 dzieci, wśród nich 600 dzieci w wieku szkolnym) skorzystało  
z zaproszenia Meksyku i ówczesnego prezydenta tego kraju Manuela Ávili 
Camacho, który zaoferował Polakom schronienie w hacjendzie Santa Rosa, 
położonej niedaleko miasta León w stanie Guanajuato. Do kolonii Santa Rosa 
pierwsza grupa 704 polskich uchodźców dotarła przez Indie, Nową Zelandię  
i Stany Zjednoczone na początku lipca 1943 roku. Druga grupa 728 uchodźców 
dojechała do hacjendy po czterech miesiącach. Na peronie, odświętnie 
udekorowanym kwiatami i flagami Polski i Meksyku, przybyszów oczekiwała 
oficjalna delegacja władz miasta na czele z burmistrzem. Orkiestra odegrała 
hymny narodowe obu krajów. Polacy płakali ze wzruszenia, słysząc znajome 
dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Prezydent Meksyku Manuel Ávila Camacho 
powitał dzieci w imieniu całego narodu słowami: „W imieniu narodu 
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meksykańskiego ofiarowuję wszystkim, którzy będą chcieli wrócić do swego 
kraju, wszelkiego rodzaju pomoc, dla tych zaś, którzy zamierzaliby tu pozostać, 
mamy ramiona otwarte do przyjęcia”. 

A w hacjendzie Santa Rosa było przepięknie. Alfons Jacewicz pisze: 
„Przed gmachem szkoły powszechnej, w centrum dawnej hacjendy, był 
niewielki ogródek z pięknymi drzewami i palmami, krzakami róż i innym 
kwieciem. Latały tam wielkie barwne motyle i śmigały, jak strzały, mniejsze  
od nich kolibry. Wchodząc do osiedla, trzeba było przejść przez plac,  
na którym […] odbywały się codziennie zbiórki na modlitwę poranną.  
Po drugiej stronie ogródka i placu zbiórek kryty korytarz z wysokimi 
kolumnami łączył kościół z mieszkaniem ks. Kaszyńskiego, duszpasterza 
osiedla. Przez główne wejście, które niegdyś prowadziło do hacjendy, 
wchodziło się do najładniejszego patio, zwanego gimnazjalnym”. Opowiadał mi 
Julek Płowy, że w hacjendzie Santa Rosa wszystkie dzieci, nawet te małe,  
4- czy 5-letnie, musiały sobie radzić same. Nikt nie siedział i nie płakał,  
jeśli czegoś nie umiał. Musiał się nauczyć i poradzić sobie ze wszystkim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chciałabym zwrócić uwagę na wspomnienie ze Świąt Bożego 

Narodzenia, które „obchodzone były w Meksyku zawsze bardzo uroczyście.  
W świetlicy stała bogato przybrana wysoka sosenka [wokół której stoją  
na naszym zdjęciu wystrojone świątecznie dzieci ze świętym Mikołajem].  
Na wieczerzę wigilijną przyjeżdżali liczni opiekunowie i dobrodzieje bursy: 
minister Z. Merdinger, państwo Garcia, Cocks oraz zaprzyjaźnione rodziny 
polsko-meksykańskie, jak np. senior Castro z żoną. […] W szczelnie 
zastawionej krzesłami i stołami jadalni ledwie mieściły się dzieci, ich matki  
i zaproszeni goście. Przy tradycyjnym łamaniu opłatkiem ksiądz Jarzębowski 
wygłosił krótkie przemówienie, życząc obecnym wesołych świąt i rychłego 
powrotu do wolnej, nawet od dziegciowego zapachu, Polski”. (Alfons 
Jacewicz) Ksiądz Józef Jarzębowski jest autorem przejmującego wiersza, 
którego fragment zacytuję: 

Polska grupa taneczna, Santa Rosa, b.d., ZJP 
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Dałeś nam, Panie, WOLNOŚĆ, 
Dałeś nam, Panie, CHLEB,  
Dałeś nam wierchy i morze,  
Dałeś nam bór i step,  
Dałeś nam, Panie, srebro,  
Dałeś nam, Panie, sól,  
Dałeś nam, Panie, SŁAWĘ,  
Dałeś nam, Panie, BÓL.  

„Chcąc mówić o życiu szkolnym w osiedlu Santa Rosa, trzeba zacząć  
od przedszkola, które powstało z inicjatywy Henryka Stebelskiego, ówczesnego 
kierownika osiedla. W kwietniu 1944 roku liczyło ono 52 dzieci, a wycho-
wawczynią tego kindergarten była pani Florentyna Kulibaba i pozostała nią  
do końca.” (Alfons Jacewicz) Na wielu zdjęciach rozpoznajemy naszego 
głównego darczyńcę kilkuletniego wówczas Julka Płowego — na osiołku,  
na łące, na przedstawieniu w stroju klauna, w kościele, z innymi maluchami  
i starszą siostrą Heleną lub mamą Józefą. 

W osiedlu początkowo z braku podręczników uczono z gazet. Lekcje 
odbywały się na łące albo w korytarzach. W siedmioklasowej szkole 
powszechnej uczyło się ponad 500 dzieci, a w gimnazjum 300. Korzystano  
z przedwojennych podręczników. W obozie powstała też Państwowa Szkoła 
Zawodowa z wydziałami: krawieckim, srebrnictwa (Meksyk był potentatem  
w wydobyciu srebra) i... dentystyki (na tym wydziale uczyła się Helena Płowa). 
Mimo bardzo dobrych warunków dzieci tęskniły jednak do swojego kraju. Józef 
Jarzębowski jest również autorem wiersza, którego fragment zacytuję:  

Śpij, Syneczku, i dobre miej zjawy, 
Wrócim, wrócim do wolnej Warszawy.  
Z Indii, z Persji, z granicy mongolskiej 
Wrócim, wrócim do Polski. 

Oficjalnie „Małą Polskę” rozwiązano 16 maja 1947 roku. Grupę 106 dzieci  
i 99 nastolatków przewieziono do sierocińca w Tlalpan. Do opuszczonej hacjendy 
wprowadzili się bracia salezjanie i do dziś prowadzą tam dom opieki  
dla chłopców. 

Większość Polaków wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Najliczniejsza 
grupa uchodźców trafiła do Chicago, gdzie zorganizowała się w klub Poles  
of Santa Rosa, patronujący corocznym spotkaniom i imprezom towarzyskim.  
W 1993 roku, w 50. rocznicę przyjazdu Polaków do León, odbył się tam zjazd  
z udziałem polskich Meksykanów z całego świata. Kilkadziesiąt osób trafiło  
do Kanady i Anglii, część zdecydowała się wrócić do ojczyzny, a kilkanaście, 
głównie kobiet, które wyszły za lokalnych kawalerów, zdecydowało się 
pozostać w Meksyku. 

Była wśród nich cytowana już Anna Żarnecka. Została żoną Jesusa 
Burgoa, młodego biznesmena, który dorobił się sporej fortuny. Osiadła na stałe 
w Mexico City, gdzie zrobiła karierę jako malarka oraz działaczka meksy-
kańskiego Czerwonego Krzyża. Dziś ma ponad 80 lat, trzech synów, kilkunastu 
wnuków i dzieli czas między malowanie, działalność charytatywną i pisanie 
książek o Polsce i swoich losach.  

Wspomniana już Walentyna Grycuk urodziła się w kwietniu 1937 roku  
w Grycówce niedaleko Nowogródka w rodzinie bogatego rolnika Władysława  
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i Anny z Bronickich. Jej dziadek ze strony ojca Jan, mąż Marii, był zamożnym 
leśnikiem w tym regionie. W dokumentach podana jest data urodzenia 
Walentyny 1938 rok, zmieniona przez dziadka w celu poprawy wyżywienia 
wnuczki w hacjendzie Santa Rosa. W 1939 roku wraz z rodzicami i dziadkami 
ze strony ojca została wywieziona na Syberię, gdzie zmarła jej matka, a ojciec 
został wcielony do rosyjskiego wojska. Na Syberii była 3 lata. Po podpisaniu 
układu Sikorski–Majski wyjechała wraz z dziadkami do Iranu, a potem  
do Meksyku. Po śmierci babci i dziadka, który zginął w wypadku 
samochodowym, została pod opieką ciotki Jadwigi Grycuk. Wyszła za mąż za 
Meksykanina, brata jednej ze szkolnych koleżanek. W wieku 34 lat została 
wdową i samotnie wychowała ośmioro dzieci. W 1974 roku po raz pierwszy 
przyjechała do Polski i spotkała się ze swoim ojcem Władysławem miesz-
kającym w Gliwicach. Później kilkakrotnie jeszcze odwiedzała rodzinę  
w Polsce. Mimo że od 2 roku życia mieszka poza ojczyzną, doskonale mówi  
po polsku. Mieszka w mieście León. Jest działaczką społeczną w Meksyku  
i w Polsce (Stowarzyszenie Polsko-Meksykańskie). 

Dzieci prowadziły pamiętniki również w Afryce, w Indiach, Nowej 
Zelandii i Meksyku. Dzięki Julianowi Płowemu mogliśmy je zaprezentować  
na wystawie, co stanowi największą chyba atrakcję naszych ekspozycji. 
Rozczulające rysunki dzieci (np. Droga do Polski, Lato w Polsce) i wpisy 
świadczące o ich nieustannej tęsknocie do ojczyzny, mimo że znalazły swój raj 
na ziemi w dalekim świecie, wielokrotnie wywoływały u twórców wystaw  
łzy wzruszenia.  

Ciężko nasze życie schodzi, 
Gdy nas serce boli 
Za Ojczyzną, Matką naszą, 
Która jest w niewoli. 

Na pamiątkę kochanej Jasi wpisała się Zosia Reder.  
Dnia 14 II 1947 r., Pahiatua 

Wystawy są formą okazania wdzięczności tym, którzy pomogli polskim 
dzieciom, ocalili je i przywrócili im dzieciństwo. Mamy obowiązek stale o tym 
przypominać, powtarzać, a tym samym na zawsze ocalić od zapomnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


