
w wojsku polskim, walczy! w obronie P!ocka.
Zosta! ranny i dosta! si" do niewoli niemiec-
kiej. Prawie ca!# wojn" sp"dzi! w ró$nych
obozach w Niemczech. Pod koniec wojny zo-
sta! uwolniony przez bolszewików1, ale chcia!
dosta% si" na Zachód. I przez Czechos!owacj",
Niemcy, Francj" dotar! do Anglii. Poniewa$
wiedzia!, jaka jest sytuacja w Polsce i dowie-
dzia! si", $e jego $ona nie $yje, postanowi! zo-
sta% wWielkiej Brytanii.

Jego $ona [Irena Ciszewska] w 1940 roku
zosta!a wywieziona ze Lwowa na Syberi".
W 1941 czy w 1942 roku, nie jestem pewna,
trafi!a do Armii Andersa i dosz!a z ni# do Gu-
zaru w Uzbekistanie. Tam, niestety, w lipcu
1942 roku zmar!a z g!odu i wycie&czenia. Zo-
sta!a pochowana na cmentarzu polskim
w Guzarze, który ostatnio zosta! odnowiony.
To jest historia mojego ojca.

***
Moja mama, Hilaria Stryjak, pochodzi

z Bia!egostoku. W czerwcu 1941 roku zosta!a
wywieziona na Syberi" (wcze'niej wywiezio-
no jej mam" i babci"). M!odszy brat mojej
mamy, Tadeusz, który w 1939 roku mia! sie-
demna'cie lat, próbowa! w 1939 czy 1940 ro-
ku, nie jestem pewna, uciec do Rumunii, ale
zosta! z!apany na granicy i osadzony w wi"-
zieniu w Stanis!awowie, gdzie w bardzo ci"$-
kich warunkach przetrzymywano go rok.
Pó(niej te$ zosta! wywieziony na Syberi"2.

M!odsza siostra mojej mamy, Maria, zo-
sta!a w Bia!ymstoku ze swoim ojcem, moim
dziadkiem. Dziadek mia! z!aman# nog", nie
mogli go wi"c wywie(% i zostawili moj# ciot-
k", $eby si" nim opiekowa!a.

Mama trafi!a do ma!ej miejscowo'ci na Sy-
berii3, w której by!y g!ównie matki z dzie%mi.
Kiedy' pojecha!a do pobliskiego miasteczka,
$eby zdoby% jak#' $ywno'% dla tych dzieci,
i dowiedzia!a si", $e tworzy si" Armia Ander-
sa, wi"c nie wróci!a ju$, tylko jako' si"
do nich przedosta!a.

Pani mama opowiada!a o tym, jak
próbowa!a si´ przedostaç do Armii
Andersa?

Mama mówi!a, $e dotar!a w ko&cu do An-
dersa dzi"ki temu, $e ludzie jej po drodze po-
magali. W tej okropnej sytuacji nikt jej nie
skrzywdzi!, cho% pami"tam, jak opowiada!a,
$e której' nocy posiwia!a. Nie wiem, jak to
jest mo$liwe, ale co' si" sta!o i posiwia!a.

Z Armi# Andersa, ostatnim transportem
z Krasnowodska4 przez Morze Kaspijskie
przedosta!a si" do Pahlevi5 do Iranu, potem
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1 W potocznym
j´zyku u˝ywanym
w przedwojennej
Polsce wyraz
„bolszewicy” by!
synonimem Sowietów
i Armii Czerwonej.
2 W okolice Ufy.
3 Tara, rejon Omska.

4 Obecnie
Türkmebasy
w Turkmenistanie.
5 Obecnie
Bandar-e Azali.
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do Teheranu, gdzie spotka!a brata. Opowia-
da!a, "e do Pahlevi p!yn#li w bardzo prymi-
tywnych warunkach. Mia!a tylko jedn$
sukienk#. Ale by!a najszcz#%liwsz$ osob$
na %wiecie, bo wydoby!a si# z tego piek!a.
Mówi!a, "e uciek!a z piek!a.

Pó&niej pojecha!a do Egiptu. Tam zasta! j$
koniec wojny. Stan#!a przed wyborem: wraca'
do Polski albo jecha' do Wielkiej Brytanii.
Wszyscy, którzy przeszli przez Syberi#,
do Polski nie wracali, wiedzieli, co ich czeka.
Mama przyjecha!a do Wielkiej Brytanii
w 1947 roku.

Rodzice poznali si# wManchesterze. Mój
ojciec zacz$! ju" pracowa' jako zegarmistrz,
a mama nauczy!a si# bardzo !adnie szy'. Po-
znali si# przez znajomych i w Manchesterze
si# pobrali. U nas w domu nie by!o zdj#cia
%lubnego rodziców, dopiero w ubieg!ym roku,
jak by!am u ciotki w Mogilnie, wyci$gn#!a
ona ró"ne dokumenty, a w%ród nich dwa
zdj#cia ze %lubu rodziców.

A co si´ sta!o z babcià?
Babcia wróci!a z Rosji do Bia!egostoku do-

piero w 1946 roku dzi#ki staraniom dziadka,
który przez Czerwony Krzy" i inne organiza-
cje jej szuka!. Nie!atwo by!o dosta' zezwole-
nie na powrót, ale na szcz#%cie babcia mia!a
jakie% za%wiadczenie, "e moja mama matur#
zda!a w Polsce i na tej podstawie stwierdzo-
no, "e jej córka mia!a obywatelstwo polskie,
a skoro tak, to i ona ma obywatelstwo polskie
i mo"e wraca'.

Jak potoczy!y si´ losy brata pani mamy,
Tadeusza?
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