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Wolność szła ze 
wschodu z coraz 
bliiszym pomrukiem 
dział, z wiejciami, 
ie wolny iest iui 
·Lublin. 
Wieści te głosiły„ 
ie wraz z Armiq 
Radzieckq idzie 
do kraiu Woisko 
Połskie-
Czekano więc, 
niecierpliwie liczqc 
ostatnie dni i godziny 

Józef Rusin 

Janina Bartosik 

okupacyjnej nocy. A potem była w o I n ość 
i pierwsze spo nie z iołnierzem 
w rogatywce lub ełmie z białym orłem. 
O 1potka1dach tych mówi•: · 
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RYSZARDA HANIN - AKTORKA: 

- Pierwszego orzełka na czaJ]ce zo
bacZ11lam u porucznik Miki, śliczne;, 
smukłe; brunetki - żon11 gen. Berlinga. 
To uosobienie „wojskowe{Jo w spł'fni f!!;" 
prZ11;mowało mnie do 1 Armii WoJska 
Polskiego. B11lo to na trzeci dzień po 
ogłoszeniu, że powsta;e polskie t. ·o;sko. 

Kied11 po jakimś czasie, w miarę na
pl11wu ochotniczek, utworzono bntalion 
kobiecy i rozdano nam umundurowanie 
i beret11 - orzełków na nich nit> b11ło. 
W11cinał11śm11 więc z pudelek po kon
serwach pokraczne, o różn11m rozstawie 
skrz11del i kierunku odwrócenia glowv. 
Ale każda z nas z dumą prz11pinała go 
do beretu. Jeszcze wted11 w ogóle nie 
wiedziano, ·;akie ma;ą b11ć te nowe 
orzełki. 

Szliśm11 ze wschodu. W Lublinie zna
leźliśm11 się w parę godzin po opuszcze
niu miasta przez Niemców. Majdanek 
Jeszcze d11mil. Tego samego wieczoru 
nasz Teatrz11k Żołnierza dal przedsta
wienie dla ludności. Graliśm11 w sali 
w11pelnionej po brzegi publicznością, 
która uwierz11ć nie mogla, że nie wrócą 
Niemcy. Kim byliśmy dla zebranych, 
prZ11b11wa;ący z daleka, polscy żołnie
rze? Oto recenz;a pióra Stanislaw11 Za
wadzkie;, w11raża;ąca w sposób wiern11 
klimat tamtego wieczoru: 

„Na proscenium w11chodzi postać w 
mundurze: żołnierz polski! Padają sło
wa głośno i wolno, słowa tłumione w 
sercu, zakazane i niebezpieczne... słowa 
najdroższe na ziemi: zw11cięstwo, wol
ność, o;cz11zna! ' 

... Bo na;bardziej do ·serca polskiego, 
uciemiężonego ludu przemawia żolnierz 
polski wraca;ący z dalekiego w11gnania. 
Tęsknota Twoja do OJcz11zn11 - 2olnie
rzu, nie jest większa od nasze; tęskno
t11. Bo m11 na te; ziemi porąbanej w 
ruinę i spopielone; przez pożogę, na tej 
ziemi przesączone; krwią bezbronnego 
niewolnika, tęskniliśm11 do OJcZ11zn11, 
tak jak i T11 z oddali nie kończących się 
lat i milowvch przestrzeni. o;czyzn11 
naszej tu nie f>wlo. OjCZ11zna nasza prz11-
szla z Tobą - Polski Żołnierzu, w sza
rvm, polskim mundurze ... " 

ANTONI NOWAKOWSKI - SPft
WACZ, EMERYT: 

- Calq wo;nę spędziłem w Warsza
wie, pracując w elektrowni na Powiślu. 
Wybuchło powstanie. W pier• szych 
dniach września Niemcv zbombarC.:Owali 
elektrownię. B11lem ranny. Przed11rlem 
się do wsi Nowina Przesławicka kolo 
Gró;ca i tam w11lizalem się Jakoś r: ran. 
17 st11cznia 1945 roku ruszyłem pieszo 
do Warszawy. Te 48 km to bylo nic! 
Cz11 naprawdę &tolica wolna? Cieka
wość i radość - ale jeszcze niei::ewna 
- zagrzewały mnie do marszu. 

W mieście b11lo spokojnie i cicho, ani 
żolnierZ11, ani Niemców. Gdzieniegdzie 
przemykał pojedyncz11 człowiek. Ruszy
łem w drogę do elektrowni. Przez plac 
Trzech Krz11ż11 doszedłem do Nowego 
Swiatu, środkiem jezdni międZ11 gruza
mi. Tuż za Alejami Jerozolimskimi wy
rosło, jak spod ziemi, trzech polskich 
żolnierZ1/. Jeszcze dziś bym ich poznal. 
B11li młodzi, jeden w rogatywce, pozo
stali w futrzan11ch czapkach. A na nich 
widniały orzełki. Rzuciłem się żołnie
rzom na szyję. Ucałowałem wsZ11stkich 
i rozplakalem się Jak dzieciak. A oni 
też ocz11 mieli mokre. 

JÓZEF RUSIN - EMERYT: 

- Swoje spotkanie z żołnierzem pol
skim przeżvlem zapewne w nieco ina11ch 
okolicznolciach i inacze; niź wielu mo
ich rodaków. Inaczej - co nie znacz11: 
bez wzruszenia. Przez cale moje dojrza
le ż11cie bylem wojskowym. 

A tuź ·przed napaiciq hitlerowskq na 
Związek Radziecki UCZ11łem w szkole 
podstawowej na Wołyniu. Niemcv dali 
mi do w11boru - wyjazd na robot11 lub 
pracę na kolei. Wt1bralem to drugie. 

Pracowalem na stacji Perespa. Sz11bko 
znalazłem się w AK. Zbierałem wiado
mości o ruchach wojsk niemieckich, po
magałem w w11sadzaniu transportów. 
W ten sposób zdob11liśm11 dużo broni 
i amunicji. 

Wiosną 1944 r . jechałem Jako ochot
nik z Rożyszcz do Sum, bt1 wstąpić do 
armii polskiej tworzonej w Związu Ra
dzieckim. Na stacji Szepietówka spot
kaliśm11 transporty żolnierZ11. Okazało 
się, że to nowe polskie wo;sko, porząd
nie umundurowane, dobrze uzbro;one 
i odżt1wione. Widać bylo piechotę, arty
lerię, czolgi. Radość i wzruszenie mie
szał11 się · z ciekawością. Pytaliśmy ich 
skąd i dokąd jedziecie, ilu was jest? 
Zwróciłem uwagę, że orzełki na czap
kach mieli inne niż dawniej - bez ko
rony. Za kilka t11godni - Już Jako żoł
nierz 1 Armii WoJska Polskiego - no
Śiłem na czapce taki .tam znak polskoś
ci, a na ;ego widok kobietv plakalt1 
i rzucały nam się na SZ11Ję ... 

JANINA BARTOSIK - PRACOW
NICA MINISTERS'l'WA FINANSOW: 

- Pierwsz11 po wojnie polski żoł
nierz ... Była to krótka chwila. Żeby wy
obrazić .tobie mo;e uczucia, trzeba wie
dzieć, co wcześniej przeżylam. 

W styczniu 1943 roku wvwieziono na.t 
- ponad 1000 osób .,- pierwsZ11m tran.:. 
sportem z Pawiaka. - Dokqd, nie wie
dzieliśm11. Podróż w „bydlęcych" wago
nach trwala 36 godzin. Znaleźliśm11 się 
na Majdanku w przeraźliwy mróz docho
dzący do 30 stopni. Nasz11m jed11n11m na
kT11ciem b11lt1 wiórv. Przeż11waliśm11 ge
hennę, o której świat nie wiedział . Zub 
też nie mógl sobie je; nawet Wt/Obrazić. 
Potem Ravensbrilck. Stamtąd, dzięki 
szwedzkiemu Czerwonemu Krz11żowi, 

znalazłam się w Danii, a następnie w 
Szwecji. Okazano nam pomoc i wiele 
serca. Kiedy powróciłam do zdrowia, 
konsulat radziecki przyslał mi pieniądze 
na bilet do kraju. Wreszcie jechałam 
do Polski ... 

JEGO spotkalam 13 pa~ziernika 
1945 roku na stacji kolejowej w B11d
goszcz11. Stacjonowali/ tam oddzial11 
W o;ska Pobkiego. CZ11 ktoś, kto nie 
przeżył kaźni tamt11ch czasów, ;est w 
stanie wyobrazić sobie, co to znacz11lo? 
Jestem przekonana, że nie. Był mlod11. 
Twarz mial ogorzałą od slońca i bardzo 
spracowane ręce. Pelnil służbę, czapka 
przesunęla mu sie nieco na lewą stronę, 
a na nie; widniał pol.tki orzełek. 

Gd11by tak dotknąć Jego munduru ..• 
Człowiek nie wiedział CZ1I to rzeCZ11wi
stość, CZ1I też Jeden z t11ch dobrvch 
snów, które miewałam w obozie .•• 

TADEUSZ FIJEWSKI - AKTOR: 

- Po upadku powstania warszaw
skiego wvwieziono nas do obozu jeniec
kiego w Grosborn.. I tam zastało mnie 
wvzwolenie. Po prze;ściu prawie t11siąca 
kilometrów do Lubeki zorganizowaliś
m11 wraz z kilkoma kolegami teatrZ11k. 
Chcieliśm11 grać natychmiast. W11kom
binowaliśmt1 starego „;eepa" i, Jeżdżąc 
po skupiskach polskich, dawaliśmy 
przedstawienia. Przeważnie b11l11 to 
dawne oboZ11 Jenieckie i oboz11 pracy. 
Potem - Już w Lingen - zetknąłem 
się z Leonem Schillerem i założyliśmy 

teatr obJazdow11. 

W st11czniu 1946 roku TUSZ11liśm11 kil
koma samochodami do i..;u. Niektó

. rz11 odradzali nam tej podTóżv, pukali. 
się w czoło: po co Jedziecie, przecież 

tam nie ma nic. WsZ11stko zniszczone. 

B11l późny wieczór, kiedt1 znaleźliśm11 
się na granicy w CiesZ1/nie. Zatrz11mal 
nas żołnierz w polskim mundurze, star
SZ1/ .tierżant, okr4{1l11 na twarZ11 jak 
ksi<żvc w pełni. UcalowalUmv go pła
cząc. Strzegł grcmic aauej ojczyzny. · 
A wiec Jednak coś mtUialo być na mie;
scu zgli.tzcz, skoro ugo 1trzeźono. 

:tolnierz nas zawstvdzil: „Nie maz
gajcie się, panowie, rąk do pracy trzeba, 
a nie łez. Jedźcie odbudowywać WaT
szawę". I po;echaliimv •.• 

Notowała 
EWA GŁUSZEK 
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