
Siedzę w zimnym, na
gim pokoju, gdzie „urzę
duje" ofice1· oświatowy 2 
Dywizji Strzelców Pie
szych, kpt. Kopeć i podob
nie jak on patrzę przez o
kno na ulicę Parthenay, 
miasta w departamencie 
Deux Sevres. Patrzymy 
na tego młodego podpo
rucznika z monoklem w 
oku i krótką trzcinką w 
dłoni. Do tego stroju nad
zwyczajnie rpasuje skórta
na kurtka i sztylpy. Ofi
cer wita damę: zdjąwszy 
furażerkę, caluje ją w rę
kę. Niech widzą Fran
cuzi, jacy to my jesteś
my ... zachodni. 

Jest dzień 13 marca 
1940 r. 

Kpt. Kopeć mówi i jest 
to raczej monolog: Praca 
idzie jak z kamienia. Ani 
dowódca ,dywizji, ani ko
mendant garnizonu nie 
chcą brać na siebie odpo
wiedzialności w sprawach 
oświatowych. W wydziale 
oświatowo - propagando
wym Dywizji luO.Zie zmie
niają się jak na scenie: 
po plk. Dienstl-Dąbrowie 
przyszedł plk Sopoćko, to 
znów Eldward Ligocki, 
przez monokl patrzący z 
góry na cały świat i dy
styngowanie mówiący 
przez nos ... 

Ziewa. Pytam, po co 
właściwie zostałem we
zwany? Po co? Chodzi o 
sprowadzenie teatru pol
skiego z Paryża. To by 
może ożywiło tu stęchłą 
atmosferę, wniosło trochę 
życia. 

Na razie to ,,życie" 
wnoszą dwie młode, ele
ganckie kobiety, które 
przyibyły do dowództwa 
5 Mlpl. psp w La Maucar
riere z siedziby emigra
cyjnego rządu w Angers. 
Przywiozły upominki dla 
żołnierzy: pa:pier listowy, 
gry t.owarzyskie, dwie 
małe harmonie. 

Stoimy kołem, w . .Przy
zwoitej Q..dległości, gapiąc 
się na ich elegancko skro
jone mundury, na ten 

szyk, na ten dystans, jaki 
nas, masę żołnierską, od 
nici]. dzieli. Polki... Tak 
dawno nie widzieliśmy 
Polek. Ale jak tu z taką 

· ma gadać nasz żołnierz, 
który ,przed powołaniem 
go do tworzonego na e
migracji wojska - pra
cował u paysana, albo w 
kopalniach Nord u? 

W ogóle jesteśmy hoj
nie obdarowywani. W 
tych dniach przewodni
cząca Fr·ancuskiego Czer
wonego Krzy,ża w Part
henay, Madame Cottan
ceau, po aż tl."IZech oficjal
nych wizytach z naszej 
strony wręczyła specjal
nej delegacji dwie groszo
we gry i paczkę papieru 
listowego w sumie 
wartości ok. 5 franków. 
Co prawda oni mają swo
ich żołnierzy także. 

Pism polslkich nadcho
dzi do oddziałów dużo: 
„Polska Walcząca - Żoł
nierz P~ki na Obczyź
nie", „Głos Polski", „Na
rodo~iec", „Słowo", „Wia
domości Polskie", „Czar
no na Białym", „Polak we 
Francji", „Wiarus Pol
ski". Ale że 'ŻOłd żołnier
ski wynosi 0,50 fr dzien
nie, mało kto spośród sze
regowców decyduje się- na 
kupno słowa drukowane
go. A ponieważ IIlie ma 
również świetlicy, na od
.prawie referentów oświa
towych omawiono kwestię 
zaJprenumerowania kilku 
egzemplanzy i wyl-Ożenia 
ich w prywatnej kafejce, 
gdzie wieczorami groma
dzą się żołnierze. 

1 kwietnia - ale nie 
ze względu na prima a
·prilis ! - dano na pułk 
subwencję na cele oświa
towe w ·kwocie 500 fr, co 
jest równowartością oko
ło ipołowy miesięcznej ga
rży sierżanta zawodowego. 

W rkiłka dni pozmeJ 
sprawa przyjazdu czołów
ki teatra:lnej z Par%a za
częła nabierać rumieńców 
życia. Po naradzie w As
sais dywizyjnego referen-

ta oświaty z .pułkowym 
kapelanem, pełniącym 
również obowiązki refe
renta oświatowego puł
ku, wezwano 111as do Part
henay, gdzie kpt. Kopeć 
oświadczył, że przyjeżdża 
zespól liczący 17 osób i 
trzeba teraz ustalić, kiedy 
i do którego batalionu 
przybędzie. 

Każdy chciał zespól go
ścić u siebie, lecz jak z 
rpomiesz,czeniem? Przecież 

żołnierze kwaterowali w 
szopach i oborach. Kolej
no więc wstawali referen
ci oświatowi meldując, że 
a!bsolutnie brak lokali. 
Może więc na wolnym 
powietrzu? A może uda 
się wykombino·wać ja!kiś 

wielki namiot? 

Oba wnioski upadły. To 
nie Nimes, tu nię.. ma 
amfiteatru, pogoda bardzo 
niepewna, aktorzy więc 

nie będą występować na 
otwartym powietrzu. W 
dyskusji wymieniono naz
wę Airvault. To miastecz
ko w rejonie zakwatero
wania naszej dywizji. 
Aczkolwiek ciasno i w 
Airvault, bo ewalkuowano 
tu z Pa~ francuskie 
ministerstwo pracy, ale 
miejscowy teatr jest wol
ny, więc może taim? 

To było jedyne wyjście. 
W.prawdzie zgłaszano za
strzeżenia, że niektóre od
działy zmuszone będą 

maszerować 8 do 10 km, 
by być na przedstawieniu, 
lecz przegłosowano ich: 
jesteśmy piechotą, czy 
nie? 

Przyjazd teatru ustalo
no na dzień 14 kwietnia. 
A tymczasem nadciągała 
burza: 9 kwietnia nastą
piła inwazja hitlerowska 
na Danię i Norwegię. 
VVszyscy gorączkowo slu
<:haliśmy radia. Niemniej 
jednak vi oznaczonym 
dniu wielka, mroczna sa
la teatru wypełniła się 

Airvault, 1940. Objazdowy teatr polski wystqptt z przedsta
wieniem. Od lewej: Brochwiczówna, Dygat, Wierzyński, 
Eichlerówna 

ludźmi i gwarem, lecz ka
sa, niestety, nie wy.pełniła 

się w równej mierze pie
niędzmi, żołnierze bowiem 
mieli wstęp wolny. 

Dzwonek. Kurty:na się 

rozchyla. I z tą chwilą za
częło się - po raz pierw
szy od Września - parę 
godzin bytowania w ja
kimś jak ·gdyby dawno 
rprzebrzmiałym, minio
nym śnie. Polska mowa, 
pieśń i tańce na scenie. 
Spiewala Brochwiczów-na, 
deldamowali Ziembińslki i 
Eichlerówna. Chopina 
grał Dygat. Wydobyć z 
takiego grata, jak stojące 
na scenie rpianino, cały u
rok Chopina - na to 
trzeba być wielkim artys
tą. Kiedy w Polonezie 
gromadzi się, nawarstwia 
nawałnica •potęgujących 
się monotonnych dźwię
ków, w których słychać 
tętent cwałującej jazdy, 
przerywany na krótko ła
godnymi, uspokajającymi 
tonami - dreszcz wspo
mnieniem przenikał piersi. 

Patrzyłem na twarze 
, wydobywające się z mro
ku, na surowe oblicze ka
pitana, który przytuliwszy 
do siebie małego synka 
dłonią mu głowę osłaniał, 

jakby chciał zgarnąć i 
wbić mu w .pamięć wszys
tilde te tony, mówiące o 
dalekiej, utraconej Ojczy
źnie. A w pierwszych 
krzesłach cały rząd pań, 
których jedyną troską 

jest, czy aby założone 

nóżki, w piękne obute 
•pantofelki, są wystarcza
jąco atrakcyjne ... 

Na scenie Ziembiński 
recytował fragmenty z 
Wyspiańskiego. Cóż po
wiedzieć jesz,cze o Eichle
równie, której głos 
brzmiał jak surma bojo
wa w wierszu Lechonia? 
Dla nas, •przybyłych wszy
stkimi drogami do pol
skiego wojska we Francji 
było to niezapomniane 

. przeżycie, wstrząs, który 
wyei~kal gorące łzy z o
czu. 

W miesiąc później łado
waliśmy się na transpor
ty kolejowe. Kierunek 
- linia ~aginot. 

A szo.są na Parthenay 
walą a walą samochody, 
wyładowane •kobietami, 
dziećmi i „klamotami". 
Uciekają przed wojną, 
jak gdyby przed nią uciec 
było można! 

JERZY K. MACIEJEWSKI 

Airvault (depart. Deux-sevres). R~ny polskkh 
oficerów na rynku 

WyjalZ'd na front 5-Mlpl. psp. z Atrvault 

Zdjęcia autora 

Condray, 1940. Niektóre z kompanii 5 Mlpl. psp 
byly rozlokowane w starych zameczkach, którycl& 
tok du:to w Wandei (depo.Tt. neu.:r-Sevres) 


