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PAMIĘCI MOJEGO BRATA TADZIKA 
W roku 2002 mija 60 rocznica 

śmierci mojego Braciszka Tadzika. 
Jest to także 60 rocznica wyjścia 
wielu tysięcy Polaków z „Nieludz-
kiej Ziemi”. Znaleźli się oni tam na 
skutek aresztowań, wywózek oraz 
wzięcia do niewoli po bezprawnym 
zajęciu przez Sowietów terenów 
wschodniej Polski we wrześniu 
1939 r. 

W wyniku podpisania porozu-
mienia między emigracyjnym rzą-
dem Polski a ZSRR w roku 1941, 
armia polska zorganizowana na te-
renie Związku Sowieckiego przez 
generała Sikorskiego, opuściła 
ZSRR a wraz z nią niewielka liczba 
rodzin wojskowych. Wśród nich 
znalazła się moja Mama, brat Tade-
usz oraz ja. 

Urodziliśmy się z bratem na Po-

lesiu, w osadzie wojskowej Chle-
wiszcze koło Drohiczyna Polskiego. 
Tatuś otrzymał tam działkę, na któ-
rej wybudował dom i budynki go-
spodarcze. Tam też minęło pierw-
szych dziesięć lat naszego szczęśli-
wego dzieciństwa. 

Wybuch wojny w 1939 r zmienił 
całkowicie nasze życie. Tatuś, ofi-
cer rezerwy Wojska Polskiego, po-

wołany został do wojska. My zaś 
z Mamą, po zajęciu naszej ziemi 
przez Sowietów, zostaliśmy wywie-
zieni w głąb ZSRR, do archangiel-
skiej tajgi. Przebywaliśmy tam 
przez dwa lata; w głodzie, chłodzie 
i ciężkiej ponad siły pracy naszej 
Mamy. 

Mój braciszek Tadzik miał wte-
dy 11 lat. W „posiołku” kazano 
chodzić dzieciom z młodszych klas 
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do czteroklasowej szkoły. Tadzik 
trafił do klasy czwartej. Mimo, że 
uczono tam w języku rosyjskim, 
dawał sobie nieźle radę z nauką. Po 
powrocie ze szkoły obowiązkiem 
Tadzika było zaopatrzenie nas w 
drewno na opał. Braliśmy więc z 
bratem piłę i siekierę i szliśmy do 
lasu, by tam wyciąć drzewa, które 
następnie trzeba było porąbać i 
przywieźć na sankach do baraku. 
Była to ciężka ponad siły praca dla 
małego chłopca, tym bardziej, że 
śnieg był po pas i panował 30-
stopniowy mróz. Latem chodzili-
śmy do lasu po jagody i grzyby, 
które były podstawą naszego wy-
żywienia, gdyż chleb był sprzeda-
wany w ograniczonych ilościach, a 
w stołówce była tylko marna postna 
zupa. Prawie stale chodziliśmy 
głodni. Mimo tego Tadeusz jak inne 
dzieci miał jeszcze chęć na zabawę. 
Ślizgał się na prowizorycznych 
łyżwach zrobionych z drewna i dru-
tu oraz zjeżdżał na saneczkach. Tak 
minęły dwa lata w „posiołku”. 

Jesienią 1941 r wydano amnestię 
dla Polaków. Mama wraz z innymi 
polskimi rodzinami wykupiła, za 
pieniądze zdobyte ze sprzedaży 
ostatnich rzeczy zabranych z Polski, 
miejsce w wagonie towarowym. 
Ruszyliśmy na południe ZSRR, 
gdzie generał Anders organizował 
polskie wojsko. Podróż trwała trzy 
miesiące i okazała się dla naszej ro-
dziny tragiczna. Po kilku tygo-
dniach bardzo uciążliwej jazdy 

(zdarzały się kilkudniowe postoje) 
stanęliśmy na jakiejś stacji, a po-
nieważ nie mieliśmy już co jeść, 
wybrałyśmy się z Mamą do pobli-
skich domostw, aby kupić trochę 
chleba i kartofli. Po powrocie do-
wiedziałyśmy się, że nasz wagon 
doczepiony do innego pociągu od-
jechał, a wraz nim mój braciszek 
Tadzik. Mamę ogarnęła rozpacz. Jej 
syn został sam bez jedzenia i opie-
ki, wśród obcych ludzi, przemierza-
jąc kraj ogarnięty wojną. Przerażo-
ne rozpoczęłyśmy pogoń za „na-
szym” wagonem. Wiedziałyśmy 
o nim tylko tyle, że prawdopodob-
nie jedzie na południe. Ja z mamą 
tułałyśmy się różnymi pociągami, 
często towarowymi, na każdej stacji 
szukając wagonu z Tadzikiem. Któ-
regoś dnia Mama wsadziła mnie do 
wojskowego pociągu sanitarnego. 
Sama została, ponieważ jej nie po-
zwolono wsiąść razem ze mną. 
W ten sposób byliśmy już wszyscy 
rozdzieleni. Wyobrażam sobie roz-
pacz mojej matki, kiedy każde 
dziecko samo tułało się po ogrom-
nym kraju a Ona nic nie mogła zro-
bić, żeby je ratować. Jakimś cudem 
po kilku tygodniach odnalazłyśmy 
się z Mamą na dworcu w Taszkien-
cie. Tadzika jednak dalej nie było. 
Trudno sobie wyobrazić co przeży-
wał mały chłopiec zdany na łaskę 
ludzi. Przeżył prawdopodobnie tyl-
ko dzięki życzliwości Polaków ja-
dących wraz z nim w wagonie 
i dzięki temu co otrzymał od nich 
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do jedzenia. Zachorował jednak na 
krwawą biegunkę. Co wycierpiał 
wie tylko Pan Bóg! 

Mama i ja wraz z innymi Pola-
kami, znalazłyśmy się w Kirgizji 
koło Dżałał-Abadu w sowchozie. 
Mama dwa razy w tygodniu chodzi-
ła 20 km na stację aby zapytać 
o Tadzika. Po kilku tygodniach stał 
się znowu cud i na stację w Dżałał-
Abadzie wjechał „nasz” wagon, 
a w nim schorowany, wycieńczony, 
zawszony, ukochany Tadziczek. 
Mama przywiozła go do sowchozu 
jakimś wynajętym wozem. Ponie-
waż był wynędzniały i chory starała 
się go leczyć. Nie było to jednak 
łatwe, ponieważ nie było lekarza, 
nie mówiąc o jakichkolwiek lekach. 
Mama za poradą miejscowych ko-
biet, Kirgizek, dawała mu z trudem 
zdobyte zsiadłe mleko, które jednak 
nic nie pomagało. 

Pod Dżałał-Abadem stacjonowa-
ła polska jednostka wojskowa. 
Mama udała się do nich, pokazała 
kartki pocztowe od Tatusia z obozu 
jenieckiego ze Starobielska i dzięki 
temu zostaliśmy uznani za rodzinę 
wojskową. Zaopiekowano się nami 
i tak w marcu 1942 r wraz z innymi 
rodzinami wojskowymi zabrano nas 
z ZSRR, a w kwietniu byliśmy już 
w Iranie. Stało się to za sprawą gen. 
Andersa i jego polskiego wojska. 

W Iranie umieszczono nas, tj. 
mnie i Mamę w obozie cywilnym 
pod Teheranem. Chorego Tadzika 
zaś zaraz położono w szpitalu. Nie-

stety biegunka zmieniła się w gruź-
licę jelit, chorobę na ówczesne cza-
sy nieuleczalną. Z bratem było co-
raz gorzej. Cierpiał i nikł w oczach. 
Odwiedzałyśmy go z Mamą co-
dziennie, ale przyszedł taki dzień 
pod koniec maja, że w czasie kolej-
nych odwiedzin, Mamusia widząc, 
że syn słabnie w oczach, nie potra-
fiąc ukryć rozpaczy, wyszła z na-
miotu. W tym czasie Tadzik płacząc 
wypowiedział do mnie słowa: „Wy 
sobie pójdziecie a ja tu umrę”. 

I tak się stało. Następnego dnia 
Mama jak zwykle poszła go odwie-
dzić. W szpitalu dowiedziała się, że 
nie żyje. Zmarł 30 maja 1942 r, ma-
jąc zaledwie 13 lat. Nie zobaczył 
już nigdy swego ojca, który został 
zamordowany w 1940 r przez 
NKWD w Charkowie. 

Pogrzeb brata odbył się na 
cmentarzu katolickim w Teheranie. 
Przywieziono tam kilka trumien 
zmarłych Polaków, wśród nich Ta-
deusza i pochowano w zbiorowej 
mogile na tzw. działkach polskich 
(działka K.Rz.2 nr GR371). 

Kiedy wyjeżdżałyśmy z Mamą 
w sierpniu z Teheranu do Afryki, 
ostatni raz poszłyśmy na cmentarz, 
aby pożegnać Tadzika. Dopiero po 
wielu latach dowiedziałam się, że 
cmentarz polski w Teheranie jest 
pod opieką polskiej ambasady 
w tym kraju. Co roku zapalane są 
na grobie mojego brata znicze, a ja 
jestem tam myślami. 


