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Czym jest głód syberyjski, trudno wytłumaczyć, bo jest to, na-
zwać można, choroba zniewalająca umysł, przekleństwo tych, któ-
rzy tam byli i cierpieli.

A czym jest chłód, zimno, mróz... Tak jak głód jest nie do znie-
sienia, tak i zimno. Oczy zamarzają, wypluta ślina zamarza w locie. 
Samo oddanie moczu to niebezpieczeństwo odmrożenia, nie mó-
wiąc o dalszym załatwianiu. I dlatego w opisach życia Sybiraków na 
tej nieludzkiej i przeklętej ziemi tak dużo mówiono.  

Lato tego roku było ludziom przychylne, Żniwa w dobrą pogodę 
zebrane zapewniały plony obfite, nawet na tych górskich poletkach 
bieszczadzkich. U podnóża zalesionych gór budziło się życie dnia 
powszedniego w osadzie leśnej Borynia. Leśniczówka, w porówna-
niu z chłopskimi łemkowskimi zabudowaniami, była twierdzą z po-
kaźnym domem, stajnią, oborą, stodołą. Tylko co słońce wychyliło 
się zza góry, a już z komina dym się unosił i słychać było skrzypie-
nie wrót obory.

Z letniej kuchni wylazł pokraka, ułomny Wasyl, przybłęda, mru-
cząc pod nosem coś, co zrozumieć było trudno. Utykając na pra-
wą nogę, wlazł do stajni, z której roznosiło się rżenie konia. Przez 
otwarte drzwi wyskoczył kasztan, potem poczłapały dwie łaciate 
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krasule z młodym byczkiem, by ugasić pragnienie czystą wodą ze 
strumienia. Od strony lasu widać było idących ze strzelbami, wia-
domo, służba lasu. Doszli do kancelarii leśniczego, gdzie już sie-
działo podobnych trzech.

Równo o szóstej otworzyły się drzwi i stanął w nich mężczyzna 
postawny, średniego wzrostu i średniego wieku. Jego ruchy, posta-
wa, wskazywały na wojskowy styl bycia. W kancelarii pod ścianą 
stanęli w szeregu, z bronią zawieszoną na ramieniu.

Zza biurka padł rozkaz:
– Meldujcie.
– Pierwszy ja, Michał Gunia, melduję. Wczoraj wydałem dwa 

wozy opału i wysłałem piętnaście jedlic do tartaku.
– Ja, Piotr Szafraniec, melduję, wysłałem dziesięć wozów posu-

szu świerkowego do tartaku.
– Ja, Stefan Ulma, zrobiłem obchód od strony Przełęczy Użoc-

kiej i zauważyłem przyjazd wojska madziarskiego na strażnicę.
– Ja, Nikoła Hryńko, melduję, że ze strony słowackiej przeszli 

granicę naszą młodzi Łemki, bo uciekali przed Madziarami. Ma-
dziary zakwaterowali się we wsi Brezna. Pane leśniczy, ludy mówią, 
bude wojna.

– Ty, Nikoła, uważaj więcej, by ci z lasu dłużyc nie kradli.
– Tato, przepraszam, bardzo ważna sprawa.
– Słucham cię, Zbyszku?
– Tato, w radiu podali, że dzisiaj, 1 września, wojska niemieckie 

przekroczyły granice Polski. Zbombardowane zostały Kalisz, Lesz-
no. Westerplatte jest ostrzeliwane od strony morza.

– Jezus Maria, wojna. Zbyszku, powiedz mamie, zaraz przyjdę.
– A wy, gajowi, teraz musicie być wyjątkowo czujni. Wstrzymu-

ję wszystkie prace w lesie. Jedynie patrole i ochrona przed podpa-
laczami. Codziennie wieczorem macie składać mi raporty z obcho-
dów. Zrozumiano?
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– Tak jest.
– Odmaszerować do rewirów.
W kuchni kobieta postawna, ładna brunetka, szykowała śniada-

nie dla całej rodziny, mając do pomocy służącą, Ksenię.
– Chodźcie, chłopcy, do stołowego. Tadzik, nastaw radio.
„Tu Warszawa. W dniu dzisiejszym, 1 września 1939 roku, o go-

dzinie 4, Niemcy rozpoczęli ostrzeliwanie z pancernika Westerplat-
te. O godzinie 5 wojska niemieckie przekroczyły granice Polskie, 
napotykając na silny opór wojsk polskich. Uwaga. A-2 przeszedł. 
G-3 przeszedł.”

– Słuchajcie, chłopcy. Wojna wojną, wy dzisiaj rozpoczynacie 
nowy rok szkolny. Ty, Zbyszku, idziesz do drugiej liceum, a wy, Ta-
dziku i Bolku, do gimnazjum. Nic tu po was, jedźcie do Turka.

Chłopcy do miasteczka Turka dojechali rowerami. Przed gimna-
zjum ruch i rozgardiasz. Na boisku między budynkami zebrali się 
uczniowie wszystkich klas gimnazjum i liceum, oczekując na wy-
stąpienie dyrektora. Wreszcie, po długim oczekiwaniu, wyszli z bu-
dynku dyrektor i wszyscy nauczyciele. Dyrektor powiedział:

– Drodzy uczniowie, odwieczny nasz wróg przekroczył grani-
ce Polski bez wypowiedzenia wojny. Bombardowane są miasta pol-
skie, z naszą stolicą, Warszawą. Musimy stanąć do walki na śmierć 
i życie. Rok szkolny, który miał się rozpocząć dzisiaj, z powodu woj-
ny, jest przesunięty do 1 października. Zobowiązuję drużyny har-
cerskie i strzeleckie do służby wartowniczej. Nauczyciel, pan Ko-
walski, poinformował, że do organizacji strzeleckiej będą przyjęci 
ochotnicy z trzeciej i czwartej klasy gimnazjum. Jutro o godzinie 8 
zbiórka strzelców, tu, w gimnazjum.

W drodze powrotnej do domu każdy z chłopców był zajęty swo-
imi myślami.

– Zbyszku, powiedz, co mamy robić?
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– Musimy walczyć, musimy zgłosić się do wojska.
– Bolek, masz zaledwie 16 lat i nie podskakuj. Dzieciaków do 

wojska nie biorą. Ty, Tadzik, też nie masz szans. Pogadamy z ojcem.  
Dojeżdżając w słońcu i na tle gór i lasów, nasza leśniczówka wy-

dawała się chłopcom jeszcze piękniejsza. Wasyl kasztana wyprzę-
gnął i puścił na pastwisko za stodołę.

Chłopcy ojca w domu nie zastali.
– Chłopcy, jesteście głodni? – spytała mama.
– Mamo, gdzie poszedł ojciec?
– A bo ja wiem. Nigdy nie mówi, gdzie idzie, tylko do lasu.
– Mamo! My chcemy iść do wojska.
– Pogadacie z ojcem, a teraz wysprzątajcie swój pokój. Tadzik, 

nastaw radio.
„Uwaga, uwaga, A-4 kier. k przeszedł.”
– Co to za szyfry? Dlaczego nie mówią, co na froncie?
– Aleś ty głupi, Bolek. To jest szyfr, aby Niemcy nie rozumieli. 

Jak jesteś taki mądry, to powiedz, co to znaczy.
– To ty też jesteś głupi.
Wieczorem gajowi donieśli, że informacje o koncentracji wojska 

po stronie węgierskiej są prawdziwe. Z naszej strony straż granicz-
na wzmocniła patrole granicy.

Wieczór w domu nerwowy. Mama mówi, że w sklepach wyku-
pują ludzie sól, a my w domu mamy zaledwie kilogram. Trzeba bę-
dzie jutro jeszcze kupić z 5-10 kilo. W czasie wojny sól jest więcej 
warta jak dolary.

Przy kolacji chłopcy oświadczyli ojcu, że jutro idą się zgłosić do 
Wojskowej Komendy Uzupełnień.

– To jest wasza sprawa i zrobicie jak uważacie, ale czy was przyj-
mą, to jest zasadnicze pytanie.

Wieczorem w radiu co chwila „Uwaga, uwaga, K-5 przeszedł, 
Z-10 przeszedł”, i wciąż takie same komunikaty.
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Noc, mimo ciszy, minęła w snach nerwowych.
Trzeci września, godzina szósta rano, w radiu podają, że Niemcy 

wkroczyli do Katowic i harcerze na wieży spadochronowej dzielnie 
się bronili. Na Westerplatte i Helu walczą dzielnie obrońcy. Warsza-
wa znowu bombardowana.

Do miasteczka przyjechali chłopcy, wozem, z Wasylem. W skle-
pie u Mośka dostali spod lady 10 kg soli, ale pod warunkiem, że na 
zimę leśniczy zapewni drewno na opał.

Wasyla chłopcy wysłali do domu, a sami poszli pod budynek 
WKU. A tam masa ludzi rezerwistów wezwanych nakazem mobili-
zacyjnym. Drzwi wejściowe zapełnione starszymi rezerwistami. Co 
tu robić?

– Zbyszek, wymyśl coś.
Wreszcie wyszedł major, a nie mogąc się przedostać przez stoją-

cych przy drzwiach, huknął po żupacku:
– Tu nie piekarnia, do jasnej cholery. Ustawić się w szereg i cze-

kać na wezwanie. Zrozumiano?
Tadzik, najodważniejszy, stanął przed majorem na baczność, za-

salutował i melduje:
– Panie majorze, ja z moimi braćmi chcemy do wojska, bronić 

ojczyzny.
– Co to? Jesteście gimnazjaliści, dzieci nie przyjmujemy. Macie 

jeszcze czas. Zrozumiano?
Był to pierwszy kubeł zimnej wody na rozpalone głowy chłop-

ców. Zniechęceni poszli do gimnazjum, a tam pan Kowalski, na-
uczyciel historii, w mundurze porucznika stoi przed szeregiem kil-
kunastu chłopców z liceum.

Bracia Sołtysikowie podeszli bliżej i tak, jak ci w szeregu, stanęli 
na baczność. Padła komenda porucznika:

– Sołtysiki do szeregu. Słuchajcie! Organizuje się oddziały strze-
leckie do służby wartowniczej ważnych obiektów strategicznych. Są 
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to mosty kolejowe i drogowe, które należy chronić przed wysadze-
niem ich przez dywersantów. Otrzymacie mundury strzeleckie i ka-
rabiny. Baczność! Kolejno, odlicz.

– Raz, dwa, trzy... 19, 20, 21.
– Mamy pluton strzelecki. Do dwóch odlicz. Dwójkami, w pra-

wo zwrot. Za mną marsz.
Do magazynów wojskowych trzeba było iść przez całe mia-

steczko. W magazynie każdy wybrał furażerkę, drelichową bluzę, 
spodnie i buty wraz z onucami. W następnym magazynie pobrano 
karabiny i naboje, czyli, jak powiedział sierżant, amunicję.

Co to za karabiny? O rany, jakie one są długie. To są karabiny 
marki Lebel, francuskie. Każdy otrzymał karabin i 24 naboje. Po 
powrocie do gimnazjum karabiny i amunicję złożono w pokoju 
nauczycielskim.

Z powodu braku kuchni, strzelcy zostali zwolnieni do domów na 
obiad. Przy obiedzie ojciec wytłumaczył chłopcom, że te długie ka-
rabiny są pozostałością po Armii Hallera, którego jednostka orga-
nizowana była we Francji. Są to karabiny niezbyt wygodne, bo dłu-
gie, ale za to bardzo celne.

Chłopcy przebrali się w drelichy, a matka oświadczyła, że jeżeli 
chcą chodzić w drelichach, to muszą ubrać ciepłe podkoszulki i cie-
płe gacie. Ojciec powiedział:

– Trudno, chłopaki, rozkaz z góry i bez odwołania.

Po obiedzie Wasyl odwiózł chłopaków do Turka. Porucznik Ko-
walski poprowadził pluton strzelecki na wojskową strzelnicę. Dro-
ga była paskudna, męcząca, bo karabiny kolbami obijały łydki. Na 
nic zdało się skracanie pasków. Wieszać karabiny, by leżały pozio-
mo, też nie można, bo temu idącemu z tyłu można wydłubać oko. 
Na strzelnicy tylko po dwa strzały. Najlepiej wypadli Sołtysiki, bo 
to leśne chłopaki.




