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PIERWSZY DYPLOM 

Nie spos6b w kr6tkim zarysie scharakteryzowac wszystkie wydarze
nia sprzed 22 lat. Dlatego nie mog� nazwac tego pami�tnikiem, choc 
·,vszystkie przezycia Sq autentyczne. Nie jest to tak:ze kronika dzialan
jednego z pododdzial6w WP, z kt6rym jako dwudziestoletni podporucz
nik przeszedlem sizlak bojowy ze Zwiqzku Radzieckiego przez Lubels�czy
zn�, Pomorze, Wielkopolsik� i cz�sc Ziemi Lubuskiej, Dolny Slqsk i dalej
przez Nys� Luzyckq i ziemi� czechoslowackq az do Melnika pod Pragq.

Nigdy nie myslalem w6wczas, ze zamieszkam, zaloz� rodzin�, b�d� 
zyc i pracowac w pierwszej miejscowosci dolnoslqskiej, do kt6rej przy
bylem i kt6rq zobaczylem. 

W kwietniu 1945 r. pododdzial, kt6rym .dowodzilem w skladzie jed
nostek II Armii Wojska Polskiego, wyruszyl z Olesnicy kierujqc si� na 
zach6d i dalej przez Legnic� dotarl do okolic Ruszowa, polozonego 14 km 
na wsch6d od !'J°ysy Luzyckiej. Rusz6w, nieduze lesne osiedle i stacja 
kolejowa na linii Zary-Luban, nabral w kwietniu 1945 r. szczeg6lnego 
znaczenia. Z chwilq wyjscia wojsk I Frontu Ukrainskiego nad Nys� 
Luzyckq, zagubiony w ogromnym m2sywie lesnym, stal si� stacjq wy
ladowczq i ewakuacyjnq. Tu przybywaly transporty z wojskiem i zaopa
trzeniem. Wraz z sqsiednimi stacjami J agodzin. i W �gliniec znalazl si� 
Rusz�w w strefie dz.ialan II Armii WP. Dzien 15 IV 1945 r. uplynql 
zolnierzom na odpoczynku. Z pewnym podnieceniem oczekiwali oni na 
bieg wydarzen. 

Wzmozony ruch, gorqczkowe przygotowania, zag�szczenie rejonu bro
niq pancernq wskazywaly, ze juz tylko godziny dzielq nas od rozpocz�
cia ofensywy. I rzeczywiscie nie oczekiwano jej dlugo. Kanonada nie
zliczonej ilo,sci dzial i ,;katiusz", wybuchy pocisk6w i qliskie detonacje 
poderwaly zolnierzy na nogi. Wkr6tce potem odezwaly si� cekaemy. 
Niebawem pojawili si� pierwsi ranni oraz jency. 
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Ci�zkie Ju-88 i FW-190 z czarnymi krzyzami na skrzydlach bom
bardowaly rejony przepraw, stacj� Rusz6w i drogi przyfrontowe. M6j 
pododdzial w godzinach rannych sforsowal Nys� na p6lnoc od Rothen
burga i po godzinnej zaci�tej walce opanowal pierwszq transzej� nie
przyjaciela na lewym brzegu. Aczkolwiek 16 kwietnia do konca dnia 
nie zdobyto szeregu umocnionych miejscowosci, to jednak nasze pod
oddzialy przyczynily si� na tym odcinku do zalamania oporu hitlerow
c6w w pobliskim Rothenburgu. 

0 bezwzgl�dnej kapitulacji Niemiec hitlerowskich dowiedzielismy si� 
10 czy 11 V 1945 r. na kr6tkim odpoczynku w malowniczo polozonym 
miasteczku czeskim. 

Po kr6tkim odpoczynku i spotkan�u naszej jednostki z ludnoisciq 
w Melniku odbyla si� defilada jednostek WP, kt6rq przyjmowal gen. 
K. Swierczewski. N ast�pnego dnia nastqpil wymarsz w drog� powrotnq
do kraju. Czekaly tarn na nas trudne i odpowiedzialne za.dania. Rozkaz
byl zwi�zly i zrozumialy: do godzin wieczornych 23 V 1945 r. obsadzic
wschodni brzeg Odry na odcinku G6ra Sl-qska, Szaszorowice,. Poroszyn.

Pobyt w rejonie G6ry Slciskiej trwal zaledwie kilka dni. Zgodnie 
z rozkazem 28 V 1945 r. wszystkie oddzialy wyruszyly marszem for
sownym w kierunku Nysy Luzyckiej, kt6rej wschodni brzeg - na p6l
noc od Zgorzelca - mial byc obsadzony w godzinach wieczornych 1 VI 
1945 r. 

Po czterodniowym prawie marszu po zatloczonych drogach, nad kt6-
rymi unosily si� tumany kurzu i spalin z przejezdzajqcych samochod6w, 
czolg6w i cicignik6w, 31 ma1ja w godiinach poludniowych dotarlismy cio 
celu. Dow6dca batalionu natychmiast p'rzydzielil rejony (odcinki) dla 
poszczeg6lnych pododdzial6w. Po kr6tkim odpoczynku i spozyciu po
silku odmaszerowaly one do wykonania zadania. Po urzqdzeniu kwater 
i odpoczynku udalem si� na drugi dzien z kapralem Modrzejewskim na 
wschodni brzeg Nysy celem rozpoznania terenu. 1 VI 1945 r. po usuni�
ciu kilku min granica panstwowa na Nysie Luzyckiej w kierunku na 
p6lnoc od Bielawy Dolnej zostala ·abstawiona. 

Zadanie dla pododdzial6w granicznych brzmialo: zamkncic rzek� Nys�. 
Do Polski wolno przepuszczac tylko Pölak6w, obywateli radzieckich oraz 
przedstawicieli innych narodowosci powracajqcych z oboz6w jenieckich 
i koncentracyjnych, a takze zwarte oddzialy polskie i radzieckie. Z Pol
ski za Nys� mogly udawac si� oddzialy radzieckie oraz osoby posiada
jcice przepustki graniczne wydane przez dow6dc� · dywizji lub wladze 
cywilne i potwierdzone przez dow6dc� dywizji. 

Sluzba graniczna byla dosc niebezpieczna. Szczeg6lnie w porze noc
nej grupy przest�pcze, przewaznie uzbrojone, staraly si� silci wtargncic 
do naszego kraju, aby prowadzic sabotaz, zastraszac, a nawet mordowac 
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pols'kich osadnik6w. W okolicznych lasach grasowaly dobrze uzbrojone 
bandy hitlerowskie. Ale zolnierz polski byl czujny. W wyniku kilku pr6b 
napadu na posterunki graniczne, a nawet koszary, bandy hitlerowskie 
po.nosily straty w ludziach i sprz�cie, az w koncu calkowicie zostaly 
zHkwidowane. 

W pierwszej polowie lipca 1945 r. zgodnie z rozkazem odmaszero
walismy do wyznaczonych i opuszczonych majqtk6w rolnych i wiosek 
celem przeprowadzenia zbioru zboz. 

Mojemu pododdzialowi przydzielono dwie duze wioski pomi�dzy Zgo
rzelcem a Luibaniem. Po urzqdzeniu kwater i kr6tkim odpoczynku przy
stqpiono na tychmiast do organizowania sprz�tu i maszyn zniw.nych. 
Wsr6d zolnierzy znalezli si� fachowcy mechanicy, kt6rzy potrafili na 
czas przygotowac (bez zadnych cz�sci zamiennych) cz�sciowo zdewasto
wane traktory, snopowiqzalki i zniwiarki, a takze na wszelki wypadek 
kosy. Ol'brzymie polacie zb6z dojrzewaly. Trzeba bylo duzego wysilku 
wszystkich zolnierzy, aby pierwsze zniwa na ziemiach naszych praojc6w 
odbyly si� sprawnie, aby k'azdy klos zostal spruitni�ty na czas. Kazdy 
zolnierz wiedzial, ze na zebrane zboze czeka ludnosc zniszczonego kraju 
oraz repatrianci i osadnicy wojskowi. 

Zniwa iprzeprowadzono sprawnie. Wszyscy zolnierze, z miasta czy ze 
wsi, pracowali ch�tnie i wzorowo od wczesnego ranka do zachodu slonca. 
Kucharze i oiborowi opiekowali si� stadem kilkudziesi�ciu kr6w, kt6re 
zawsze byly wzorowo piel�gnowane, nakarmione i wydojone w takim 
czasie dnia, aby kazdy zolnierz m6gl otrzymac porcj� mleka. Wyrabia
lismy nawet maslo i inne produkity mleczne. Sprawnie i bez za<lnych 
zakl6cen - wszystko dzi�ki ofiarnosci zolnierzy - odbyly si� r6w.niez 
omloty zebranych zboz, dostawa ziarna do wyznaczonych punkt6w, 
przydzial zboza dla repatriant6w oraz podorywki i siewy jesienne. 

Po zakonczeniu zniw, w koncu wrzesnia, obchodzono uroczyscie 
swi�to pulkowe i dozynki w Zgorzelcu. M6j pododdzial zostal wyr6zniony 
za wzorowe i sprawne przeprowadzenie zniw, a ja otrzymalem ponadto 
dyplom pamiqtkowy nast�ujqcej tresci: ,,Dow6dztwo jednostki wyraza 
Warn podzi�kowanie za ofiarnq prac� wykazanq przy wypelnianiu zada
nia bojowego - przeprowadzenia zniw .na Odzyskanych Ziemiach 
Zachodnich Rzeczypo,spolitej ... Jak krew przelana na Nysie w walc8 
z hitlerowskim faszyzmem, tak i pot, kt6rym Wy zrosiliscie prastarq zie
mi� piastowskq, przyczyni si� do utrwalenia polskosci na naszych za
chod.nich rubi�ach!" 

Jesieniq 1945 r. zostalem oddelegowany do Wroclawia, gdzie do lu
tego 1946 r. pelnilem funkcj� zastE;pcy Wojskowego Komendanta Miasta. 
Trudna to byla sluzba. Cz�sto z ruin i wypalonych budynk6w dywer
sanci i sabotazysci strzelali do wojskowych, milicjant6w, a nawet do 
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os6b cywilnych. Nawet 200 m od Dworca Gl6wnego, na obecnej ul. Gen. 
K. Swierczewskiego, zaraz po zachodzie slonca wraz z ppor. Pilatem
bylismy zmuszeni czolgac si� do najbli:zszych „zbawczych" ruin, gdyz
z lewej strony, z 2 piE:tra wypalonego budynku strzelal do nas ktos
z automatu. Takie wypadki zdarzaly si� nawet w bialy dzien. Jednakze
Wroclaw powoli, lecz systematycznie zaludnial si�, nabieral zycia.

Najgorszy okres minql bezpowrotnie, ale dzialaczy partyjnych i woj
skowych, od szeregowca do oficera, czekala nast�pna, tym razem wy
lqcznie polityczna walka - Referendum Ludowe. �uz w drugiej deka
dzie czerwca 1946 r. wy'jechalem z grupq zolnierzy w o'kolice Szprotawy, 
aby prowadzic pracE: politycznq wsr6d miejscowej ludnosci. Duzq pomoc 
naszej grupie okazali miejscowi osadnicy wojskowi. Ludnosc w tych 
o'kolicach byla dobrze ustosunkowana do wladzy ludowej. Jednak wroga 
propaganda przenikala i tutaj. Zdarzaly si� r6wniez sabotaze. Tak np. 
rozkr�cono odcinek toru kolejowego na trasie Glog6w-Zagan, a idqca 
wraz ze mnq grupa zolnierzy zostala pewnego razu ostrzelana z broni 
maszynowej. 

Po referendum wr6cilem do garnizonu. W grudniu 1946 r� wyjechalem 
z pododdzialem do Glogowa, aby ochraniac grupy \\;Ojskowe, kt6re braly 
udzial w akcji przedwyborczej do Sejmu. 



ZBIGNIEW HOLODIUK 

NA WOJNIE I PO WOJNIE 

Jui trzeci tydzien szukam swojej rodziny. Przez ten czas zje,zdzilem 
spory szmat wyzwolonej ziemi, znanej mi jedynie z przebytej frontowej 
drogi. Gdziekolwiek bym nie przystam1l, na stacji, pytalem o transport 
repatriant6w z T;;irnopolskiego. Slyszalem zwykle od swoich informato
r6w jedm1 i t� samc1 odpowiedz : buczacki transport juz jest w drodze 
n� zach6d, z� tydzien · najdalej powinien przekroczyc graniczny Prze
my�l. üdchodzilem wtedy ze spuszczonc1 glowc1, mocno przygn�biony. 
Nie widzialem przed · sobq k.resu poszukiwan. Dose mialem wojennej tu
laczki. Cz�sto budzilo si� we mnie uczucie l�ku i niepokoju o los najbliz
szych pozostawionych przed trzema laty w rodzinnym podolskim Bu
czaczu, gdzie grasowaly ukrainskie bandy nacjonalistyczne. Legnicki 
dworzec kolejowy mimo nocy wrzal r6znoj�zycznym gwarem. Wsr6d 
podr6znych. dostrzeglem wielu podobnych do mnie, w wyblaklych mun
durach z lsnic1cym na pol6wce orzelkiem. Wsr6d nich rozpoznalem wier
nego frontowego druha, kt6ry podobnie jak ja wy12atrywal swoich. �rzed 
oczyma stan�la mi zaraz ta_ czarna noc pod Budziszynem. 

Zaj�lismy tej nocy pozycj� obronnq. Wyczekiwalismy ataku Niem
c6w, zeby z kolei przej.sc do kontrataku. Lezelismy niepewni w okopach. 
Obok mnie zajql on stanowisko z cekaemem, a tuz przy nim Rosjanin 
Saszka z pepeszkq. Lubilismy Saszk� wszyscy. Byl bardzo wesoly i mlody, 
liczyl zaledwie 17 lat. Okolo 1p6lnocy ziemia zacz�la drzec. Z odleglego 
o jakies 2 km lasu pluly ciqglym ogniem niemieckie dziala. Przedpole
walki oswietlone bylo ogniem broni maszynowej i rakiet. Nad glowarni.
szumialy arty leryjskie pociski. I oto otrzymalismy rozkaz do a taku. Kie
runek natarcia - wspomniany las. Kr6tkimi skokami zdobywalismy
metr po metrze. N asza arty leria wspomagala .piechot�. Niemcy nie prze
rywali ognia. A my wciqz posuwalismy -si� do przodu. Co chwil� obok
nas padal pocisk przysy,pujqc nas ziemiq. Widzialem, jak padli moi to
warzysze z pierwszej linii. Myslalem, ze w kazdej chwili podzielimy ich
los·. Padl koilejiny pocisk tui oboik nais. Za.cz�lo si� istne pieklo. Slychac 
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bylo ludzkie jt::ki. Myslalem, ze tö juz koniec. W kazdej sekundzie przy
gotowany bylem na smierc. Wtem Saszka zaczql z placzem glosno wo
lac: mama, gdzie ty! Bylo to jego ostatnie zolnierskie westchnienie. Do
sit::gla go z lasu niemiecka kula. Wkr6tce potem walka ucichla. Niemcy 
w poplochu cofali sit::. Zal nam bylo Saszki. M6gl przeciez jeszcze byc 
z nami. 

\ 

We dw6jkt:: kontynuowalismy teraz poszukiwania swoich rodzin. Zaje
chalismy do Poznania. Tu dowif:dzielismy sit::, ze jest jakis transport na 
bocznicy. I wreszcie w przedostat!}im wagonie, po latach tulaczki i ponie
wierki spotkalem swoje dzieci i · staruszkt:: matkt::. Nazajutrz transport 
nasz skierowano do Zar. Tu mielismy sit:: osiedlic .. Jak sit:: p6zniej okazalo,
transport repatriant6w podzielono na dwie czt::sci. Nasz wagon (trzy ro
dziny) skierowano do Zgorzelca. ·wojskowq podwodq dojechalem do wsi 
Dluzyna. Byl pazdziernik 1945 r. Objqlem 7-hektarowe gospodarstwo.' 
Mieszkali w nim jeszcze Niemcy (dwoje staruszk6w). Nie przeszkadzali 
mi, ale sama swiadomosc, ze to Niemcy, prz.eciw.ko kt6rym jeszcze nie
dawno walczylem, nie dawala spokoju. W rozmowie z nimi (wladalem 
nieco jt::zykiem niemieckim) dowiedzialem sit::, ze ich jedyny syn, oficer, 
zginql pod Stalingradem. Gorzko. go oplakiwali. 

Kt6regos dnia zaprosili mnie do siebie na wino. Bylem przezorny. 
Najpierw staruszek musial wychylic kielich, potem dopiero ja skoszto
walem. Bylo pyszne. Przypadkiem zuwazylem za lustrem toaletki portret 
führera. Ogarnt::la mnie zlosc. Spytalem, dlaczego jeszcze to przecho
wujq. Niemiec nieco speszony odpowiedzial: ,,On dla · nas, Niemc6w, by1 
bardzo dobry". Chcialem ze zlosci cisnqc nim o ziemit::. Powstrzymal 
mnie najstarszy m6j syn. Od tego momentu wydawalo mi sit::, ze na g6rze 
trzymam cichego, ukrytego wroga. Zabronilem swoim dzieciom wstt::pu 
na g6rt::. Po prostu nie wierzylem swoim lokatorom. Wciqz jeszcze czuli 
sit:: eo najmniej wsp6lwlascicielami gospodarstwa. ,,Starego" na widok 
innego munduru i orzelka na czapce niemal krew zalewala. Zwykle. 
qdwracal si� wtedy w drugq stron�. Wciqz liczyli na to, ze tu pozostanq. 
Ba, nie tylko oni. Sporo osadnik6w zylo z dnia na dzien, z myslci o tym
czasowosci pobytu na tych ziemiach .. 

Mimo p6znej jesieni rzucilem w ziemit:: pierwszq garsc zboza. Wszy
scy teraz we wsi mocno zastanawiali si� nad jednym. Jakaz bt::dzie 
teraz ta nasza kochana Polska. Zdania byly bardzo podzielone. Jednym 
si� snila Polska od morza do morza. Inni twierdzili, ze przyjedzie do 
nas Anders na bialym koniu. Jeszcze inni laknt::li porzqdku przedwojen
nego. Byli i tacy, kt6rzy wierzyli, ze przyjdq tu Amerykanie. Najmocniej 
w polskosc tych ziem wierzyli ci (w tej liczbie i ja), kt6rzy o niq zbroj
nie walczyli. A bylo ich we wsi sporo. 
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W 1966 r. w Toporowie (pow. Zgorzelec) odlbyl si� zlot bylych uczest
nik6w walki z Niemcami w tamtym rejonie. Pojechalem i ja, zeby raz 
jeszcze po dwudziestu laiach stanqc na skrawku ziemi nad Nysq Lu
zyckq, gdzie kiedys walczylem. A bylo to w kwietniu 1945 r. Od rana 
pruszylo kapusniaczkiem. Od czasu do czasu zza chmur wynurzaly si� 
wiosenne promienie slonca. Przybr�ezne k�py wikliny byly na dobre 
zazielenione. Kolo dwunastej w poludnie ruszylismy. Cel - przeprawa 
na drugi brzeg Nysy. Pod ciqglym ogniem broni maszynowej dotarlismy 
do brzegu. Krzaczaste wierziby byly dla nas, piechur6w, Wiel:kim sprzy
mierzencem. Ponadto oslanialy CZE:sciowo nasze czolgi. Niemcy panowali 
nad sytuacjq. Pragn�li za wszelkq cen� powstrzymac nas od forsowania 
rzeki. Nie trwalo dlugo, gdy nad naszymi glowami pojawily si� ,,messer
szmity". Bylo ich kilkanascie. Rozpocz�ly pikowac niemal nad naszymi 
glowami, siejqc ogniem z broni maszynowej. Zaloga jednego z naszych 
dzial przeciwlotniczych skladala si� z rosyjskich dziewczqt. Przytulony 
plackiem do rozmoklej lqki slyszalem od cz�su do czasu za sobq z tylu 
kobiecy rozkaz „ogon". Po tej komendzie nieprzyjacielska eskadra _zna
lazla si� w ogniu krzyzowym naszej pelotki. Jej lupem padly cztery 
samoloty. Pozostalym udalo si� zbiec. Jak si� p6zniej okazalo, wszystkie 
cztery samoloty zostaly strqcone ogniem dziala z rosyjskq kobiecq obslu
gq. Okazalo si�, ze kobiety na froncie to nie tylko sanitariuszki, ale i wy
borowi strzelcy. Rozpocz�lismy po tym nalocie forsowanie rzeki. Woda na 
szcz�sde w tym miejscu byla plytka, niemniej ,przerazliwie zimna. W asy
sde niezawodnych czolg6w T34 ruszylismy calq parq. Co chwil� tu i 6wdzie 
wok6l nas :r.ozrywaly si� niemieckie pociski artyleryjskie. Chwil� grozy 
przezylem, gdy nieopodal mnie w srodek rzeki spadla bomba. Pot�zny 
slup wody wyr6sl nad nami, a potem spadl na nas. To si� nazywala 
prawdziwa wiosenna kqpiel. Moi najblizsi z tej operacji wyszli bez 

· szwanku. Nieco dalej bylo gorzej. Byli zabici i ranni. Prysznic posta
wil mnie mocno na nogi, oczywiscie juz na ·drugim brzegu N ysy. Poszlis
my dalej � kierunek Drezno.

W spomnialem o dw6ch zaledwie przezyciach frontowych. One wlasnie 
najbardziej utkwily mi w pami�ci. Bylo ich znacznie wi�cej. Czas wbrew 
r.1aszej woli zaciera cz�sto przebytq frontowq drog�. Dzis to juz na
pra�d� Mstoria. Dla niek't6ry;ch, nieistety, za,pomnia1na, skoro po dwu
dziestu jeszcze latach myshi o odwecie. 




