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Przedmowa.

Oto leży przed wami książka, niewielka rozmiarami, ale jak 
pełna treści, książka, która nie potrzebuje polecania ani literackiej 
przedmowy, bo z literaturą nie ma nic wspólnego. Kto zajrzy do 
środka tych smutnych kart, zrozumie odrazu, czerń jest to wyda
wnictwo i jaki cel przyświecał jegb jPcXvstaniu.

Dokumentem chwili bieżącej jest tó książka, pisana krwią i Iza
mi ludzkiemi, żywą historyą polskiej tułaczki i wygnaństwa w wiel
kim roku wojny, bolesnym głosem skargi wszystkch tych wydzie
dziczonych i bezdomnych, łzawnicą po świeżych, niezagojonych 
jeszcze ranach i klęskach, wzruszającem wołaniem tęsknoty za 
ziemią ojczystą, niszczoną ogniem i mieczem. Ile cichych tragedyi, 
ile niekłamanego bólu mieszczą w sobie te listy, pisane częstokroć 
niewprawną ręką rzemieślnika lub wieśniaka, pędzonego w świat 
Z małemi dziećmi na nieznaną dolę, oddartego przemocą od szmata 
ziemi ojczystej, którą ukochał i która była jego żywicielką, ile upo
korzeń musiał cierpieć ten inteligent, spędzający całe noce w wa
gonach zwierzęcych, popychany i poszturchiwany niemiłosiernie. 
Czyż nie kamienieje serce ludzkie z płaczu głodnych dzieci, marz
nących na deszczu i wołających o kroplę mleka.? A wówczas ileż 
to razy zdarzało się, że na jakiejś malej stacyjce ojciec wyruszał 
w deszczową noc do wsi po tę kroplę mleka, a kiedy powracał ze 
swoim skarbem, nie zastawał już pociągu, swej biednej żony i 
głodnego dziecka. I poteimi znowu przez długie miesiące to wza
jemne szukanie się po szerokim świecie, te potworne, długie dnie 
trwogi o los i dolę swych najbliższych. Rozrzucił ich los po świe
cie, jak wiatr jesienny rozmiata z rodzinnego podwórka zwiędłe 
liście, pędził ich z wsi do wsi, z miasta do miasta, często między 
niechętnych, złych ludzi, na Węgry, Śląsk, Morawy, do Styryi, 
Czech lub Karyntyi, a kiedy wreszcie znaleźli dach nad głową, 
ochłonęli z tych trudów podróży, opisują w listach tych smutnych 
historyę swego tułactwa, przeżywają jeszcze raz cierniową drogę 
wygnania, skarżą się na los swój, znajdując pewną ulgę w tem 
wypowiedzeniu swych przejść i nieszczęść. A więc pozwólmy niech 
ludzie ci przyjdą do głosu, niech znajdą ulgę i pokrzepienie we
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współczuciu bliźnich. Óto jakby obraz Grottgera, ta Odysseja bo
lesna rządcy ze Wschodniej Galicy! Z czworgiem drobnych dzie
ci, z ciężarną żoną, wozem drabiniastym, ucieka przed kozakami. 
Po drodze łamie się wóz. Za drogie pieniądze wyszukuje nową 
furmankę. Na szosie koło Chyrowa natrafia na przemarsz trenu. 
Dwa dni i dwie noce w największym deszczu czeka na polu na 
uwolnienie drogi. A kiedy wreszcie dostaje się na gościniec, ostatnia 
przejeżdżająca armata zaczepia o kola furmanki i gruchocze je na 
strzępki. Więc dalsza droga piechotą, w deszczu i zimnie, wśród pła
czu małych dzieci. Dobija cudem do Cieszyna, gdzie osiadł n|a stałe. 
„Tu urodziło się nam dziecko; teraz bez pieniędzy, bez ubrania cie
płego ani dla siebie, ani dlla pięciorga dzieci, niemogaą nigdzie zna
leźć żadnego zajęcia, w strasznej rozpaczy i lęku o przyszłość cze
kam powrotu do kraju, lub śmierci z głodu, bo ręki do tutejszych 
nieludzkich mieszkańców, nie wyciągnę."

Albo ten charakterystyczny list żony agenta z Borysławia, 
zakończony poetyczną apostrofą: „Oby jaknajprędzej można wró
cić do mej Ojczyzny ukochanej, choćby do gruzów i popiołów, a le
piej, niż żyć wśród nieżyczliwego otoczenia! Dobrze przysłowie 
mówi: „lepiej umrzeć wśród swoich, niż żyć wśród obcych, którzy 
nie pojmują całej grozy wojny, zdała od niej, nie odczuwają je| 
strasznych skutków i nie wierzą tym, którzy wszystko na pastwę 
wroga zostawili, a uciekali z życiem ty to , instynktem samozacho
wawczym się kierując, inni zaś od: hańby, od głodu i od bestyalstwa 
dziczy. Do czego wrócą i kiedy? Kto' im wynagrodzi tę straszną 
krzywdę materyalną i moralną?11

Tęsknota za Ojczyzną, ta złota nić wijąca się w rozmaitych 
odmianach przez wszystkie te listy. Bo nikt tak jak Polak nie po
trafi tęsknić za ojczystym pejzażem, nikt bardziej korzeniami nie 
jest zrośnięty z ojczystą glebą, jak noród polski, więc tem silniej 
odczuwać musi smutek wygnania. Lecz najbardziej ze wszystkich 
listów wzruszył mię i wstrząsnął do głębi list Maryi N., pisany 
drżącą ręką skołatanej życiem staruszki. W prostych, niewyszu
kanych słowach skarży się ona na złą dolę, która u schyłku życia 
zatruła jej spokój ostatnich dni. List ten urwany jest przy końcu 
niedokończonem zdlaniem, a poniżej znajduje się krótki dopisek in
nej osoby:

„To co tu umieszczone, było napisane ręką mojej ś. p. matki 
Maryi N. na dzień przed jej raptowną śmiercią, która nastąpiła 25. 
stycznia 1915. Trudy, niewygody, trwoga i wstrząśnienia mo
ralne, zniszczyły delikatny, nikły organizm. Zabrał ją Bóg na za
wsze. Złamane nieszczęściem dzieci złożyć ją musiały na ostatni 
spoczynek w obcej ziemi. Boże! czyż jeszcze mało ofiar?!“ —

Cicho! Cicho!! przebaczony niech będzie bunt, gdy serce
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krwawi. W myślach na samotnymi grobie tej staruszki, na samo- 
tym grobie w obcej ziemi, złóżmy ostatnie nóże jesienne i zmów
my pacierz za dusze zmarłe.

I nie za tę jedną tylko duszę umęczoną, ale za wszystkie te 
ofiary polskiego tułactwa i wygnania.

—Smutną moją przedmowę o smutnej książce, chciałbym jedinak 
zakończyć jakimś mniej minorowym, wzbudzającym otuchę akor
dem. Dziś bardziej niż kiedykolwiek należy krzepić upadłych na 
duchu, a tym, którzy marzną, darowywać promienie słońca, ten 
skarb ubogich. A po długich dniach trwogi i rozpaczy znowu po
czyna świecić nam w ciemnościach łaska słońca. Po uwolnieniu 
Galicyi od najazdu hord, poczynają znów ptaki wracać do ojczy
stych gniazd. Zwolna odbudowują się wsie i miasta, wracają bez 
domni tułacze do swej ojczystej ziemi, za którą tęsknili rok cały. 
Niech wraz z nimi powróci pod ojczyste strzechy ta książka, jako 
żywe wspomnienie roku tułactwa i niedoli, i niech kiedyś po latach 
krzepi nasze przyszłe pokolenia tą wiarą, że naród, który tyle wy
cierpiał a nie ugiął się i nic nie stracił ze swej żywotności, zjasłu- 
żył sobie na słodką godzinę zmartwychwstania. —

Wiedeń, w październiku 1915 roku.

Henryk Zbierzchowski.

/



Temu, co ojcem był —  zbłąkanym rzeszom 

tułaczem —  i wydatną pomocą swoją nieje

dną łzę osuszył —  temu, co głodnych wy

gnańców karmił i o los ich trwożny dnie na tu

łaczce łagodził pracując dla nich bez wytchnienia

E k s c e l e n c y i

Dr. L e o n o wi  B i l i ń s k i e m u
prezesowi Koła Polskiego

tę książkę poświęcamy —  jako dowód czci 

i hołdu za wielkie serce i głębokie zrozum ie

nie doli tułaczej



Do Czytelników.

Cisza jest w naszej redakcyjnej izdebce. Cisza ponura, a głuchy 
smutek opanował nasze dusze. — Na stole rozrzucone stosy gazet, 
zeszytów i białych arkuszy papieru, zapisanych nerwowem pismem.

Zaglądamy do nich — i przez dusze nasze przelewa się żar 
tęsknicy bolesnej. —

Patrzymy w te listy, w te kartk i------ pisane w gorączkowych
chwilach smutnych dni tułaczych — i tak nam żal czegoś ser
decznie....

Może to uczucie, że te listy gdzieś przepadną, — że po tej wi
churze dziejowej, nikt o nich nie wspomni. —

A przecież w nich tyle myśli i uczuć serdecznych, gorących. 
Patrzymy w te zapisane skrawki papieru — z myślą: „czemu 

nie mają znaleźć innej formy?“ —
Bierzemy więc te drogie nasze kartki, układamy je pieszczo

tliwie, jak najdroższe swoje skarby. — I zbiorek ten Wam oddaje
my — dziś —gdy burza jeszcze szaleje i krwawym całunem okry
wa naszą ukochaną ziemię. —

Nie ma ten zbiorek, ani jego wydawcy, — żadnych pretensyi, 
jako do utworu literackiego. — Jest to tylko dokument martyrolo
gii polskich wygnańców. — Jest to wiązanka serdecznych i szcze
rych myśli. — Te smutne, drobne fragmenty, — chcą trafić do serc, 
przemówić do dusz. —

A może kiedyś, po krwawej wojnie, gdy nad światem wzejdzie 
błogosławiona jutrzenka pokoju-------może wtedy książka ta bę
dzie przypomnieniem i odzwierciadleniem mąk i katuszy — jakie 
przeszli nasi bracia.

Niniejszy tom1 jest pierwszą częścią „Pamiętników Wygnań- 
ców“ zawierający opisy ucieczki przed zbliżającym się nieprzy
jacielem. — Opisy te wskazują, w jakich warunkach tysiące wy
chodźców opuszczało swe domy. —

Tom drugi „Na Wygnaniu*1 zawierać będzie opisy cierpień 
i gorzkich chwil na tułactwie, wśród obcych. — Z opisów tych do
wiemy się, jakto głód nieraz w chatach wychodźców gościł i co 
przeszli nasi bezdomni tułacze. —

Tom trzeci „Na Zgliszczach" zawierać będzie opisy zniszcze- 
Hia dobytku naszych wychodźców, i co zastali — gdy wrócili do 
domów swoich.



A wiecie, że w kraju naszym są tylko ruiny i zgliszcza... I że 
do zgliszcz tych właśnie wracają nasi z wygnania.

Czytajcie więc drodzy Czytelnicy ten zbiorek, jak się czyta, 
jak się wsłuchuje w  zwierzania szczere, żałosne — i jiak się smutnej 
słucha spowiedzi. —

Zygmunt Rembowski. Roman Hernłcz.



Rozdział I.

Pan Władysław Zieją, kierownik szkoły sześciokla- 
sowej w Wojniczu, który tułaczkę przepędził w Frei- 

waldau (Śląsk austr.) pisze:

„Nie zapomnę nigdy dnia 9-go listopada 1914 roku, — nie 
zapomnę tego strasznego, tragicznego chaosu, jaki powstał w tym 
dniu w Wojniczu. —

— Po kałużach jesiennego błota, cofało się przed brutalną 
przemocą wroga nasze wojsko, wywołując tym łatwo zrozumiały 
popłoch, odbierając njaimi resztki odwagi pozostania na miejscu, 
we własnym domu. - -

— Huk armat dolatywał z daleka złowróżbnym pomrukiem, 
odbijając się echem botesnem, w duszach przestraszonych mie
szkańców. —

— Snuli się oni — jak błędni lunatycy przez ulice miasta 
z rozpaczliwem pytaniem na ustach: — „Co począć?14 — Sprawa 
wyjazdu była niezmiernie trudną i nagłą. — Koni nie można było 
nigdzie dostać, a pierwsza stacya kolejowa była dopiero w Bogu- 
miłowicach, oddalona o 7 kilom, od Wojnicza. —

Dnia więc 9 listopada, po ciężkich trudach, odnaleźliśmy jaką 
taką furmankę, a wieczorem nastąpiła smutna chwila żegnania na
szego miasta, naszego domu najdroższego.

— Chwila była to nadzwyczaj smutna. — Lzy cisnęły się do 
oczu, bo głuche przeczucie opanowało serca nasze, mówiąc nam, 
że po raz ostatni widzimy ten dom, to mienie nasze. —

Smutno i boleśnie było nam opuszczać sadybę naszą, na któ
rą w ciężkim i mozolnym trudzie pracowałem przeszło dwadzie
ścia ośm lat.

Ciemna, głucha, jesienna była to noc, gdyśmy odjeżdżając 
żegnali krzyżem świętym nasz dom, żegnając go może na zawsze.

Podróż była dość ciężka. — Po wielu trudach dostaliśmy się 
nareszcie do Bogumiłowie, lecz i tam już panował nieopisany cha
os, zamęt i ścisk, gdyż w tym właśnie czasie miał odejść ostatni 
pociąg ewakuacyjny. Jednakże, zakomunikowano nam, że odejdzie 
dopiero na drugi dzień rano. Postanowiliśmy więc przenocować tę 
noc, złożywszy rzeczy swe na stacyi, sami zaś udaliśmy się do 
miejscowego pocztmistrza, kóry raczył nas przyjąć. —
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Wczesnym rankiem zbudzeni byliśmy głośnym hukiem armat. 
Ubrawszy się czemprędzej podążyliśmy na stacyę, aby zdobyć ja
kie takie miejsce w pociągu.

Po wielkich ceregielach ulokowaliśmy się nareszcie w wa
gonie pociągu pocztowego, oczekując z wielką niecierpliwością 
odjazdu.

Po pewnym jednak czasie, kazano nam wszystkie okna wago
nu pozamykać, oświadczając przytem o smutnym fakcie mającego 
się dokonać wysadzenia mostu kolejowego na Dunajcu, w pobliżu 
tejże stacyi kolejowej. — Byliśmy więc świadkami tego niezmier
nie przykrego widoku. Huk ten wstrząsnął nas do głębi — zło
wróżbne niosąc wieści.

Stacya cała spakowana do odjazdu. — Urzędnicy wsiedli do 
naszych wagonów i pociąg ruszył w dalszą drogę. — Z powodu 
ciągłych przeszkód natury technicznej, podróż nasza była nader 
uciążliwą.

Przyjechaliśmy do Biadolin dopiero wieczorem, postój nasz 
tutaj był nieco dłuższy. — I tu już stacya pakowała się, przy
gotowując wszystko nerwowo do wyjazdu. — W tym czasie dużo 
pociągów wyminęło nas, nie zatrzymując się, wiele też stało przed 
nami, a za nami zaś, szedł ostatni pociąg pancerny, wiozący urzę
dnika ministeryalnego, który po drodze likwidował stacye kolejowe.

Wyjechawszy z Biadolina, ujrzeliśmy w stronie Wojnicza ogro
mną łunę, pochodzącą od palącego się drewnianego imiostu na 
Dunajcu przy drodze rządowej.

W nocy tegoż dnia przejeżdżając przez Słotwinę, obserwo
waliśmy niezliczone masy narodu, przeważnie izraela, rozłożonego 
obozem obok toru kolejowego, oczekujących (pociągów ewakua
cyjnych.

Tu dopiero począł się nasz tułaczy, cygański, pełen grozy, 
żywot. —

Myjąc się wodą z kotła parowozu, warzyliśmy herbatę na 
spirytusie, a jedząc byle co, oszczędzaliśmy tę małą ilość wiktuałów, 
jaką zdążyliśmy zabrać ze sobą, a których wogóle nie można było tu 
dostać. —

W środę 12-go listopada około południa, stanęliśmy w polu 
koło Bochni. — Zgłodniali, wymęczeni tą drogą, korzystając ze za
wartej w pociągu znajomości z pewnym urzędnikiem pocztowym, 
otrzymałem kilka bochenków chleba dla pokrzepienia naszego 
wygłodzonego organizmu.

I znowu nudnie, ociężale, włókł się nasz wężowy pociąg, 
a ujeżdżając kilkaset metrów, ponownie stawał.— Mijając Bochnię, 
widzieliśmy znów te tłumy ludzi czekających na pociągi.

.Iiiż wieczorem tego dnia wjechaliśmy w jakąś puszczę — po
ciąg raptem stanął. — Wśród pomroku, późnego jesiennego wie
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czoru, słysząc tylko kołyszące się sosny i charakterystyczny szura 
lasów szpilkowych, podwody przechodzących naszych wojsk 
drogą leśną, a nawoływania z mazurska na konie, pocieszały nas 
choć w części, że to nasi — nie Moskale.

Czekaliśmy daremnie na chwilę odjazdu. — Głuche wieści za
częły wśród nas krążyć, — „że Moskale są już blizko".

Przygłuszony huk armat dochodził nas ustawicznie, a blask 
reflektorów twierdzy krakowskiej, rzucał światło od czasu do cza
su na poblizki las. — Nagle, zapanowała trwoga bez granic. 
Światła w wagonach pogaszono, niczem egipskie ciemności i głos 
naczelnika pociągu się rozległ: „Spokój!“ — „Ani słowa!" — „Ko
zacy są blizko!“ —

Wśród panującej ciszy odezwało się raz po raz rozpaczliwe 
szlochanie przerażonego dziecka i wśród> łez, szeptane stowa 
matczyne.

Oficer, kierujący pociągiem zebrał kiłku. znajdujących się w 
naszym pociągu uzbrojonych żołnierzy, aby zorganizować możliwą 
obronę i stanąć w pogotowiu.

Chrzęst nabijanej na rozkaz broni, spotęgował nasz lęk, nasz 
strach paniczny. — Uzbrojeni żołnierze, stanęli w korytarzu wago
nu, wysuwając przez otwarte okna gotową broń do strzału.

Straszna to była beznadziejnie długa noc. — Jakiś starzec 
wpadł w obłęd z przerażenia, wołając przeraźliwym głosem: 
„Po co zgaszono światło?11 „Zamordować mnie chcą!“

Wołania nieludzkie obłąkanego starcaj, wywołlały ijesjzczel 
większy popłoch, zwłaszca wśród kobiet, dzieci i żydów.

Wreszcie uspokoiwszy się trochę po tych przejściach okrop
nych, trwających do samego rana, wyjechaliśmy z pamiętnej 
tej puszczy, a ujechawszy kilkaset metrów, zatrzymaliśmy 
się na skraju lasu, a skorzystawszy z postoju, zaczęliśmy się posilać 
resztkami pozostałego chłeba, gotując herbatę nad rozpalonem 
ogniskiem w pobliżu toru kolejowego.

Ruszamy dalej. — Po drodze widzieliśmy w oddali kopiec 
Grunwaldzki, to znów koło Bieżanowa leżący rozbity wagon Czer
wonego Krzyża, a tu we wsi sterczy wieża kościelna częściowo 
zburzona.

Po ciężkich trudach, dojeżdżamy wreszcie wieczorem do 
Podgórza. —

Tu już mny duch wstąpił w nas. — Po niezmiernie długiimi po
stoju, wśród lasu stojących pociągów na stacyi, ruszyliśmy zwolna 
w kierunku Skawiny, w okolicy której czekał nas znowu nocleg 
w polu.

Jeść nie było co, gdyż wszystkie zapasy, jakie posiadaliśmy, 
wyczerpały się zupełnie.
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Ze Skawiny ruch był normalny, a nawet przejeżdżaliśmy 
.szybciej, niż zwyczajne pociągi.

Po ciężkich dniach i nocach tej tułaczki, dopiero w Oświęcimiu 
dostaliśmy coś ciepłego do jedzenia.

Z Oświęcimia nie była już droga długa do Freiwaldau — celu 
mej tułaczki.

Kończąc niniejsze wrażenia dodać muszę, że przeczucie nasze,
— „iż więcej domu naszego nie ujrzymy14, spełniły się, niestety.

Z mojego damsu, dobytku długich lat ciężkiej i mozolnej pracy, 
dziś szczątki tylko i gruzy pozostały od szrapneh moskiewskich.

Rozdział II.
Dr. Franciszek, Ksawery Simbach, em. Radca sądu krajowego i ad
wokat krajowy, zamieszakały stale w Ustrzykach Dolnych, w wspo
mnieniach swoich podaje ciekawe szczegóły z gospodarki rosyjskiej

w Sanoku:
„Do ostatniej chwili tajono w Ustrzykach Dolnych całą sytua- 

cyę, 7. powodu tego więc prawie na godzinę przed wtargnięciem 
Moskali do miasta zbiegłem do Sanoka, lecz i tu nie wyjaśniono mi 
grożącego niebezpieczeństwa. — Snać losy tak chciały, abym 
przeżywał inwazyę moskiewską.

Nasze wojska opuściły Sanok 24-go września 1914 roku. — 
Żadnej wtedy władzy rządowej w mieście nie było, nawet i gmin
nej, to też szumowiny miejscowe zabrały się energicznie do bezkar
nego rabunku cudzego mienia.

Rabowano sklepy, magazyny kolejowe i wojskowe, a nawet 
prywatne mieszkania, opuszczone przez zamożniejszych obywateli.

Wkrótce zorganizowano straż obywatelską dla obrony mięś
nia i życia ludzkiego, która jednakże wobec tej zgrai rabusiów 
była zupełnie bezsilną.

W dwa dni dopiero po tem zawitali kozacy.
Generałmajor Chytrowo, przemówił uspakajająco do obecnych 

mieszkańców, tłómacząc im, że wałczy jedynie tylko z wojskiem 
regulaniem, a co zaś do cywilnej ludności, spokój jej pod każdym 
względem będzie uszanowany, lecz było to tylko w pięknych jego 
przemówieniach.

W tym czasie o pół mili od Sanoka, we wsi Trepczy, był 
marszałek polny hr. Keller ze swoją dywizyą, która była w tej 
okolicy odpowiednio rozlokowaną.

Z chwilą wkroczenia Moskali do Sanoka, życie uliczne zupełnie 
zamarło. — W godzinach popołudniowych, nikt z mieszkańców
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nie pokazywał się na ulicach miasta. Sklepy ocalone od rabunku, 
zamykano o zmierzchu, a mieszkania prywatne, zaryglowano na 
wszelkie możliwe zamki.

Teraz dopiero rozpoczęty się rabunki Moskali, również bezkar
nie, a wszelkie skargi i żale nie odnosiły absolutnie żadnych skutków.

Moskalofile w Sanoku rozpanoszyli się niebywale. Stali się oni 
powiernikami rosyjskiego komendanta, a na podstawie ich doniesień, 
aresztowano niewinnych zupełnie ludzi.

Moskale nałożyli na mieszkańców kontrybucyę w wysokości 
6.000 rubli i 3.000 bocheków chleba, zabierając sześciu zakładników 
(3 polaków i 3 izraelitów), grożąc im, że jeżeli do 24 godzin nie 
otrzymają pieniędzy i chleba, będą rozstrzelani. Wobec takiego 
barbarzyńskiego rozporządzenia władz rosyjskich, (mieszkańcy 
zmuszeni byli złożyć powyższą kwotę pieniężną i chleb, je
dnakże część tylko zakładników uwolniono, pozostałych zaś trzech 
zatrzymali we wsi Trepczy, trzymając ich w stajni aż do 4. paź
dziernika, gdy przed naszem wojskiem uciekać musieli. W tyim 
pospiechu zapomnieli i o nich.

Podczas pobytu ich tutaj, urządzili szpital choleryczny dla 
swoich żołnierzy, przenosząc wszystkie sienniki, koce i całe urzą
dzenia z tutejszego więzienia sądowego.

Gwałty moskiewskie nie miały granic, zwłaszcza po wsiach 
okolicznych, dzicz kozacka hulała po swojemu.

Nie długo jednak gościli oni w naszem mieście, gdy 3-go paź
dziernika przed południem przyszli nasi żołnierze od Płowieć, 
Bukowska i Karpat, koło Trepczy rozpoczęła się walka.

Szrapnele ze świstem padały na miasto, uszkodziwszy zale
dwie kilka budynków, jednlakże wobec ich liczebnie więszej siły, 
zmuszeni byli nasi cofnąć się, opuszczając miasto.

Po południu tegoż dnia Moskale ziajęli powtórnie miasto.
Nie długo jednak cieszyli się zwycięstwem, gdyż. w dniu na

stępnym, to jest w niedzielę, nadciągnęły silne nasze oddziały woj
ska, wypierając nieprzyjaciela z miasta, pędziły ich całą siłą aż za 
San.

Wkraczającą naszą armię witano z wielką radością, jako wyba
wicieli od tej hordy tatarskiej.
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Rozdział III.
Pan Mikołaj Czaykowski, starszy inżynier Wydzifału krajowego, 
przez czas wygnania Zamieszkały we Wiedniu — kreśli
prawdziwy kalejdoskop swej tułaczki w następujących słowach:

„Wyjazd ze stałego mego miejsca pobytu, względnie z kraju
— odbyłem etapami, przenosząc się śladem władz, początkowo do 
Nowego Sącza.

Gdy bez ogłoszenia ogólnej ewakuacyi, wszystkie władze 
opuściły nagle dnia 30-go sierpnia 1914 roku wieczorem stolicę, a w 
szczególności, gdy władza jedynie uprawniona do wydawania ze
zwoleń na wyjazd, wyjechała w  nocy z 30 na 31 sierpnia, wreszcie, 
gdy tegoż dnia wydano nakaz całodziennego zamknięcia bram do
mów, zdecydowałem się opuścić Lwów.

Dorożki i tramwaje wóczas już nie kursowały, — nie miałem 
więc możności pożegnać się z krewnymi i znajomymi.

Zamknąwszy mieszkanie, zdałem je na opiekę dozorcy domu, 
poczerń z rodziną udałem się pieszo na dworzec z małymi tylko 
podręcznymi tobołkami, gdizie po trzechgodzinnem wyczekiwaniu, 
zdobyliśmy szturmem miejsce w wagonie, a kiedy pociąg ruszył, 
żegnaliśmy z ciężkiem westchnieniem naszą drogą stolicę.

Gdy stanęliśmy w Nowym Sączu, zdawało nam się, że tam 
sytuacya będzie zupełnie bezpieczną. W; przypuszczeniu, że władze 
krajowe przeczekają w Nowym Sączu burzę wojenną, wynająłem 
tam mieskanie.

W krótkim przeciągu czasu, władze moje przeniosły się do 
Krynicy, dokąd i ja zmuszony byłem się udać. Tam jednak pole
cono mi jechać do kilku powiatów podkarpackich w sprawach służ
bowych, lecz dojechawszy zaledwie do Sanoka, wnet musiałem 
miasto opuścić .ostatnim pociągiem, z powodu zarządzonego od
wrotu.

Na rozkaz ewakuacyi Nowego Sącza, wyjechaliśmy 21-go wrze" 
śnia do Zakopanego.

Pobyt w Zakopanem nie należał do najprzyjemniejszych. W ko
łach przymusowych (imigrantów planowała dfepresyia, dokuczały 
mrozy i śnieżyce, a braki aprowizacyjne rosły z dniem każdym.

Wybrawszy się jeszcze raz w imisyt rządowej ku wschodowi 
z końcem października — byłem zmuszony wskutek ponownego 
odwrotu wracać znowu, znalazłszy nastrój ludności silnie 
przygnębiony i władze na wyjezdnem, musieliśmy pomyśleć także
o opuszczeniu kraju, udając się 14-go listopada przez Węgry do 
Wiednia11.
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Rozdział IV.
Pan Mieczysław, Ludwik Łęczyński, c. k. siędzia, zamieszkały 
w Kutach, — kreśli smutne chwile swej ucieczki bardzo ciekawie:

„W miasteczku Kuty, położonem nad Czeremoszem w pięknej,
górzystej okolicy, z początkiem wojny panował zupełny spokój, 
to też do Kut przyjechało bardzo wiele rodzin (przeważnie 
żydowskich) z Zaleszczyk, Trembowli i Sniatyna, szukając tu spo
kojnego i bezpiecznego schronienia wśród ogólnej zawieruchy wo
jennej.

W ostatnich dniach sierpnia 1914 roku, powstał nieopisany 
strach wśród tutejszej ludności, gdy od strony Czerniowiec, Śnia- 
tyna i Kołomyi zbliżał się ku nam nieprzyjaciel. — Widząc więc 
grożące niebezpieczeństwo, zaczęto opuszczać Kuty, wyjeżdżając 
w stronę Węgier.

Mimo zbliżającego się niebezpieczeństwa, pozostało jednak 
dużo optymistów niewierzących w to, aby kiedykolwiek mogły 
Kuty być zajęte.

W pierwszych dniach września gruchnęła wieść o wkroczeniu 
Rosyan do poblizkiego Blerchometa, powodując ogólny popłoch 
wśród pozostałych mieszkańców.

Urzędy — gotowe do wyjazdu, a więc i ja musiałem to uczynić.
Dnia 16-go września, wczesnym rankiem wyjechałem z rodzi

ną via Kossów—Żabie do Worochty.
Przyjechawszy tu kolo jedenastej w nocy do wsi, nic chcieli 

nas żołnierze wpuścić, pomimo okazania legitymacyi. — Została 
więc jedyna perspektywa przenocowania w lesie. Na szczęście, 
przebiegając w myśli swoich znajomych z Worochty, przypomnia
łem sobie znajomego zarządcę tutejszych lasów i u niego też spę
dziliśmy szczęśliwie tę noc.

Nazajutrz o świcie, po zgłoszeniu się w miejscowej komen
dzie wojskowej, wyjechaliśmy do Mormarosz—Sziget, gdzie też 
zastaliśmy reprezentantów Kut, wśród tutejszych wychodźców.

W mieście tern, nie pozwolono nam się zatrzymać dłużej, gdyż 
w tym czasie zaczęto ewakuować miasto, wobec tego wybraliśmy 
się w dalszą drogę z zamiarem ulokowania się w Żywcu.

Podróż była uciążliwa, a głód nam towarzyszył, nie mogąc 
nic po drodze dostać. — Wkrótce jednak oznajmiono nam, że da
lej w kierunku Sanoka jechać jest niebezpiecznie, natomiast po
radzono wrócić na Węgry.

Skorzystawszy z uczynionych nam rad, zamieszkaliśmy w Al- 
samyśl, a następnie przenieśliśmy się do Koszyc. — Niestety nie
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zagrzeliśmy i tu długo miejsca, wobec zarządzenia przez miejsco
we władze przymusowej ewakuacyi wychodźców.

Niechcąc więcej narażać się na przenoszenia z miejsca na miej
sce, wyjechałem do stolicy naddunajskiej, cierpliwie oczeku
jąc powrotu do ukochanej ziemi naszej rodzinnej.11

Rozdział V.
Pan Władysław Chemiński, nauczyciel ludowy ze Lwowa, przed
stawia ciekawe szczegóły z ostatnich dni w Medyce. Pozateoi 
z uczuciem opisuje swojią smutną i pełną rozmaitych niespodzianek

tułaczkę:
„Dnia 21. sierpnia 1914 roku wieczorem, opuściłam progi mego 

domu z małymi tobołkiem w ręku. Na ulicach Lwowa panował ruch 
nieopisany. Szedłem prawie automatycznie, zamyślony ku dwor
cowi. Na pewnym zakręcie ulicy Gródeckiej potknąłem się o coś. 
Patrzę, to koń martwy leży, który ze zmęczenia padł na chodnik. 
Nikt wówczas nie myślał nawet o usunięciu go.

Na peronie było prawdziwe piekło. — Tłumy ludzi snuły się 
z miejsca na miejsce, czekając już od dwóch dni na 
pociąg.

Gdy nadszedł wreszcie tak długo oczekiwany pociąg, powstał 
ścisk i gwałt tak wielki, że trudno sobie to wyobrazić. Pomimo to, 
że nie wiedziano nic o tern, w jakim kierunku on pójdzie, lokowano 
się w wagonach, gdzie kto mógł.

Gdy już wszyscy jakie takie miejsce zajęli, wydano rozkaz: 
„Wysiadać!“. Wojskowość zażądała kilku wagonów dla siebie 
i rodzin oficerów.

Po długich i ciężkich mękach, zdołałem się ledwo ulokować 
na platformie ostatniego wagonu. — W tych warunkach jechałem 
tak kilka godzin, przybywszy do Medyki.

Tu spotkałem byłego mego szkolnego kolegę, obecnie asysten
ta kolejowego, który zaprosił mnie do siebie.

Pobyt w tej pięknej, polskiej wsi, był dosyć przyjemny i zapo- 
n inało się czasami o tem, że to przymusowa tułaczka. Kiedy pod 
Gródkiem toczyły się walki, przywożono rannych do Medyki.

Byłem raz świadkiem smutnego widoku, którego nigdy nie za
pomnę. — Razu pewnego przywieziono ciężko rannego jednorocz
nego ochotnika, a podczas robienia opatrunku przez lekarza, tenże 
skonał mu na rękach w mojej obecności — Pamiętam-------zbito
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mu trumnę z czterech desek i w noc posępną, deszczową, wywie
ziono go na tutejszy cmentarz wiejski, przy świetle łuczywa nie
sionego przez kilku żołnierzy.

Już nazajutrz przycichły wieści o zwycięstwie.
Trwoga ogarnęła wszystkich, gdy zapłonęły wsie okalające 

zewnętrzne forty przemyskie.
Krwawe łuny rozgorzały na horyzoncie, — pożar niszczył do

bytek ludzkiej pracy, długich, ciężkich lat. Dnia 15. września na
czelnik tutejszej stacyi otrzymał rozkaz ewakuacyi.

W kilka dni potem wyjechaliśmy ostatnim pociągiem w kie
runku Jasła. — Przyjechawszy do Jasła, odbywał się właśnie asen
terunek do wojska, któremu i ja podlegałem, lecz ze względu na 
nadwątlony stan zdrowia, komisya asenterunkowa uznała mnie za 
niezdolnego do linii.

Pobyt imiój tutaj nie był zbyt długi. — Zmuszony byłem opuścić 
to miasto w ciężkich bardzo warunkach.

Pojechałem więc do Cieszyna, otrzymawszy nocleg w „Domu 
Narodowym11. — W zimnej, teatralnej sali, przespawszy tych kilka 
nocy opuściłem Cieszyn, udając się do Bogumina. — Tu 
przez kilka dni udzielałem lekcyi w szkole „Macierzy", lecz z po
wodu zamknięcia jej, zamieniając na lazaret wojskowy, zostałem 
znów na bruku. — Nie mając tu co robić wyjechałem do Białej, 
spotykając tysiące wychodźców, znajdujących się w skrajnej nę
dzy. — Wkrótce jednak los mnie zagnał do Toszanowic, cichej, 
śląskiej wioski. — Przepędziłem tu trzy miesiące, ale zapragnąłem 
być w centrum obecnego życia umysłowego Polski.

Tułaczkę moją zakończyłem wyjazdem do Wiednia, przeby
wam tu już do końca, przechodząc zwyczajne dzieje, tak zwanego 
„Fluchtlinga". ,



Rozdział VI.
O smutnej doli nauczycielek ludowych, niosących snop światła 
w mroki — panujące wśród ludu, dużo już pisano. — Rozwo
dzono się nad ciężką dolą nauczycielek w czasiach pokoju, — ą cóż 
dopiero przecierpieć musiały biedne te istoty w chaosie wojny, — 
gdy bezsilne w ten odmęt burzliwy — zostały rzucone? — Smutne 
koleje swoje kreśli nauczycielka Indowa pani Stefania Wyszyńska 
z Potoku, powiat Rohatyn. — oprócz ciekawych szczegółów z tu
łaczki, znaleźć tu można w zapiskach, kilka psychologicznych mo
mentów, cechujących dusze cichych pracownic, na polu szkolnictwa;

„Mobilizacya zastała mnie w Truskawcu, przebywającego tam 
dla poratowania nadwątlonego zdrowia.

Musiałam więc wrócić do Potoku. — Tam jednakże pobyt mój 
był bardzo krótki. — Zabrawszy najpotrzebniejsze rzeczy wyje
chałam do Rohatyna wynająwszy sobie skromny pokoik, aby 
przeczekać tutaj tę zawieruchę wojenną.— Odtąd zaczął się pierw
szy okres mej tułaczki.

Ale snać nie było mi przeznaczonem tu pozostać. — W ostat
nich dniach sierpnial914 roku powstał popłoch wśród tutejszych 
mieszkańców, skutkiem odgłosów blizkiej strzelaniny. — Ody 
strzelanina nieco się uspokoiła, komendant tutejszej załogi woj
skowej wydał rozkaz aresztowania burmistrza miasta p. J. S. (po
laka) i rusko-ukraińskiego proboszcza K., jako zakładników, w ce
lu zapewnienia spokoju w mieście . — Wnet też zaczęła się tłumna 
ucieczka ludzi ku dworcowi kolejowemu, który zapełnił się niezli- 
czonemi masami. — Zabrawszy więc tylko walizki, (było nas 12 
osób) wynajęliśmy za dobrą cenę mały wózek. — Proszę więc 
sobie wyobrazić 12 przestraszonych, skulonych, zziębniętych osób, 
na małym wózku z bagażami, jadących w kierunku Chodorowa. — 
Do Chodorowa nie mogliśmy się dostać, ze względu na przepuszcza
nie jadących podwód wojskowych, skierowaliśmy się więc w stro
nę Bursztyna. — W Bursztynie nie można było się dostać do dwor
ca kolejowego, taki tam ścisk panował, zgodziliśmy więc furę, aby 
nas odwiozła do Dolnej Wojniłowskiej, do mojej siostry. Podczas 
kołowej tej podróży, ciągle nas spędzano z gościńca, to do rowów, 
to n° boczne drogi, robiąc miejsce przechodzącym niezliczonym 
wojskom.

Kurzawa była straszna, podczas panującej od dłuższego czasu 
suszy. — Każda cząstka jej wżerała się nam w oczy, usta i gardło. 
Część naszego towarzystwa odłączyła się od nas, udając się w 
stronę Kałusza. Zostało nas tylko pięć osób, z majątkiem wyno
szącym zaledwie kilkadziesiąt koron. — Sytuacyę naszą uratował 
ksiądz tamtejszy, proboszcz rzymsko-katolicki, którego z kilku na-
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uczycietami spotkaliśmy po drodze. — Zabrali oni nas na swe w o
zy, jechaliśmy tak kilka dni i nocy, aa losy zatrzymały nas w 
Luźnej, powiat Gorlice.

Tu po miesiącu musieliśmy uciekać dąlej, gdyż Moskąle feyii 
już niedaleko.

Zaczęła się ?m>wu droga uciążliwą. — Mieliśmy najrozmaitsze 
przygody. Raz n. p. w ciemną noc jesienną złamał się nam dyszel 
u wozu, o naprawie nie było mowy, a położenie wprost roz
paczliwe. Błądziliśmy więc w pobliskiej okolicy, szukając jakiejś 
chaty, gdzieby można było przenocować, -r- Po długim trudzie, od- 
należliśiny jakąś norę cuchnącą. — Była to chata pewnego straca 
przypominająca lepiankę z przed kilku wieków.

Byliśmy jednak tak znużeni, że na brudnej, twardej ziemi, 
pokrytej nieco słomą, snem twardym zasnęliśmy. — Wyjechaliśmy 
nazajutrz rano, a po kilku godzinach przybyliśmy wreszcie do Bia
łej. — Tutaj otrzymałam pensyę za pięć miesięcy, która choć w 
części zaspokoiła moją nędzę, zaglądająca mi w oczy.

W Białej mieszkałam zaledwie miesiąc, pomimo to, że całą 
duszą pragnęłam zostać w tern mieście, które rozbrzmiewało uko
chaną mową polską. — Na smutną tułaczkę gnał mnie los bezlito
sny. — Wydano bowiem nakaz, aby wychodźcy opuścili Białę.

Przeniosłam się więc do Czech, do miasteczka Policzki z czter- 
ma wspótowarzyszkaimii niedoli. — Tu pozwolono nam zamie
szkać, ale pod warunkiem, że zrzekniemy się wszelkich zapomóg rzą
dowych i nie będziemy gminie ciężarem.

Rade nie rade, musiałyśmy się zgodlzić na to chcąc tutaj pozo
stać. — Kolonia wychodźców była dość liczna. — Miejscowy sta
rosta bardzo nieprzychylnie odnosił się do tutejszych wychodźców, 
dokuczając im przy każdej sposobności, to też wyjechałam stąd 
wkrótce, przenosząc się do Bielska.

Smutne przesunęły się i tu widoki... Całe morze fez, tragedyi 
i mąk... — A jednak, w męce tej hartowała się dusza moja — i dziś
wierzę, że przyjdzie wyzwolenie, że i nam wolność zaśw ita------
po tych długich dniach cierpień."
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Rozdział VII.
Również świat artystyczny znalazł się w „opresyi" i ciężkie prze
szedł chwile — podczas swei tułaczki. — Ciekawe przejścia miała 
Panna Róża Łączka, znakomita artystka dramatyczna ze Lwowa; 
która tułacze dnie spędziła jako sanitaryuszka w szpitalu 
wiedeńskim:

„Z chwilą ogłoszenia mobilizacyi rozpoczęłam pracę społeczną 
w obywatelskim komitecie pracy kobiet. — Z ramienia tegoż zo
stałam wysłaną do magazynu intendantury Zachodnich Legionów, 
pracując do chwili wyjazdu tychże, to jest dnia 30-go sierpnia 1914 
roku. — Ani mi przez myśl nie przeszło, że będę zmuszona Lwów 
opuścić i dlatego też nie starałam się o wyjazd do Krakowa, — 
Byłam szczególną optymistką, bo kiedy w  nocy dochodził do mych 
uszu, huk armat, odbierając mi sen, nie wierzyłam, że Moskale wejdą 
do Lwowa.

Dnia 31-go sierpnia, kiedy nie było już prawie żadnej nadziei, 
udałam się nad ranem do komitetu kobiet z innemi paniami, aby po
palić resztki papierów, nie chcąc pozostawić ich obcymi. — Po
stanowiłam również z matką i siostrą — uciekać. — Nie było czasu 
do namysłu, pojechałyśmy więc do Sanoka, chcąc tam wśród gór 
i cudownych okolic znaleźć jaki taki spokój.

Równocześnie z nami przybyły też i Legiony Wschodnie, wo
bec tego pracowałyśmy wraz z siostrą w szpitalu. — Była to pra
ca nad wyraz ciężka.

Spałyśmy zwykle gdziekolwiek na ziemi. — Parę książek pod
głową, trochę słom y-------stanowiły wielkie szczęście. Trwało to
tak kilka tygodni, a gdy Lgiony udały się do Jasła, wyjechały
śmy również i my za nimi.

Szpital umieszczono w klasztorze, bardzo ładnie położonym. 
Tu można było odetchnąć. Nie trwało to jednak długo, gdyż po para 
dniach Legiony znów wyruszyły, w zamiarze rozwiązania się. 
Z Jasła wysłano nas do Krakowa, lecz musiałyśmy wrócić do Sa
noka, aby zabrać stamtąd chorą naszą matkę.

W Krakowie dowiedziałyśmy się o ewakuacyi miasta. Matka 
moja upierała się, aby jechać do Wiednia, uczyniłyśmy więc za
dość, mimo to, że pozbawione byłyśmy wszelkich środków mate- 
ryalnych.

I doprawdy. — -— Pierwsze dnie były dla nas niewymownie 
ciężkie------ i nieraz rozpaczliwe myśli opanowywały duszę moją.

Byłyśmy samotne w tej stolicy, huczącej życia rozgwarem, 
zdane na łaskę i niełaskę losu nieszczęsnego. Potem los nam nieco 
się uśmiechnął, — trochę biedę zmniejszył, a ja wstąpiłam znów 
do szpitala, by moim rodakom nieść pomoc.
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Pracy mojej oddaję się z cafem poświęceniem, z calem zapar
ciem, znalazłszy ostoję po burzliwych chwilach mej tułaczej doli“.

Rozdział V III.
Z prawdziwym wzruszeniem czytać się musi imprezyę p. Zygmun
ta Zarzyckiego, pocztmistrza z Trzciany, kolo Rzeszowa. — Przej
ścia swoje wypowiada w poprawnej formie literackiej. — Głębia 
smutku i zadumania nad smutną dolą tułaczą, — porwią każdego te 
zapiski. Pan Zarzycki spędził tułaczkę w Brzeźnicy w Czechach:

„O roku ów — kto ciebie nie znał w naszym kraju“? — Sujno 
i bogato wszędzie, gdzie spojrzeć. — Prawdziwy rok urodzaju, 
a jednak tęskno, smutno i tak nieswojo, jak przed burzą, jak przed 
nadejściem wydarzeń groźnych i potężnych.

Ostatni z dni lipca zaszedł czerwoną tarczą konającego słońca. 
Jakiś demoniczny nastrój wieczoru, mimowoli wtłaczał się 
.uszę, w każdą tkankę mózgu, — przeczucia złowieszcze, każdy 

drgał akordem nieznanej melodyi, — niedokończonej pieśni! 
Ostatni to byl wieczór lipcowej, cichej nocy, bo najbliższa iu- 
ika została skąpana w krwawej pożodze wieści o groźnej 
ie. >

Krótkie, straszne, ale stanowcze stowo „wojna“, kazało stanąć, 
milionom ludzi w szeregi, rozedrzeć serca, rzucić na szalę losów 
miliony istnień ludzkich.

Jak ogniwa olbrzymiego łańcucha, pękło to wszystko, co sta
nowiło życie rodzinne. —

I przyszła nowa era. — Z pałacu czy dworku, — z przepeł
nionego nędzą poddasza biednego wyrobnika — czy też wreszcie 
z wiejskiej, spokojnej chaty, — poszli na głos surmy bojowej, na 
daleką, ciężką a nieznaną drogę, by nie wrócić, by nie zobaczyć 
więcej... co drogie sercu i ukochane. —

Historyę rozdzierających scen długiej, lub wiecznej rozłąki, 
powtórzyło echo od morza do morza, od wiecznych lodów Sybi
ru — aż hen, kędy palm i cyprysów urocze krainy.

Pochodnia wojny, jak spadający meteor rozprysła tysiącem 
skier na rozległe ziemie Polski, ai hen — od h a li turni, popłynął 
wiew wyzwolenia.

Poszli w pole chłopcy nasi — poszli do Legionów, pod sztan
dar Białego Orła — i Częstochowskiej Królowej Polski z pieśnią 
na ustach — poszli z wiarą na krwawy bój, by upomnieć się o imię 
polskie, na sławę wieków, na chwałę potomnym. —
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PbźOstali na rodzinnym zagonie, niemal tylko starzy i niezdol
ni do broni, oraz niewielu z łych, przykutych do ciężkich taczek 
swych obowiązków.

Zmienne są losów koleje, zmienne są też i losy wojny, dlatego 
na dane polecenie — i ja musiałem opuścić me strony rodzinne, aby 
ujść przed zalewem kozackiej dzieży. —

Ucieka! kto mógł i musiał — pozostał tylko Piast — chłop 
polski, przykuty najsilniejszemi spoidłami do matki — Polski — 
z Wiernością psa, — do ojcowskiej przywiązany skiby,------ pozo
stał jako opiekun, — jako wybrany i najbliższy jej syn, na losy 
gfoźtte, co Bóg da! —

Wśród poszumu przydrożnych, płaczących brzóz i smereków, 
kwilących cmentarną pieśnią nam — tułaczom, wlókł się po stalo
wych szynach ewakuacyjny pociąg, — wioząc nas hen — w dale
kie kraje na niepewne jutro, bo taki los Nemezis dziejowej wrosłej 
w zagon polskiej ziemi! —

Po tygodniowej niemal, uciążliwej jeździe, jakby na Golgotę,— 
z uczuciem w sercu, jak po zgonie najbliższych, — stąpam po zie
mi Husa i Ziszki. —

W samotności chcę choć na chwilę zebrać moje myśli, — za
pomnieć o przebytych chwilach, — zagłuszyć ciągły łoskot w mych 
uszach pękających granatów i szrapneli, — tej pożegnalnej, żało
bnej pieśni salw bojowych, jęki naszych braci mrących na zim
nych ugorach polskiej, nieszczęśliwej! naszej ziemi. — —

Na wyćhodźctwie, przechodzą chwile długie, jak wieki, a takie 
mroczne, a takie łżawe i tęskne. —

Dziwna, bezdenna pustka mnie ogarnia. — Coś trzepoce się 
w sercu mojem, niby usidlony, niegdyś wolny ptak, w duszy mej 
słychać tylko jeden akord bólu, jedno budzi się tylko pytanie: „Sen 
li to? Czy jawa?44 —

Na tułactwo wywiozłem niajdr ogoce n nie js ze klejnoty, — te, 
które matka — Polka, wszczepiła w duszę moją u kolebki: „Uf
ność — W Boga — i silną wiarę w Niepodległą Polskę14. —

Wywiozłem z sobą ewangeliczne myśli wieszczów naszych, 
które w ciężkich i smutnych chwilach obecnych gędziebnie wtóro
wały w duszy mojej, kołysankę dawnych, minionych lat. —

Bywały chwile, kiedy na wygnaniu majaczyła mi się biedna, 
polska wieś, ta cisza wieczorna, ten bór szumiący i gaj, i najdroższa 
matka moja, śpiewająca mi o „Wiśle44, o ukochanych mi braciach 
walczących pod znakiem polskiego orła. —

Smutno mi, — pusto — i tęskno w  duszy, jak „gdy szczęście 
pryśnie, a myśl moja mknie daleko... hen — w rodlzinne moje strony.

Rwie coś... niewypowiedzianego tam w dal... kędy szara 
Wisła płynie, kędy zgliszcza i popioły. —
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Rwie coś... do tej nędzy, do tej krainy głodu i krzyżów, do tej 
świętej naszej ziemi... bólu i ran niezagojonych, do tych mogił co
raz nowszych, łzami matek, żon i sierót zroszonych.

Walki zmagających się narodów, wstrząsają podwalinami 
całego kulturalnego dorobku wieków. —

W gruzach i zgliszczach legły już krocie mień ludzkich. — 
Powoli posuwa się wskazówka na dziejowym zegarze świata. 
Z wiarą silną i utęsknieniem czekamy tej godziny wyzwolenia 

Narodu Polskiego, a z krwi świętej, walecznych naszych braci, 
ojców i synów, powstanie z popiołów Feniks odrodzenia.

Na szali przyszłego pokoju, zaważą ofiary nasze, krew i nagie 
kości sterczące naszych bohaterów i jęk hańbionych niewiast, mo
rza łez matek, żon, sióstr i dziatwy polskiej mrących z głodu, zim
na i poniewierki na wygnaniu. —

Wierzmy święcie, że „pękną okowy brutalnej niewoli krwio
żerczego wroga , że

„Ku północy, z szarej się mogiły 
Podniesie naród i ludy przelęknie,
Że taki wielki posąg z jednej bryły,
A tak hartowny, że w gruzach nie pękme“.
I w samotnych godzinach zadumań — tam — na wygnaniu — 

w odległej wiosce czeskiej, dusza się moja hartowała do wytrwania".

Rozdział IX.
Pani Józefa Laszfciewiczowa w ten sposób przedstawia ostatnie

chwile Sanoka:
„Już przed zajęciem Lwowa zapanował w Sanoku popłoch, po

wodując tymi, liczne opuszczenie miasta przez mieszkańców.
Niezliczone tłumy wieśniaków ewakuowanych ze Złoczowa, 

Przemyślan i Rohatyna, — przeciągały przez rynek sanocki. — 
Naturalnie, że tfiki widok nie mógł wpłynąć uspakajająco na tutej
szych mieszkańców, a przeciwnie zapanowała ogólna panika. — 

Kto tylko rozporządzał choćby najmniejszymi środkami mate- 
ryalnymi, pakował co najpotrzebniejsze na furę i wyjeżdżał do... 
Sanoka, który wszystkim wydawał się bezpieczną przystanią. — O 
wyjeździe koleją nie było nawet mowy, gdyż wojskowość zajęła 
kolej dla siebie.
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Musiano więc wyjeżdżać furami, plącąc 100, 160, a później 
nawet i 200 koron do Sanoka. Sambor w tym czasie przedstawiał 
obrazu istnego obozu. — Wojska cofające się z pod Lwowa zalały 
całe miasto i jego okolicę. —

Dnia 13-go września w niedzielę, zawiesiła poczta swe urzędo
wanie, a następnie władze polityczne i skarbowe.

Tymczasem stosunki w mieście były codzień gorsze. — Pie
karnie wypiekały chleb tylko dla wojska, a obstawione wartą 
broniły przystępu do nich, cywilnej publiczności sklepy zaś — 
przeważnie pozamykane i zaopatrzone napisami „Wszystko wy- 
sprzedane". —

Przyszedł dzień krytyczny. — Rynek zajęły armaty, a od trak
tu lwowskiego przez trakt przemyski aż do Buczyny ciągnęły się 
treny wojskowe, a droga ta dla cywilnej ludności, zupełnie nie była 
dostępną. — Tegoż wieczoru wysadzono w powietrze mosty 
kolejowe.

Dłużej już wahać się nie mogłam. — Korzystając z uprzejmo 
ścd naszego sąsiada, rotmistrza żandarmeryi p. S., który pozwolił 
przyłączyć mi się do wojskowego trenu, spakowałam trochę bie
lizny do kuferka ręcznego i w środę 16-go września opuściłam 
Sambor, udając się w drogę do Sanoka. Po drodze ujrzeliśmy pełne 
grozy widoki. — Słupy białego dymu unosiły się w pobliżu miasta 
bo wówczas toczyły się walki w Mistkowicach, Zarajsku i Nadiy- 
bach-Wojutyczach. Oddziały landszturmistów patrolowały gęsto 
okolicę, przeszukając nieprzyjaciela. — Trudno opisać co się dzia
ło wtedy na gościńcu wysoko wyładowane wozy uciekinierów 
żydów, tu znów cofająca się artylerya. — Nie zapomnę nigdy, jak 
do naszjegu wozu przystąpił stary żyd i z płaczem prosił o kawałek 
chleba dla dzieci swoich, bo go dostać nigdzie nie mógł, a był to 
burmistrz z pewnego miasteczka pod Lwowem. — Nie było mi je
dnak danem dojechać do Sanoka. — W Ustrzykach Dolnych spot
kałam zupełnie niespodziewanie mego męża, który po bitwie pod 
Mikołajowem tutaj wraz z całym batalionem odpoczywał. To też 
tym uradowana, podziękowałam towarzyszkom podróży za opiekę, 
i dalszą drogę odbywałam już razem z mężem i całym batalionem.

Za nami grały armaty, a my ufni w pomoc Bożą i karabiny na
szych landszturmistów szliśmy bezpieczni i spokojni przez Lisko 
—Baligród—Rostoki na Węgry, gdzie przemęczeni po tylu trudach 
i znojach, żołnierze mieli kilka dni wypocząć. —“
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Rozdział X.
Pani Maryla Stopkowa, żona prof. gitnn. z Tarnowa, która przeby

ta ciężkie dnie tułaczki, tak opisuje swe wrażenia :
„Opisywać i przypominać sobie dnie te straszne, które przeszłam 

, od I-go sierpnia to tak, jak odwracać i czytać kartki dantejskiego 
piekła. —

Przecierpiałam bardzo dużo, o tych smutnych przejściach 
możnaby tomy pisać. — Mobili zacya zaskoczyła mnie w  Dunajcu, 
a mąż mój jako rezerwowy porucznik, został powołany do Turki. — 
Nie zapomnę nigdy tej smutnej chwili żegnania się. — Pamiętam, 
jak cała wieś wyległa ze swoimi najdroższymi, żegnając ich wśród 
ogólnego płaczu. —

Wyszedł ksiądz błogosławić wszystkich na drogę nieznaną 
i niepewną, a szloch nieszczęśliwych pozostałych matek, żon i dzie
ci, wtórował tej tragicznej chwili. — Okrotpny był to widok, ale 
nie pomyślałam sobie nawet, że jeszcze straszniejsze czekają mnie 
przejścia. —

W sierpniu męża mego przeniesiono do Sokolik, mianując go 
komendantem. — Pojechałam więc tam z matką moją przez Węgry. 
Tu spędziłam blizko sześć tygodni, lecz dłużej nie mogłyśmy już 
pozostać, gdyż bitwy toczyły się na bliższym terenie, a z pod Tur
ki dochodził coraz głośniejszy huk armat, przyspieszając nasz wy
jazd dalszy. Mąż mój dostał polecenie natychmiastowego wyjazdu 
do Sianek. — Pojechałam i ja z nim, a w  Siankach nastąpiło na
sze rozstanie. —

Ja z mamą jechałyśmy dalej przez cudną okolicę Użoku, Kra- 
lowan, Suchą Horę do Czarnego Dunajca. Ale i tu po miesięcznej 
zaledwie bytności zaczęto mówić już o wyjeździe. Położenie moje 
doprawdy rozpaczliwe, albowiem będąc w  poważnym stanie mu
siałam szukać bezpieczniejszego schronienia. —

Jazda była smutna i ciężka. — Trapiły mnie czarne myśli, czy 
jeszcze ujrzę mego drogiego męża i gdzie ujrzy to maleństwo mo
je, światło dzienne? —

Nie zapomnę przejść strasznych na stacyi Zsoina na Węgrzech. 
Ruch był tam i chaos nieopisany, setki żołnierzy, pakiera nie było, 
a musieliśmy wysiąść. — Deszcz lał wtenczas jak z cebra, a nam 
kazali brać bagaże i brnąć po błocie obchodząc na około stacyę. —• 
Osłabiona wreszcie padłam ze zmęczenia na jakieś zawiniątko nie 
mogąc się ruszyć dalej. — A tymczasem tłok był co raz większy. 
Żandarmi popychając wrzeszczeli grubijańsko, a nawet popychali 
kolbami karabinów.,-— Straszna to była noc. — Kiedy nad ranem 
wreszcie nadszedł pociąg, rzuciły się zwarte tłumy do wagonów*
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chcąc sobie wywalczyć lepsze miejsce. —
Jakaś kobiecina przewróciła się, upuszczając dziecko z rąk. 

Biedna dziecina główką uderzyła o szytty, zalewając się krwią 
wśród głośnego żałosnego płaczu. — To znów starszego wiekiem

- człbwieka przewrócono, depcząc po nim niemiłosiernie. — Cudem 
jakimś osiągnęłyśmy z matką w Wagonie jakie takie miejsce. — W 
tej walce, ktoś brutalnie uderzył mnie koszem. Zrobiło mnie się na
raz ciemno o mało nie straciłam przytomności. — Szczęściem do
jechałyśmy do Preszburga, a tam po dwóch dniach głodowania 
udałam się z matką do St. Pólten, w którym zaledwie trzy dni 
byłyśmy nie mogąc znaleźć dla siebie mieszkania. Zrozpaczone 
więc udałyśmy się z prośbą do miejscowego komendanta, który 
pozwalając nam wyjechać do Wiednia, wydał odpowiednie doku
menty.

Przybyłam więc tu do Wiednia. — Tu dziecina ujrzała światło 
dzienne, a mąż dowiedziawszy się o moim pobycie, przyjechał też 
choć na krótko.

Dziś te dnie już przeszły, — życie już spokojniejsze, ale ile ra
zy zerwie się dziecina w nocy i zatrzepocze rączkami, — przy
pominam sobie to wszystko, co przeszłam i czego nigdy w życiu 
nie zapomnę". —

Rozdział XI.
Pan Roman Haber (Hernicz), literat i redaktor „Gazety Stanisła
wowskiej", oraz „Młodej Sztuki", który tułaczkę swoją przebył 
w Styfyi, a ostatnio we Wiedniu, w następujący sposób przedsta

wia ostatnie dnie Stanisławowa:
„Nam, rozsianym dziś na dalekiej obczyźnie, wśród obcych lu

dzi, — miłem — choć łzawem wspomnieniem są dnie ostatnie w na
szych ukochanych miastach, — na naszej, ojczystej ziemi, spędzo
ne. ■ — Dlatego urywek z pamiętnika, gdzie wrażenia te zanoto
wałem, może przychylnie przyjmą czytelnicy. — Było to 2-go 
września 1914 roku. — Umikły już strzały pod Haliczem. — Wojsko 
nasze cofało się pod naporem niesłychanej przemocy wroga.

Wczesnym rankiem, wyległo cale miasto na ulicę Sapieżyńśką, 
przez którą przejeżdżały nasze wojska. — Raz po raz rozlegał się 
jakiś rozpaczliwy okrzyk, który milknął wśród gwaru tententu ko
pyt końskich. To żona. matka, lub siostra, poznawały swoich naj
droższych. — Nic więcej uczynić nie mogły, jak tylko wzrok załza
wiony słać w krwawą dal, dokąd szli żołnierze. —
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Tegóż dnia, już od południa przestało urzędować Starostwo. 
Pfzed budytikietn tegoż postaWioflO wartę wojskową, nie puszcza
jąc już interesentów. — W Starostwie przebywali jeszcze starósta* 
komisarze i kilku oficerów. — W owym czasie redagując „Kuryer 

' wojenny11 przyszedłem do Starostwa w sprawie ocenzurowania 
numeru. Funkcyę cenzora wojskowego sprawował nadporueżnik 
Matzke. — Pamiętam — prawie cały numer uległ konfiskacie! — 
Próżne miejsca, krzyczące w oczy ludzi. — Pisałem o opuszczeniu 
miasta przez ludność — skonfiskowano, o strzałach armatnich roz
legających Się pod Haliczem i to skonfiskowano.

Na dworcu czekało tymczasem tysiące osób. Arystokracja, 
mieszczanie i proletaryat, wszyscy byli w tej chwili zrównani. — 
Czekały te tłumy przed dworcem w hali, lub, peronie, czekały na 

I ;  — aby tylko uciec gdzieś daleko od miasta, któremu groziło w każ
dej chwili wtargnięcie wroga. — Naraz oznajmiono, że żaden cy
wilny pociąg już nie pójdzie, a ostatni odjeżdża zaraz, ale tylko dla 
osób wojskowych.

Nigdy nie zapomnę tej chwili. —
Z piersi tysiąca osób rozległy się krzyki trwogi i przeraźliwe-

i
go lęku. — Każdy ratować się chciał, choćby tylko swe życie. — 
Instynkt samozachowawczy okazał się w całej swej pełni. — Mie
szał się krzyk ojców, — płacz matek i dzieci duszonych w nie
opisanym ścisku. — Trwała ta panika może godzinę. — Po godzinie 
jednakże oznajmiono, że można będzie jeszcze jechać tym pocią
giem, ale wsiadanie do wagonów musi się odbywać w najwięk
szym porządku. — Ponieważ ani połowa uciekinierów 
nie mogła się zmieścić, zarządzono drugi pociąg, który miał odejść 
w dwie godziny później. Korzystam też ze sposobności, aby w  imie
niu tysięcy wychodźców podziękować naczelnikom stacyi 
panu nadinspektorowi Stamperowi i p. inspektorowi Eckhardtowi, 
za ich niezmordowaną pracę. —

I)( wiedziawszy się więc, że ostatni pociąg odjedzie dopiero 
za kilka godzin, udałem się jeszcze do miasta, aby „stać na poste
runku" do ostatniej chwili. —

Wspólnie więc z jednym z komisarzy i burmistrzem miasta 
P. Fiedlerem zredagowałem komunikat do ludności, nawołując do 
spokoju. — Jakkolwiek wkroczenia wojsk rosyjskich nie podawa
liśmy jako fakt, staraliśmy się jednak uspokoić wzburzone umysły 
Wiadomościami, że Rosyanie w okupowanych miejscowościach po
stępują po ludzku, że hie mordują, nie palą, nie rabują. (Rzeczywi
stość smutna zadała pełen kłam naszym zapewnieniom.) —•

Komunikat ten bezpłatnie rozrzucono po mieście. — Była go
dzina wieczorna, kiedy te białe kartki z czarną hiobową wieścią 
pojawiły się na ulicach. — Wtedy zapanowała rozpacz, rozpacz,
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jakiej nie jestem wstanie opisać. Oczy wszystkich byty we Izach. 
Usta szeptały rozpaczliwe skargi, zdawało się, że plącze serce na
szego miasta.— Ani jedna twarz nie miała nawet cienia pogody, 
tylko smutne zadumanie i ból wewnętrzny. —

Wkrótce policya zdzierać zaczęła wszelkie afisze, które zawie
rały komunikaty c. k. Starostwa, władz wojskowych i t. p. —

Z budynków polskich towarzystw zdjęto szyldy, obawiając się 
bombardowania domów. — Pozostali jeszcze żołnierze wysadzili 
w powietrze prochownię i magazyn prowiantury. — Przed tym 
wojskowym magazynem rozdlawano uboższej, ludności: cukier, 
mąkę, ryż i wino. Rozdano niezliczną ilość, jednakże czas nie po
zwolił na rozdanie wszystkich będących tam zapasów.

Po tym wybuchu powstała jeszcze większa konsternacya 
wśród pozostałych mieszkańców. — Ludzie biegli przed siebie, jak 
s; ć .eńcy, na przedmieściach rabowano bezkarnie, całą noc panował 
ruch w mieście.

Dnia 3-go września wczesnym rankiem, widać było ogromną 
zmianę. Okna opróżnionych mieszkań zasłoniętej, niektóre ulice 
miasta zupełnie puste. —

W dniu tym urzędowała już „Milicya", a wieczorem przyszła 
ta straszna chwila, wkroczenia nieprzyjaciela.

Ale mnie uniósł bieg życiowych zdarzeń na tułaczkę w obce, 
dalekie i nieznane kraje. —

Szczęśliwy jestem, że nie dano mi być świadkiem tych prze
mijających rządów moskiewskich, rządów knuta i nahajki. “. —

Rozdział X II.
Pani Zofia z Zakrzewskich Mykietynowa, wdowa po nauczycielu 
ze Lwowa, która tułaczkę miała smutną i dużo ciężkich przejść, 

tak opisuje swoje wrażenia:
„Dnia 1-go września 1914 r. opuściłam wraz z dziećmi Lwów 

ukochany, — mimo, że zdecydowawszy się zostać zakupiłam za
pas prowiantów, zaopatrzona więc byłam na kilka miesięcy. — 
Jednakowoż zostać nie mogłam, bo do ucieczki gnał mnie placzi có
rek i ich błagalne prośby: „„Mamusiu droga, uciekajmy!“ — 

Popłoch był tak wielki, że nie było chwili czasu do namysłu. 
Odeszłam z dziećmi — jak stałam, nie zamykając nawet żadnych 
drzwi. Na dworzec nie można było się dostać. — Udałam się więc 
z dziećmi pieszo w kierunku Gródka Jagiellońskiego. — Po długiej
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tej pieszej wędrówce, spotkałyśmy po drodze piekarza, który ubła
gany wziął nas na swój wóz. Niewymownie ciężka była to dla nas 
droga, pełna najrozmaitszych przeszkód, ze względu na przejeżdża
jące ciągle treny wojskowe. Nareszcie pod sam wieczór znalazły- 
śmy się na stacyi w Gródku. Wsiadłyśmy też zaraz do przepełnio
nego pociągu, — dzieci mi niemiłosiernie w tym ścisku pobito. — 
Był moment, że chciałam już nawet wrócić z powrotem, byle nie
być tak przez tłum niemiłosiernie duszoną, pchaną i deptaną.-------
Tylko strach dzieci przed1 zbliżającym się wrogiem i mnie pchał 
dalej. — Znowu zaczęła się ta uciążliwa podróż, po której dojecha
łyśmy do Rzeszowa a stąd po kilku dniach wyjechałyśmy do sąsie
dniej wsi Mrowli, gdzie zaopiekował się nami zacny ks. kanonik 
Henryk Siarkowski. Mieszkałyśmy w szkole, pobyt nasz tutaj był 
bardzo miły, znalazłszy współczucie tutejszych mieszkańców, 
którzy nam pomagali, w czem tylko mogli. — Ale snać przezna
czone mi były losy tułacze, bo po czternastu dniach musiałam zno
wu uciekać furą do Rzeszowa, bo zajęcie przez wroga Mrowli 
groziło lada chwila, wobec coraz głośniejszych huków i łun ognio
wych. Mieszkańcy ze łzami nas żegnali. W Rzeszowie już było 
prawdziwe piekło. Armia Auffenberga cofała się wówczas z. pod* 
Lublina. Ulice dość wąskie, tworzyły zbitą masę tłumu. — Ludzie, 
konie, wozy, armaty i niezliczone wojska, wszystko to stanowiło 
chaos, krzyk i rozpacz.

Szliśmy tak potrącani, besztani w rozmaitych językach ku 
dworcowi. —- Mój majątek (2 poduszki i kołdra) wyrzuciłam na 
ulicę, bo mi ciążyły i zawadzały. —

Na dworcu znowu ścisk, płacz i krzyk. Po ciężkich trudach 
dobiłyśmy się jednak do stojącego pociągu, mającego odejść w kie
runku Nowego Sącza. O dziewiątej wieczór dojechałyi5iny do Ja
sła. — Tu deszcz, zimno i ścisk, ani się docisnąć na peron. Zostałam 
więc z dziećmi przed dworcem. Usiedliśmy na jakimś wózku, a 
deszcz z wiatrem smagał nas niemiłosiernie, jak rózgami. — Moje 
dzieci (8 i 11-to letnie) płakały z zimna i głodu. Dopiero po północy, 
tutejszy komendant wojskowy stacyi, ulitował się nad memi dzieć
mi. — Ulokował je w małej, ciasnej swej kancelaryi, układając 
do snu na pułkach od książek, a starsze córki usiadły na ziemi, 
tu przynajmniej schronienie było od deszczu i zimna, ja zaś zosta
łam aż do 8-ej rano na peronie. W tej chwili zajechał cichutko po
ciąg i kto się szybko zoryentował, ten wsiadł i pojechał, — reszta 
została. Do późnej nocy jechałyśmy tak do Sącza, lecz stąd już 
dalej nie odjeżdżały żadne pociągi. — W drodze dostała obłędu ja
kaś młoda kobieta. —

Na jakiejś stacyi, gdy pociąg ruszał, wyskoczyła ona z 
dzieckiem na ręku, uciekając w las, wśród strasznej ulewy. Mego



małego, ośmioletniego chłopczyka brała za Moskala. — Wszelkie 
uspakąjania nic nie pomogły, uciekła, a co się potem stało z nieszczę
śliwą kobietą — nie wiem.

W Sączu mieszkałyśmy tylko dwa tygodnie w zimnem, próż- 
nem mieszkaniu, sypiając tylko na słomie. Ze względu jednak na 
niekorzystne stosunki i niezrozumienie naszej biednej, tułacze] doli. 
musieliśmy to miasto opuścić.Wyjechaliśmy więc do Białej a stąd do 
Berna Morawskiego, gdzie ciężkie dnie tułaczki pędzę tu w smut
ku z prośbą do Boga, by pozwolił mnie wytrwać i wrócić szczęśli
wie do ukochanej Ojczyzny." —
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Rozdział X III .
Oorzkję były dnie tułaczki wychodźców galicyjskich, kiedy bez
silni, gnani smutną koniecznością, musieli w „obce progi“ wstępowtać
— Niejedną chwilę goryczy się przeżyło i niejedną łzę trzeba było 
w sobie tłumić. Pani Maryta Ziemiańska z Borysławia, tak opisuje 

swoje smutne przejścia:
„Z Borysławia wyjechałam 11 września furą, bo pociągi już nie 

kursowały. — Pojechałam sama — bo mąż mój został jeszcze 
uspa' -jąc mnie, że gdvHr zaszła konieczność, to i on wydostanie 
się i . ;ży za mną do Kęt. — Zaledwie trzy dni wypoczęłam po tej 
męczącej drodze w Starzawie, a już trzeba było dalej jechać! — 
Kłopot był wielki, bo pociągi były tylko dla wojska, a o fury było 
bardzo trudno. Znalazłszy nareszcie jaki taki wózek i uzyskawszy 
pozwolenie wyjazdu pojechałyśmy do Sanoka. — Dwa dni jazdy 
wystarczyło na to, by siły się wyczerpały, — zimno w nocy, wó
zek trzęsie niemiłosiernie, a lęk srogi przed nieznanem jutrem, ani 
na chwilę nie opuszczał mnie.—W Sanoku pełno wojsą. Na stacyi 
trudno się przecisnąć, aż wreszcie doszłam do wagonów, zdoby
wając sobie miejsce w kącie tagoż. Ustawiłam tam sobie swoje 
tobołki (smutny skarb wygnania) i siadłam na nich. Wnet też w tym 
wagonie zapełniło się żołnierzami, lecz pociąg nie ruszał się z miej
sca. Gdzieś dopiero po dwóch dniach tęgo oczekiwania wyjecha
liśmy stąd i po najrozmaitszych przejściach przyjechałam do Kęt, 
a tu odnalazłszy swoją towarzyszkę podróży z Borysławia, zamie
szkałyśmy razem. Ale i w Kętach nie byłyśmy długo, gdyż huk 
armat pognał nas aż do Wigierskiego Hradyszęza, gdzie pobyt 
nasz obfity był w chwile nader smutne, pełne goryczy. — Mie
szkańcy Hradyszcza odnosili się do nas z nieufnością i nieżyczliwo
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ścią, okazując nam jawnie. — Przed świętami Bożego Naro
dzenia odnalazłam zą pomocą ogłoszenia, swą siostrę w Cieszynie.
— Z tułaczki mojej odniosłam dużo smutnych doświadczeń i rozu
miem dziś już dobrze to przysłowie: „Lepiej umrzeć wśród swoich, 
niż żyć wśród obcych11, którzy nie pojmują całej tej grozy wojny 
i będąc zdała od niej, nie odczuwają jej strasznych skutków. — Do 
czego my wrócimy i kiedy? Kto nam wynagrodzi tę krzywdę ma- 
teryalną i moralną?11 —

Rozdział XIV.
Panna Julia Panecka, nauczycielka ludowa z Drozdowie, pisze:

„W urzędzie byliśmy wszscy razem w dniu ogłoszenia mobili- 
zacyi, bo zwykle rodzina <11*0ja przyjeżdżała do mnie na wakacye. 
Rozpacz mnie jednak ogarnęła, gdy z Gródka zaczęto uciekać, a  mnie 
oświadczono, że wszelkie kasy wyjechały i że pensyi nie wypłacą. 
Dnia 2-go września, wszystkie urzędy opuściły Gródek, więc i my 
w panicznym strachu porwaliśmy co było pod ręką i popędziliśmy 
ną stacye. — Majątek nasz cały stanowił zaledwie kilkanaście ko
ron. Wsiedliśmy do wozu końskiego, bez żadnej ławki, ani nawet 
źbźbła słomy, na zawiniątkich naszych siedząc, jechaliśmy — sami 
nie wiedzą; dokąd? —- Chcieliśmy wysiąść w Przemyślu i poje
chać do szwagra, do Drohobycza, lecz oznajmiono nam, że Droho
bycz jest zagrożony. — Jechaliśmy więc dalej, stojąc o chłodzie
i głodzie po kilka godzin w polu. — Raz pamiętam, staliśmy dzień 
cały prawie, a to dlatego, że była katastrofa, której ofiarą pad! 
pociąg, którym mieliśmy jechać, tylko dziwnym zbiegiem okolicz
ności nie wsiedliśmy do niego.

W Bochni zatrzymaliśmy się krótko. — Udałam się tu do Okrę
gowej Rady Szkolnej do pp. inspektora Pietrzykowskiego i radcy 
Lewaka z prośbą o pomoc, której nam Ci godni ludzie nie odmó
wili. — Polecili nam Oni poblizką wieś Lapczyce, ofiarowując na 
mieszkanie klasę wolną. — Spaliśmy tam na ziemi, każdy w innym 
kącie, a bieda zaglądała nam w oczy coraz większa. Ale na szczę
ście ojciec mój dostał emeryturę, a i ja wkrótce otrzymałm pienią
dze. W Lapczycy było nam bardzo źle. Okoliczności i warunki tak 
się złożyły, że pragnęłyśmy jaknajprędzej stąd jechać do Białej.

I znów zaczyna się ta ciężka podróż i gdyby nie dobre serce 
maszynisty, który nam udzielił wody gorącej na herbatę, a Czer
wony Krzyż w Dziedzicach kawałek chleba, nie wiem coby się z 
nami stało, tak byliśmy wygłodniali. — W tej podróży znów po

k
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raz drugi uszliśmy śmierci, bo pociąg, do którego siostra moja 
chciała, abyśmy wsiedli, rozbił się, ,a śmierć znalazło kilka 
zakonnic i wojskowych. Czekać więc znów musieliśmy, póki nie 
uprzątną szczątek rozbitego pociągu z toru kolejowego, po którym 
w dalszą drogę mieliśmy jechać.

W Przerowie działo się coś strasznego. Tu bowiem koncen
trowano przybyłych wychodźców. Jednych — wysyłano do Czech, 
innych do Wiednia, to znów do Styryi, Karyntyi i Moraw, a my 
zamieszkaliśmy w poblizkiej wiosce Roikitnicach, odległej o 3 kim. 
od Przerowa. Tu znaleźliśmy rzeczywiście serdeczne współczucie 
wśród Morawiaków. Tu dni tułaczki schodziły nam o wiele lżej, 
gdyż ludzie tutejsi są bardzo dobrzy, życzliwie usposobieni i starali 
się wżyć w nasze ciężkie położenie.

Tu już zapewnie nasza tułaczka się zakończy. Oby też Bóg 
dal jaknajprędzej powrócić do swego rodzinnego kąta“.

Rozdział X V
Starały się niektóre pisma panegirykt pochwalne nucić mieszkań
com cudownej Styryi, za ich dobre serca i uczciwe, ludzkie trak
towanie wychodźców. Tymczasem, wśród stosu smutnych listów 
wygnańców, znajdujemy wiele bolesnych skarg pod adresem Sty- 
ryjczyków, a w jednym z nich żali się pani Weronika Rutkowska, 

nauczycielka ze Sambora w sjuwach następujących:
Ze Sambora wyjechałem z dziećmi w połowie lipca 1914 roku, 

na świeże powietrze do wsi Nowe Bystre koło Zakopanego. — Kie
dy w Gailicyi rozpoczęła się mobilizacya i panika ogarnęła wszyst- 
ich, znajomi i przyjaciele radzili mi zostać na Bystreim jaknajdłużej, 
bo tu najbezpieczniej. Około 20 sierpnia chciałam jednak wrócić do 
Sambora, aby 1 września być już na stanowisku, jako nauczycielka. 
Komunikacya dla cywilnych osób była już przerwana. Musiałam 
więc mieć pozwolenie ze Starostwa, ale,— na daremnie. Ze Sambo
rem1 było już niemożliwe się skomunikować, a żadnych dokumentów 
ze sobą nie wzięłam. — W październiku otwarto szkoły w Zako
panem, a ja dla dalszego kształcenia dzieci, przeniosłam się 
również. Zimno, brak odpowiedniej, ciepłej odzieży i chciwość bez
graniczna zdemoralizowanych tutejszych górali, dawało się nam 
we znaki1. Alarm panika, jakoby wróg nasz mia-ł się szybko zbliżać, 
wypłoszyły nas już 16. listopada. W ogromnym ścisku, wśród strasz
nych niewygód, jechaliśmy przez Suchą Horę do Wiednia, a stąd do 
Styryi, do Kapfenbergu, chcąc tu zamieszkać.Miasto to liczące dzie
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sięć tysięcy mieszkańców, hotele są niemal co trzy kroki, ale dare
mnie szukałam cały dzień mieszkania, nawet dla przenocowania. 
Wobec wychodźców byli bardzo wrogo usposobieni. Taksamo 
nawet,noclegu nie mogłam znaleźć w  Gensendorfie, a nawet powie
dziano nam, że wójt tutejszy pod surowa karą zabronił mieszkań
com przyjmować wychodźców. Jak z tego wynika, wszyscy wój
towie styryjscy, potajemnie takie rozporządzenie wydali, bo nawet 
nie słuchając naszych żądań, już z góry mieli przygotowaną odpo
wiedź: „Leider alles besetzt“. — Przez interwencyę pewnej nau
czycielki z Kapfenbergu, udało oni się dostać mieszkanie o jedną sta- 
cyę dalej w Marcin — Miirztal. — Niestety i tu dłużej mieszkać 
nie mogłam, gdyż do mojej gospodyni przyjechali krewni, ucie
kinierzy z Węgier i trzeba im było naturalnie miejsca ustąpić. — 
Przeniosłam się więc do Gracu, gdzie również tutejsza ludność 
życzliwie nie odnosi się do nas, a przeciwnie, wprost jawnie 
nam okazuje swoją antypatyę, twierdząc, że wychodźcy, 
wytworzyli u nich drożyznę. —

Wraz ze mną na wygnaniu jest też moja siostra Marcela 
Achtowa z trojgiem dzieci, która wyjechała ze Lwowa jeszcze w 
lipcu na Bystre koło Zakopanego i odtąd żadnych nie ma wiado
mości o swym mężu. Razem przebyłyśmy tę tułaczkę, razem też 
mieszkamy w Gracu, a jedynem naszem pocieszeniem, to kochane 
polskie pisma, z których czerpiemy otuchę do dalszego wytrwania11.

Rozdział X V I
Pani Paulina z Kieniewiczów Parojowa, wdowa po adwokacie kra
jowym, właścicielka realności w Krakowie \ tam stale zamieszkała 
pisze: „Po skończeniu roku szkolenego wyjechałam do rodziny na 
Litwę, do gubernii Mińskiej z ośmnastoletnim synem. Po wybuchu 
wojny, byłam internowaną, zostawszy tam za poręczeniem trzech 
obywateli ziemskich, a syna mego, władze tamtejsze wysłały, jako 
jeńca wojennego w głąb Rosyi, do gubernii Wiatskiej. — Ojciec 
mój, chory staruszek został w Krakowie wraz z drugim moim sy
nem, powołanymi do wojska przy pierwszej mobilizacyi. — Roz
paczliwym wprost wysiłkom zawdzięczam uzyskanie paszportu, 
dającego mi możliwość powrotu do Krakowa, zastawszy już tylko
------ zwłoki mego ukochanego ojca. — Droga z Rosyi do Krakowa
była okropna. Podróż trwała około 14 dni, pieniądze moje ule
gły tam rekwizycyi, jako obcej poddanej i ledwo udało mi się ura
tować choc:aż 150 rubli na podróż powrotną. — Wróciwszy do 
Krakowa, załatwiłam swe niezbędne interesy i wraz z ogólną falą 
wychodźczą, przeniosłam się do Krems, gdzie tułaczkę swą spędzam.
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Panna Marya Chrząszczówna, nauczycielka w Pobiednem, pow. 
Sanocki, pisze: „Wyjechałam z rodziną z kraju dnia 24. września 
1914 roku z zamiarami przeczekania burzy wojennej w Nowym Tar
gu, ale spowodu grupowania się naszych wojsk, nie mogłyśmy się 
dostać tam. Wobec tego zmuszone byłyśmy zwrócić się na Wę
gry, gdyż Moskale szli już na Jasło. — Ciemną nocą przedostały
śmy się przez obozy wojsk naszych i po długie, uciążliwej 
tej podróży, dostałyśmy się wreszcie na Węgry, nie zaznawszy u 
nich gościnności.11 —

Pan Dr. Henryk Rosenberg, adwokat krajowy, zamieszkały 
stale w Pilznie, wyjechał przed inwazyą rosyjską do Czarnego 
Dunajca. — Po ustąpieniu Moskali powrócił spowrotem, aby prze
konać się o swej „bezdomności11. — Z pięknie urządzonego, obszer
nego mieszkania, zostały tylko nagie ściany. — List swój kończy 
Dr. Rosenberg ironiczną uwagą, „że z majątku swego uratował 
jedynie walizkę ręczną i ukochanego psa“.

Pan Ludwik Ramułt, właściciel dóbr Dwernik i Dwerniczek,
były marszałek powiatu liskiego, pisze: „że, zajęcie Dwernika przez 
Moskali, odbyło się spokojnie, — okupacya jednak trwała tylko 
24 godzin, gdyż pod silnym naporem wojsk austryackich, idących 
od strony Węgier, zmuszeni byli cofnąć się Moskale. Po kilku jednak 
tygodniach zajęli znowu Rosyanie Dwernik — obrabowali wtedy 
już cały dwór, uprawiając przy tem bestyalskie gwałty".

Pan inżynier Maryan Piszczek, naczelnik ogrzewalni kolejo
wej w Zagórzu, żali się, jak i setki innych wychodźców, na zacho
wanie się Węgrów, będąc antytezą wszelkich ich życzliwości. Na
turalnie, że były też i tu wyjątki — ale ogół wychodźców, nie zna
lazł poparcia i zrozumienia doli-. — W Mezolaborcz, gdzie p. inż. 
Piszczek przebywał, były wprost niedające się opisać stosunki. — 
Oto np. pod względem cen. bochenek chleba kosztował 4 korony. 
Żywności wogóle było bardzo mało, a epidemia cholery pochłonę
ła wówczas 1100 ofiar w dość krótkim przeciągu czasu. —

- ę v  miłlfil ł

Pan Dr. M. Auerbach, prof. gimn. w Samborze, żali się również 
na Węgrów, podkreślając jako fakt, że uważali oni wychodźców, 
jako obcokrajowców. Ucieczkę przebywał p. prof. Auerbach bardzo 
uciążliwą, trwającą przeszło cztery dni, wśród różnych przykrości, 
których los — wygnańcom nie poskąpił.

Pan Ignacy Mielnik, c. k. leśniczy z Rafajłowej. Podczas uciecz
ki przeszedł pieszo całe Karpaty z czworgiem dzieci. Pan Mielnik
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również skarży się na nieżyczliwość Węgrów, którzy nic mogli 
zrozumie i odczuć jego rozpaczliwego wprost położenia.

Panna Stanisława Kraussówna, adjuntka poczt, i tel. w Rze
szowie, w krótkim, a wyrazistym szkicu, przedstawia nam obraz 
zgrozy ostatnich chwil Rzeszowa i nagiej ucieczki, pisze: „Pełni
łyśmy służbę pamiętnej, ostatniej nocy z 20 na 21 września, było 
nas wtedy pań 5 z telegrafu i dwóch kontrolerów. Rzeszów był w 
tę noc smutny i dziwnie spokojny, tylko straż obywatelska czuwała 
nad porządkiem wewnętrznym, — a wokół już okrążał nieprzyja
ciel nasze miasto. — Kochany nasz naczelnik dodawał nam otuchy, 
pracując tak do rana, aż przeraziły nas ukazujące się coraz większe 
łuny, któremi nieprzyjaciel znaczył drogę swego mającego nastąpić 
przybycia, od strony Leżajska. — O 5-tej rano zniszczono wszyst
kie aparaty telegraficzne, a w godzinę potem siedziałyśmy już w po
ciągu ewakuacyjnym. — Dziewięć dni uciążliwej podróży trapiły 
mnie myśli: — dokąd? — po co? — i czy jeszcze wrrócę? Dojecha
łam nareszcie do Cieszyna, skąd w październiku powołano mnie 
.znów na służbę do Rzeszowa po to, aby w połowie listopada wy
jeżdżać na smutną, łzawą powtórną tułaczkę11. —

Pan Ignacy Balnarz, c. k. Radca) skarbu i naczelnik oddziału 
należytościowego w Rzeszowie, przebył prawdziwą odysseję tu- 
łaczą, gdy los wygnańczy gnał go do: Nowego Sącza, Nowego Tar
gu, Krakowa, Białej i Kojetina i po raz drugi pan radca Balnarz 
odbywać musiał ucieczkę, ale tym razem nie odbywał tyle „etaj- 
pów11 co przed tem, zajeżdżając wprost do Kojetina.

Pan Bronisław Kijas, radca sądu krajowygo w Rzeszowie, ró
wnież przebywał podwójną ucieczkę, a z listu wyjmujemy jako cie
kawy szczegół, że w trzy godziny po odejściu ostatniego pociągu, 
wkroczyli Moskale do Rzeszowa. — Miał więc przecież szczęście 
pan radca, zdążyć ujść cło przed najazdem wroga. —

Pan Stanisław i Zofia ze Skibińskich Tarnawscy, znani i ce
nieni artyści opery lwowskiej, żalą się w smutnej kartce, że zagubili 
wśród tułaczki, podczas ogólnego popłochu swą rodzinę, o której 
żadnych dotąd nie mają wiadomości. W kartce tej przebija dziwny 
smutek, wewnętrzny ból, ciche łkanie duszy artystycznej na tę bez
graniczną pustkę. Znakomici artyści tułaczkę tę stpędzają w Gracu.

Pan Józef Torwiński, kand. adwokacki ze Lwowa,który swą 
tułaczkę spędził w Bruck nad M. w Styryi, pisze:

^Opuszczałem z żoną ukochane miasto moje rodzinne w chwili,
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kiedy o kilkanaście kim. na zachód toczyły się krwawe walki z prze- 
ważającemi silami anmii rosyjskiej. —

Czekając przez pięć godzin na odejście pociągu, który miał nas 
odwieźć do Tarnowa, widzieliśmy olbrzymie transporty rannych, 
nadchodzące wprost z pola bitwy. Straszny to był widok, a pod ich 
wpływem, potęgowało się coraz to większe zdenerwowanie u nas. 
Wreszcie wieczorem z wielkim żalem wyjachaliśany z dworca. 
Skierowaliśmy podróż do Poronina, zamieszkawszy tam zaledwie 
kilka tygodni. Gdyz w wrześniu zaczęły się nowe ugrupowania 
wojsk i teren, operacyjny-przesunął się częściowo do Zachodniej 
Galicyi, — wskutek tego, powstało, wśród bawiących tam Pola
ków zaniepokojenie przed ewentualną inwazyą rosyjską.— Poszli
śmy za ogólnym odruchami, jadąc na tułaczkę do Brucku.

Panna Myrya Praschilówna, nauczycielka muzyki ze Lwowa,
— pisze o serdecznem przyjęciu wygnańców przez mieszkańców 
Moraw. Należy dodać, że o Morawiakach piszą wszyscy wychodź
cy z wielkiem uznaniem. —

Pan Grzegorz Lisowski, notaryusz z Ropczyc, pisz: „Dnia 14. 
września 1914 roku wyjechałem z żoną i trzema córkami, aby je 
umieścić w spokojnem i bezpiecznem miejscu, zdała od zawieru
chy wojennej, na Morawach, sam zaś miałem wrócić na swe stano
wisko do Ropczyc, które jednak w międzyczasie zostały zajęte 
przez Moskali. — Zmuszony więc byłem cztery miesiące spędzić 
razem z rodziną na Morawach, poczem pizeniosłem, się do Wiednia. 
Tułaczka ta nie byłaby dla mnie tak ciężką, gdyby nie ciągła trwo
ga o syna; który walczył w  szeregach, jako jednoroczny ochotnik, 
i wreszcie, gdyby nie ten lęk, czy zastaniemy jeszcze coś, po po
wrocie z naszego dobytku."

Pani Katarzyna Lenartowiczowa, właścicielka realności w 
Rzeszowie, pisze: „Podczas pierwszej inwazyi rosyjskiej, uciekła 
moja córka pieszo lasami i polami z Luberu do Rzeszowa. W Lube- 
rze była nauczycielką i tam zaskoczyła ją inwazya. Tułaczka 
moja nadzwyczaj smutna była, gdyż syn mój ciężko ranny dostał 
się do niewoli i wywieziony został z innymi jeńcami na Sybir. Trwo
ga ciągła, jako matki o jego los, mąciła spokój w  ciężkich godzinach 
tułactwa/* —

Pan Stanisław Flisowski, inżynier kolejowy i kierownik robót 
melioracyjnych w Tarnowie, wyjechał końmi do Tuchowa dnia 
8. listopada, a stamtąd na Węgry. — Na Węgrzech ludność miejsco
wa odnosiła się bardzo nieżyczliwie do wychodźców, np. w Eperies
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nie chciano na stacyi żadnych informacyi udzielić w niemieckim 
języku. — Tułaczka różne trudności i przeszkody, nasunęły p. Fli- 
sowskiemu dużo gorzkich refleksyi, które aczkolwiek bardzo traf
ne. nie mogły być wydrukowane ze względów cenzuralnych. —

Pan Dr. Zygmunt Dzikowski, lekarz powiatowy z Tarnowa, 
pisze: „Podróż nasza była okropną. Pociąg złożony z 60 wagonów, 
zawierał około 2000 osób, podróżnych. — Wśród czterodniowej po
dróży, byłem kilkakrotnie wzywany do osób chorych na czerwonkę 
i inne zaraźliwe choroby. Z przykrością zaznaczyć muszę, że trak
towano ewakuowanych nie jak wolnych obywateli państwa, lecz 
jak eksportowanych za karę złoczyńców. Pociąg stawał w szcze- 
rem polu, nieraz postój taki trwał i kilka godzin, lecz przez stacye 
tylko przejeżdżaliśmy—

Pani Julia Paszczyńska, wdowa po prof. gimn., zamieszkała sta
le w Brzeżanach, pisze: „Dnia 25. sierpnia 1914 r. wyjechałyśmy 
do Podwysokiego, zostawiając wszystko w domu na opatrzność bo
ską. Z Brzeżan już wtedy pociągi nie kursowały, a z Podwysokiego 
za chwilę właśnie miał odejść ostatni już pociąg. Po drodze sp©~ 
tykałam niezliczoną ilość naszego wojska, które dążyło w stronę 
Brzeżan, gdyż tam dnia tego o 6-tej wieczór miała być stoczona 
wielka bitwa. Popłoch w Brzeżanach był ogólny, mieszkańcy w tym 
popłochu uciekali w różne kierunki. Ranni żołnierze z pod Sokala, 
nie mogąc się doczekać podwód uchodzili ze szpitali pieszo, wśród 
jęku rozkrwawiających się dopiero oo opatrzonych ran. — Za fur
manki do Podwysokiego brano po 100 do 150 koron i tych wkońcu 
nie można było już dostać. Najuboższa ludność uciekała z dziećmi, 
tobołkami na plecach, zawierającymi ich majątek, do poblizkich la
sów, aby tam skryć się przed nadchodzącym okrutnym wrogiem. 
Z Podwysokiego odszedł dopiero pociąg wieczorem, zabierając ty
siące ludzi w stronę Stryja. Stąd udałam się z córką na Węgry do 
Blumenthalu i Poprad, a wkońcu do Lincu, znalazłszy schronienie 
w klasztorze sióstr Urszulanek."

Pan Adam Żmudziński, radca sądu krajowego, oraz naczelnik 
sądu w Rymanowie, wyjechał w ostatniej już chwili, gdy patrole 
rosyjskie pokazały się na ulicach, a huk armat denerwował do naj
wyższego stopnia. Wśród takich warunków tułał się p. Żmudziński 
przez kilka tygodni. Wkrótce jednak wezwany został na swe sta
nowisko, lecz po miesięcznej bytności powtórnie z żalami wielkim 
opuścić musiał Rymanów. —

Ks. Leopold Mikrut, rzym.-kat. proboszcz z Dołki; Wojniłow- 
skiej, przebył długą uciążliwą podróż końmi, wśród licznych prze
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marszów wojsk i trenów. Noclegów udzielano bardzo chętnie ks„ 
proboszczowi tak na probostwach, w szkołach, jak i w chatach 
wieśniaczych. —

Pan Józei Olszewski, właściciel dóbr Święcany, przeniósł się 
z chwilą ogłoszenia mobilizacyi do córki swej w Gorlicach, skąd 
wkrótce z liczną rodziną zmuszony był wyjeżdżać końmi 
w kierunku Węgier do Bardyjowa, gdyż pociągi idące od Gorlic, 
prywatnych osób już nie zabierały.

Po długiej, męczącej podróży, po najrozmaitszych przejściach 
i przykrościach, stanęliśmy wreszcie w Pardubicach, gdzie ze stro
ny władz i miejscowej ludności, doznaliśmy bardzo życzliwego po
parcia. —

Pan Józef Pituła, urzędnik sądowy z Tarnowa, pisze: Na sku
tek urzędowego zawiadomienia IV. Etap. komendy z Dębicy, zwol
nione zostały wszystkie tarnowskie urzędy, aLy uchronić się przed 
grożącą inwazyą Moskiewską. — Trudno opisywać sceny, rozgry
wające się przed dworcem kolei i przy pociągu. Dość wspomnieć, 
że dla kilkunastu tysięcy osób, przeznaczono zaledwie jeden tylko 
pociąg. — Wskutek tego, tysiące osób w największej rozpaczy, 
bądź furami, bądź też pieszo uciekali do najbliższej stacyi. Podróż 
do Podgórza trwała bez przerwy czterdzieści godzin, a kto nie 
przeżył tych mąk, głodu i chłodu, ten nie epotrafi zrozumieć, ile 
okropności ma taka podróż. W dodatku rozpacz moja nie miała gra
nic, gdyż rodzina została w Tarnowie, nie zdążywszy już wyjechać.

Pan Julian Zubczewski, emer. dyrektor seminaryum nauczyciel
skiego, pisze: Wyjazd nasz nastąpił pod wzmagającą się grozą, zbli
żania wroga w czasie drugiej jego ofenzywy z zaimfrarem oblega
nia Krakowa. — Zakopane zaczęto też wtedy tłumnie opuszczać, a 
że prowadziła wówczas jedna tylko droga na Suchą Horę (przez 
Węgry), przeto mimo braku bezpośrednich niebezpieczeństw, pa
nował ścisk i różne uciążliwości w czasie podróży koleją, które, 
gdyby nie wypływały z jakiejś ogólnej bezradności, możnaby było 
wziąć za tendencyjne szykany. —

Ks. Jan de Lubicz Zaleski, proboszcz grecko-katol. z Polany, 
uciekł w ostatniej chwili z rodziną ledwo życie ratując, bo już wieś 
sąsiednia kryła się w rozszalałym ogniu, zwiastując zbliżającą się 
dzicz Moskiewską.

Pan Józef Miihln, inżynier ze Stanisławowa, wyjechał przed
ostatnim pociągiem. — Podróż była uciążliwa, i po ciężkich trudach,
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dowlekliśmy się wreszcie do Stryja, gdzie dopiero można było coś 
„przekąsić". Stąd wyruszyliśmy do Nowego Sącza, przybywszy 
dopiero w trzy dni. Z pakunkami nie było wiele kłopotów, bo każdy 
z jadących miał przeważnie tyło to, co na sobie, zostawiwszy 
wszystko na opiece boskiej. — Ja wkrótce wyjechałem do Zako
panego, a gdy i tu zaczynało być coraz „goręcej", udałem się do 
Gracu, gdzie pomimo nieżyczliwego odnoszenia się tutejszych 
mieszkańców, zostałem tu aż do końca zawieruchy. —

Pan Józef Sowiński, c. k. Starosta z Kołomyi, wyjechał z rodzi
ną w Karpaty przez Delatyij do Mikuliczyna, a stąd po dwóch ty
godniach, t. j. 17. września 1914 roku przy odgłosie strzałów arma
tnich w Delatynie, wyjechał pociągiem ewakuacyjnym na Węgry 
do Szatmar Nemetu. Gdy jednak i tu groziła inwazya moskiewska, 
udał się do Wiednia pozostając tu przez czas swej tułaczki. —

Pan M. Fabian, kupiec ze Lwowa, miał większą sumę pieniężną, 
schowaną w kasie ogniotrwałej, w sklepie. — Nie zdącży już tam 
pójść po nie, — gdyż wówczas wydano zakaz otwierania 
domów i sklepów. Udał się więc p. Fabian na łaskę i niełaskę losu 
na tułaczkę, nic z sobą nie zabierając, prócz trochę bielizny i odzieży.

Pani Aniela Langier, zamieszkała w Turzem, przeżyła podczas 
swej tułaczki dużo wrażeń, które tak opisuje:

„Kiedy pożogą wojny zalała już niezbyt oddalone od nas zie
mie i dochodziły do nas odgłosy walk, a w okolicznych lasach za
częli pojawiać się kozacy, ratowałam się pospiesznym wyjazdem, 
zabrawszy ze sobą tylko najniezbędniejsze rzeczy. Jechałam pięć 
dni wśród okropnych warunków, przerzucania co kilkanaście godzin 
do innego pociągu, dosłownie o g ł o d z i e ,  gdyż zapasy nie obli
czone na tyle dni wyczerpały się, aż wreszcie w pociągu z rannymi 
dojechałam do Chabówki.

Etapy w tej tułaczce dopóki one jeszcze trwały w: kraju, były: 
Nowy Targ, Zakopane i Rabka, skąd 10 listopada wyruszyłam do 
Wiednia, z trapiącemi mnie złemi przeczuciami o mojej rodzinie, 
która pozostała w  Turzem. Bolało mnie również to, że nie umieli tu 
uszanować naszej niedoli i ocenić naszych ofiar". —

Pan Andrzej Litwin, c. k. sędzia powiatowy w Jarosławiu, od
bywał tułaczkę powtórnie, bo gdy po pierwszej ucieczcie wezwany 
został przez władze do pełnienia swych obowiązków służbowych, 
musiał niestety wkrótce znów opuścić Jarosław przed grożącą in
wazyą. Podróż miał p. sędzia Litwin bardzo uciążliwą, szczególnie 
ciężki był powrót z Zakopanego do Jarosławia.
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Pan M. A. Stern, współredaktor i wspólwydawca „Trybuny 
Polskiej11 i „Pozdrowień żołnierskich" pisze:

„Po zajęciu Stanisławowa przez Moskali, wysłałem matkę moją 
wraz z siostrą i bratem do Budapesztu, bo Stryj był już zagrożony. 
Na dworcu działo się już coś okropnego. Ludność gwałtem zdoby
wała sobie miejsca w wagonach. Po ciężkich trudach i mozołach, 
zdołałem ledwo ulokować moją rodzinę. — Na dworcu urządzono 
się oryginalnie, bo oto pakunki można było nadać, ale tylko w tym 
Wypadku, jeżeli się złożyło jakiś datek na cele publiczne (minimum 
dziesięć koron). — Jakkolwiek popieram chętnie wszelkie wzniosłe 
cele, to jednakże nie mogę się pogodzić z tego rodzaju delikatnemi 
wymuszeniami, gdyż kto nie mógł złożyć powyższej kwoty, musiał 
swe pakunki zostawić na dworcu. — Stryj w tym dniu ostatnim 
przedstawiał smutny widok. Tysiące wychodźców ze Stanisławowa 
„ugrzęzło11 w  Stryju, bo tu pociąg ewakuacyjny dłużej się zatrzy
mał. Zaczęła się szalona walka o miejsca.Ponieważ należałem do tu
tejszego komitetu, zmuszony byłeim zostać do ostatniej chwili i do
piero w ostatnimi dniu wyjechać dorożką do Drohobycza wraz z1 
moim ojcem. Po najrozmaitszych przejściach, jakie każdy „wy
chodźca11 przechodził, dostałem się do Drohobycza, stąd zaś wy
jechałem do Saimbora, a wkrótce do Budapesztu, będąc zmuszony 
przez.... wykazać się grubszą sumą pieniędzy, aby mi po wielu tru
dnościach i przeszkodach, pozwolono na czas krótki przebywać. To 
też wraz z rodziną pojechałem zaraz do Wiednia.

Pisząc swoje wspomnienia, nie mogę pominąć wydatnej i ofiar
nej pomocy, jakiej udzielali w dniach ostatnich wychodźcom p. sta
rosta Czepielewski, komisarze Wysoczański i Komornicki, oraz 
burmistrz Dr. Falk, którzy ofiarnym trudem i poświęceniem starali 
się ulżyć nieszczęśliwym. Również sędzia Wiesenberg, jako rezerw, 
nadpor., przydzielony do komendy dworca, pomagał bardzo wy
chodźcom. — Mogłem to stwierdzić dokładnie, pracując, jak wspo
mniałem w tutejszym komitecie zapomogowym11. We Wiedniu pra
cowali ofiarnie marszałek powiatu i poseł ziemi stryjskiej Włodzi
mierz Barański i prezydent sądu — poseł sejm. Dr. Marceli Misiński.

Panna Bronisława Wierzbicka, nauczycielka w Rzuchowie, 
wyjechała do Kańczugi, potem do Tłocimy, następnie do Borku, 
gdzie przetrwała inwazyę moskiewską. Dnia 8. października 1914 r. 
uciekali Moskale w popłochu na Hyżne ku Jawornikowi. W noc tę 
drżały nasze szyby od huku armat i salw karabinowych. — Naza
jutrz stoczyły nasze wojska zwycięską walkę pod Chmielnikiem. — 
Panna B. Wierzbicka wyjechała z Borku do Krakowa, a stąd ewa
kuowano ją do Gablic. Ileż to „etapów11 tułaczki przechodzili nasi 
biedni wygnańcy! —
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Pani Paulina Drozdowska, nauczycielka i żona starszego c. k. 
pocztmistrza w Denysowie, opuszczała miasto w nocy podwodami. 
Dniem i nocą, o głodzie i chłodzie po czternastu dniach dojechała 
końmi do Ustrzyk Dolnych, a dalszą jazdą do Stryja, od
była wśród huku armat, jadąc prawie równocześnie z cofającą się 
armią naszą.

*

Pan Maryan z Ternowy Nanowski, administrator „Kuryera 
Przemyślan s kiego", oraz właściciel realności w Przemyślanach, 
pisze: „Opuściłem końmi z rodziną miasto rodzinne, wśród gradu 
kul. Po przenocowaniu w Strzałkach koło Bobrki, na drugi dzień ra
no odjechałem do Lwowa, skąd po kilkudniowym pobycie, odwioz
łem koleją rodzinę do Żegiestowa, sam zaś następnym pociągiem 
wróciłem do Lwowa w nadziei, dostania się do Przemyślan. — Ale 
we Lwowie był już popłoch i rządziła anarchia, przeto Lwów zaraz 
opuściłem. Po ośmiodniowej podróży końmi przez Gródek W., St. 
Sambor, Chyrów, Jasło i Grybów, dojechałem do Żegiestowa, skąd 
już moja rodzina przedtem wyjechała do Muszyny. Pojechałem 
więc za nimi, lecz i w Muszynie nie bawiliśmy długo i po tygo
dniowej podróży również końmi dojechaliśmy do Kęt, a stąd wkrót
ce wyjechaliśmy już koleją do Wiednia, w warunkach okropnych.
— Opuszczając Przemyślany, pozostawiłem w domu wszystko, co 
stanowiło cały mój majątek, dobytek moich i mej żony rodziców, 
prócz tego, co sam tyloletnią pracą zdobyłem. Na pastwę losu zo
stały również wszystkie ważne moje dokumenty i papiery warto
ściowe w kasie wertheimowskiej. (W ostatniej chwili odcięto mnie 
od domu, więc nie mogłem uratować tego.) — Wszystko to pozo
stawiłem uchodząc, jak się potem dowiedziałem, przed niechybną 
śmiercią, z gotówką trzystu koron w kieszeni. — Może najprzy- 
krzejszem w tym kierunku był dla mnie fakt, że mimo wielkie
go dla mnie uznania, za tyloletnią. gorliwą moją pracę, otrzyma
łem, podczas pobytu mojego w Kętach, wypowiedzenie posady, 
wraz z zatrzymaniem wszelkich poborów". —

Pani Romualda Jaworowska, żona c. k. radcy sądu i naczelnika 
sądu w Szczerzu, zaalarmowana nagle, że kozacy są już tylko o 
godzinę drogi, porwała w  tem przerażeniu dwie swoje córeczki i z 
niemi pobiegła ku dworcowi, skąd ostatnim pociągem wyjechała, 
pozostawiając w domu całe urządzenie, a nawet i znaczniejszą go
tówkę, której w tym przestrachu zapomniała zabrać. —
U-

Pan Gustaw Jachowicz, stały nauczyciel w Nisku, miał takie 
wygody w swej ewakuacyjnej podróży, że leżał potem przez cztery 
tygodnie w szpitalu w Melniku. Pan Jachowicz służył również i w
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Legionach, lecz musiał je opuścić, gdyż otrzymał nakaz Rady Szkol
nej motywując obowiązkiem służby w pospolftem ruszeniu.

Pani Filipina Strusiowa, wyjechała z Krakowa do Rabki, są
dząc, że to „bezpieczna przyszłość*1. — Ale już w listopadzie zapa
nowała trwoga, a pani Strusiowa wyjechała z zamiarem zamie
szkania w Wiedniu, lecz już w Przerowie nie chciano puścić według 
obranego planu, pomimo przedstawienia dokumentów i gotówki. Do
piero przez interwencyę prof. uniw. p. Straszewskiego, udzielono 
pozwolenia na dalszą jazdę, trwającą razem czterdzieści go
dzin. ~

Pan Tadeusz Gawroński, c. k. starosta z Mościsk, odbył podróż 
kołową do Szaflar, trwającą piętnaście dni, a odbywał ją wśród 
przejmującego zimna i słoty. Po tej uciążliwej podróży nie znalazł
szy w Szaflarach /mieszkania nawet na odpoczynek, zmuszony był 
wyjechać wraz ze swoją rodziną do Wiednia, spędzając tu tułaczkę.

Pani Salomea Chwatowa, wdowa po lekarzu, stale zamieszkała 
w Krakowie, znana tłumaczka dzieł obcych na język polski, pisze: 
„W Krakowie mieszkam od lat dziesięciu i tu rozwinęłam swą pra
cę dla biednych dzieci, pozatem pracowałam w „Towarzystwie 
pokoju1*, którego jestem współzałożycielką i sekretarką. — Wyje
chałam w lipcu do Marienbadu na kuracyę, skąd miałam udać się 
we wrześniu na Wszechświatowy Kongres Pokoju, na którym mia
łam jako delegatka wygłosić odczyt: „Wojna a dziecko1*.

Kiedy wróciłam z Marienbadu, nie mogłam już pojechać do 
Krakowa, aby ratować pozostawione tam swoje mienie, musiałam: 
więc jechać do Wiednia i tu wieść dnie swej tułaczki**.

Pan Andrzej Winiarski, em. c. k. oficyał sądowy w Wojsławiu, 
pisze: „Przebywszy pierwszą inwazyę rosyjską na szczęście tylko 
czternaście dni trwającą, zdecydowałem się zaraz po wyparciu 
Moskali, wśród huku armat i świstu kul, uciekać z moją rodziną. — 
Po długiej, uciążliwej tułaczce przybyliśmy do Cieszyna, chcąc, tu
taj zamieszkać. Ale tutejsze starostwo „wyszupasowało** nas na ko
lej i wywieziono przymusowo do Przybram w Czechach, gdzie po
byt nasz nie należał do rzeczy przyjemnych. Podczas pobytu mego 
w Cieszynie, zbiegiem okoliczności odnalazłem syna mego, który 
jako ranny legionista z bitwy pod Iwangrodem, leżał w tutejszym 
szpitalu**. —

Panna Anna Nowicka, przesyła nami list w czarnej obwódce — 
list ś. p. matki swej Maryi z Bochnigów Nowickiej, gdzie ś. p. nie
boszczka matka, pisze: o rozmaitych przejściach swoich na tej doli



tułaczej, kończąc: „— otrzymaliśmy nasze pensye i cichutko, skro- 
mniutko zaczęłyśmy pędzić życie nasze bez jutra, — czekając wyba
wienia". —

Nie spełniły się sny ś. p. Maryi Nowickiej. — Umarła na tu
łaczce, a córka jej Anna dołączając nam list nieboszczki, pisze: 
„Słowa powyższe, pisane były ręką mojej ś. p. matki Maryi Nowi
ckiej w przeddzień jej nagłej śmierci. — Trudy, niewygoda, trwo
ga i wstrząśnienia moralne, zniszczyły delikatny, nerwowy orga
nizm. — Zabrał‘ją Bóg nam na zawsze, złamane nieszczęściem po
zostałe dzieci złożyć ją musiały na ostatni odpoczynek, na obcej 
ziemi. — Boże! Czyż jeszcze mało ofiar?“ — Oto jedna z cichych 
tragedyi, naszych tułaczy... '

Pan Michał Domazar, kierownik czteroklasowej szkoły w Lu
bieniu, uszedł z rodziną w ostatniej chwili, wśród huku dział i ogól
nej paniki, nie mogąc nic ze sobą zabrać, pozostawiwszy cały swój 
dobytek na pastwę losu. —

Pan Antoni Łopuszański, c. k. sędzia powiatowy z Rymanowa, 
odbył swą podróż do Przerowa wśród pięciodniowych trudów 
i brutalnego zachowania się żandarmeryi.

Pan Mieczysław Jaksa Rożen, dzierżawca dóbr, zamieszkały 
w Buczkowicach, który tułać się musiał z miasta do miasta, bo za 
nim postępował nieprzyjaciel. Żali się na nieżyczliwość mieszkań
ców Węgier. —

Pani Honorata Nowak, żona konduktora kolejowego z Prze
myśla, przesłała nam rzewny opis wyjazdu:

„Ostatni pociąg, którym zdążyłam uciec z dziećmi był zupełnie 
nieoświetlony. Do tego samego wagonu wnieśli ciężko rannego ma
jora. Naraz dano sygnał i pociąg ruszył z błyskawiczną szybkością. 
Jazda ta była wprost szalona. W stronę Chyrowa kule nieprzyja
cielskie ze świstem leciały, a pociąg nasz bez żadnych świetlnych 
sygnałów pędził w ciemnościach nocnych przed siebie. -— Wśród 
nas zapanował strach, a zgroza była tem większa, że ów ranny ma
jor, który jechał w  tym samym przedziale skonał przy nas, wśród 
okropnych mąk i boleści. — Całą więc noc siedzieliśmy w ciemno
ściach przy trupie ludzkim, a trzęsący się wagon podrzucał w górę 
ciało nieboszczyka, a nam się zdawało, że trup ten się rusza i po
wstaje. — Przerażenie dzieci moich nie (miało granic, trzęsły się jak 
liście drzew krzycząc z przestrachu: „Mamo, on wstaje! Marne, 
on nas udusi!“ Znieśliśmy tę straszną noc. wśród modlitwy na 
ustach „Wieczne odpoczywanie11. — Dopiero nad ranem zabrali 
go na jakiejś stacyi. — Ale i tu oczom naszym przedstawił się widok
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bolesny. Kilku studentów uciekając przed Moskalami, przybiegli 
na dworzec, zmarznięci i głodni, aż litość braia.— Pociąg stał długo 
korzystając z tego biedni studenci, rozniecili ogień, ażeby sig 
ogrzać i swemi delikatnemi rękoma kopali ziemniaki, by je upiec 
-i głód tym zaspokoić. — Ale zaraz rozległ się świst lokomotywy, 
i pociąg ruszył, a oni biedni, ze łzami w oczach rzucili się na ogni
sko, porywając surowe jeszcze ziemniaki, nie mając od dwóch dni 
nic w ustach. — Nasze serca polskie nie mogły znieść tego, więc po
dzieliliśmy się tą odrobiną zapasów naszych żywności, choć droga 
była daleka. Dziewięć dni trwała nasza podróż do Gracu, którą 
ciężko, odchorowałam, nie mając żadnej wiadomości o mężu, do
piero po kilku przepłakanych tygodniach otrzymałam od niego list, 
że uciekając z Przemyśla był napadnięty przez kozaków i raniony.
— Ale Bóg ulitował się nad nim powracając mu zdrowie, a ja na 
wygnaniu, oczekuję powrotu do ukochanej mej ziemi rodzinnej".

Pan Dr. Alfons Małdziński, radca dworu, emer. prezydent sądu 
obwodowego w Jaśle, pisze: „Jechaliśmy przez Węgry. — Węgier
scy urzędnicy kolejowi nietylko, że nie pozwalali wysiąść z wago
nów, aby wysiąść i kupić coś do zjedzenia, ale formalnie dopuszcza
li się gwałtów na ewakuowanej ludności, bijąc i kopiąc ją niemiło
siernie. — A przecież Legiony nasze tak mężnie i z takiem poświę
ceniem walczyły na ziemi Węgrów". —

Pan Wojciech Oczkiewicz, nauczyciel z Jasła, który dwukro
tnie musiał uciekać, przepędził swą tułaczkę w Styryi, między in
nymi pisze: „że Styryjczycy są dość uprzejmi i życzliwi dla wy
chodźców. — Charakterystyczny już to fakt, że co do zachowania 
się Styryiczyków, sprzeczne wśród wychodźców są zdania". —

i
Pani Marya Borkowska, z Dobrej, koło Limanowy, pisze: 

„Podróż kilkodniową odbywaliśmy w wozie towarowym, wśród 
przejmującego zimna i ogromnego przygnębienia, albowiem w 
przeddzień wyjazdu, umarła mi ukochana sześcioletnia córeczka.
— Nie pozwolił mi Bóg nawet odprowadzić jej drogich zwłok do 
grobu, tylko ledwo zdążyłam eksportować ciałko do miejscowego 
kościółka i złożyć na katafalku, a potem obcy ludzie ją pochowali. 
Wówczas ja już z resztą moich dziatek, byliśmy daleko od naszej 
miłej wioski i tylko myślą towarzyszyliśmy jej miejscu wiecznego 
spoczynku.

— Boże! Oby żadna matka nie przechodziła podobnych tragicz
nych chwil, co ja!“. —

Pani Wanda Czekańska, c. k. pocztmistrzyni z Lęk Górnych „ 
koło Pilzna, uciekła dwukrotnie, gdyż po pierwszej inwazyi była
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wezwaną do pełnienia służby. Po kilkutygodniowym tam pobycie 
musiała uciekać powtórnie wśród strasznych, grozą przejmujących 
warunków. „Upadałam ze znużenia'1, pisze pani Czekańska, bom 
przez kilka nocy nie zmrużyła nawet oka, ze względu na ścisk, jaki 
wówczas panował w wagonie pakunkowym, stojąc przez całą 
drogę.11 — t

Pan Józef Łucki, właściciel dóbr Sar, w pow. Jarosławskim, 
uciekł wśród huku armat do .Wadowic, a następnie do Lincu, gdzie 
mieszkańcy z niekłamaną życzliwością odnosili się do wychodźców.

Pani Ludwika Parnas Koderowa, mag. farm. i słuchaczka uniw. 
Lwowskiego, pisze: „Wygnała mnie ze Lwowa wieść, że Moskale 
już są na szańcach miasta, gdyż inaczej żadna siła nie byłaby mnie 
zmusiła do opuszczenia tego kochanegt miasta. — Dnia 31. sierpnia 
znalazłam się na głównym dworcu, a widok, który oczom moim 
przedstawił, na zawsze pozostanie w pamięci. — Istne przedpiekle... 
Tysiączne tłumy zalewały halę dworca... Lęk, przerażenie, groza 
i dzikość jakaś — to był obraz tych ludzi, — walczących na śmierć 
i życie o kawałek miejsca w wagonach. — Rozpaczliwy krzyk ma
tek, łączył się z nieustannym, rozdzierającym płaczem dzieci. — 
Potem, z daleka ukazały się siwe mund 'ry, ale wszyscy prawie
o laskach, bez nóg, bez rąk, jeden drug go jak mógł, tak podtrzy
mywał. Ci tragiczni ludzie, dopełnili obrazu nędzy. — Jazda trwa
ła w nieskończoność — wśród okropnych warunków. Tułałam się 
przez pewien czas po Galicyi, ale kiedy wróg napierał coraz wię
cej, wyjechałam do Wiednia, oczekując tu „Wybawienia11. •—

Pan Józef Górniewicz kierownik szkoły ludowej w Jarosławiu, 
pisze: „Żona moja wyjechała wcześniej na kilka dni przedemną, 
a los tak zrządził, że przetrwałem pierwszą inwazyę moskiewską 
dość szczęśliwie. — Za powrotem zaś wojsk austryackich do Ja
rosławia, ewakuowała komenda wojskowa całą dzielnicę miasta, 
gdyż nieprzyjaciel ostrzeliwał ją szrapnelami i granatami. — Opu
ściłam więc Jarosław, udając się do St. Sącza, spotkawszy się tutaj 
z moją żoną. — Nie zdążyłem się rozejrzeć, jak już od strony Tarno
wa szły pociągi ewakuacyjne do Węgier. — Stary Sącz szybko 
się opróżnił, lecz z braku miejsc w pociągach, większa część mie
szkańców uchodziła wozami lub pieszo do Orłowa: — Ja z rodziną 
zcekałem bez przerwy trzy dni i noce w zimsym magazynie, za
nim dostałem jakie takie miejsce w pociągu. — W nieopalonym 
wozie dla koni, wśród zgiełku i ścisku, umieściło się 45v0sób, przy
bywszy do Wiednia. — świst kul karabinowych, syk i wycie gra
natów, łuny pożarne, łomot walących się domów — wszystko to 
zostało tam w krainie łez i niedoli, do której tak się rwie serce.11
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Pan Kazimierz Gołębski, właściciel dóbr z Marynowa, jeździł 
końmi ze swą rodziną sześć tygodni, zanim dostał się do Wiednia.
— Oprócz wielu innych przykrości, był p. Gołębski kilka razy in
ternowany na Węgrzech, pomimo, że wszystkie dokumenty miał 
w największym porządku. —

Pan Józef Szybrowicz, krawiec z Rzeszowa, żali się w smut
nym liście, że na tułaczce w Trebau zmarła mu córka, która była 
zajęta, jako pielęgniarka.

Pan Edmund Żerucha, c. k. nadstrażnik skarbu z Dynowa, po 
pierwszej inwazyi wezwany był z powrotem do objęcia służby. — 
Pojechał i oczom jego przedstawił się żałosny widok. — Wszyst
ko zrabowane — dom zniszczony. — W dodatku z powodu silnego 
parcia nieprzyjaciół, musiał p. Żerucha ponownie Dynów opuścić 
wśród uciążliwej podróży o chłodzie i głodzie. —

Pan Jan Bochniak, starszy inżynier Wydziału krajowego z 
Tarnobrzega. Tułaczkę swą spędził w  Salcburgu, opisuje ucieczkę 
w ten sposób: „Wyjachaliśmy z Tarnobrzega ostatnim już pocią
giem, gdy łuny palących się okolicznych wsi rozwidniały horyzont, 
a huk armat rozdzierał powietrze. — Gołem okiem można było 
obserwować pękające w powietrzu szrapnele. — Jazda nasza była 
okropna, wśród ognistych, pękających kul, które oświetlały nam 
drogę. — Po niezmiernie długiej i denerwującej tej podróży, przy
jechaliśmy do Rozwadowa. Okropny tu był widok. — Tysiące ran
nych żołnierzy czekających na pociąg. Wśród takich warunków, 
odbywaliśmy podróż, wśród tego morza łez ludzkich i krwi, jadąc 
w nieznaną dal i obce jutro“. ~—

Panna Stella Bóhmówna, córka majora 95 p. p. z Czortkowa, 
pisze: „Opuściłam Czortków wraz z babką, matką i siostrą na dwa- 
dzisięciacztery godziny przed wtargnięciem Moskali.— Rozkaz opu
szczenia miasta zaskoczył wszystkich mieszkańców zupełnie nie
spodziewanie. — Jak kto stał, — tak pędził na dworzec. Trudno 
opisać te sceny, jakie się tam rozgrywały. — Ludzie wciskali się 
do przedziałów wagonu przez otwarte okna, tratowali i bili się
o miejsca. Przez czternaście dni trwała ta uciążliwa podróż i wedle 
żołnierskiej piosenki: „wędrujemy borem, lasem — przymierając 
z głodu czasem“, dostałyśmy się do Wiednia". —

Pan Dr. Feliks Prawdzic-Gromnieki, adwokat z Podwołoczysk, 
* który wrażenia swoje notuje w prywatnym swoim pamiętniku, tak 

kończy cwój list:
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„Najgorzej nam było na Węgrzech, doznaliśmy tam wiele 
przykrości, wszędzie nas podejrzewano, ciągle zmuszano do legi
tymowania z posiadanej gotówki i inne temu podobne szykany, tak 
nam uprzyjemniali pobyt, że przenieśliśmy się z Węgier11. —■

Pan Jan Migo, lat 30, z zawodu dziennikarz (członek Syndy
katu Dziennikarzy .Krakowskich), wyjechał wraz z żoną Maryą, 
słuch. Uniw. Jagiellońsk., najpierw do Izdebnika, potem do Wado
wic, a na zakończenie tej podróży do Schuttenhofen. Jechaliśmy 
w wagonie bydlęcym, w tórym nie było ani ławki, ani światła, ani 
pieca, ani najniezbędniejszej pewnej ubikacyi, a z; wozu nie było 
wolno wysiadać. — Z Schiittenhofu wywieziono p. Migo do Alt- 
Langendorfu, lecz stąd wydostał się przemocą, uciekając do Pra
gi. — Z Pragi bardzo ciekawe korespondencye nadsyłał p. Migo 
do pism krakowskich. —

Pani Helena Hohnokl, żona weterynarza ze Stanisławowa, 
pisze: „Gdy przyszła z Niżniowa wiadomość, że most na Dniestrze 
został przez nasze wojska wysadzony, spakowawszy do ręcznej 
torebki parę sztuk bielizny, z wielkim trudami dostałam się z dzieć
mi do wagonu, ażeby opuścić swoje rodzinne miasto i kraj, na 
czas nieokreślony. — Uciążliwa podróż moja — trwała ośm dni. — 
W pamięci utkwiło mi na całe życie gościnność Węgrów, którzy 
prawie na wszystkich stacyach, a w szczególności w Nagy Karoly 
przyjmowali nas, czym mogli". —

Przypisek Wydawców. (Uwaga ostatnia pani Hofmoklowej jest 
bardzo charakterystyczna, gdyż spotykamy się z pochwałami dla Węgrów, 
podczas, gdy tylu wychodźców żaliło się na ich szykany. Znaczyłoby to, 
że nie we wszystkich okolicach węgierskich, traktowano równomiernie 
wychodźców, albo, że każdy wychodźca oceniał ich postępowanie przez 
„pryzmat indywidualności".)

Pan Antoni Dębicki, właściciel dóbr, zamieszkały w Mielcu, 
opuścił miasteczko w nocy przy świetle łun i huku granatów. — Po 
trzech tygodniach tułaczki wrócił do Mielca, lecz mieszkanie jego 
zajęte było jako kwatera dla węgierskich oficerów. Musiał więc 
p. Dębicki ulokować się u obcych i wkrótce ponownie uciekać 
powtórną tułaczkę spędzając w Mor. Ostrawie. —

Pani Jadwiga Pruszyńska, żona c. k. radcy budown. z Prze
myśla, pisze: „Mąż mój pozostał w twierdzy, — ośmioro dzieci 
i gługa wyjechały ze mną do brata do gubernii Kieleckiej w .Króle
stwie, skąd mogłam dopiero wyjechać we wrześniu i odtąd tułam 
się po Galicyi nie mając żadnych wiadomości od męża." —
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Pani Drowa Janina Dobrucka, żona prymaryusza szpitala pow. 
w Stanisławowie, przejechała własnym wiejskim wózkiem przez 
całe Podkarpacie galicyjskie, aż do granicy śląskiej. — Podróż ta 
uciążliwa trwała* od 26-go sierpnia do 4-go października. —

Pan Eugeniusz Zdzisław Kobylański, c. k. oficyal podatkowy 
z Przemyśla, szedł'pieszo z rodziną przez Bóbrkę, Szczerec, Ko- 
marno i Rudki do Dobrómila, a stąd do Nowego Sącza. Zmuszony 
ewakuacyą, biedny ten wygnaniec wyjechał do Berna, spędzając 
tli swą tułaczkę. —

Pan Jan Hawrylak, podurzędnik kolejowy z Tarnopola, pisze: 
„Wśród gradu kul i szrapneli opuściliśmy nasze miasto, udając się 
do Stryja, gdzie po dwutygodniowym pobyciu uciekliśmy znów 
z pod kul. Tym razem po czterodniowej, mozolnej podróży uloko
wano nas w jednym z węgierskich zakładów kąpielowych w Sosio. 
Tu przebywaliśmy dwa tygodnie — żyjąc, jak cygani, pobudo
wawszy kijchnie na ziemi i tak w obozach, jak koczujące narody, 
żyli. — Po dwóch tygodniach kazali nam gościnni Madziarzy je
chać dalej. — I znów rozpoczęła się ośmiodniowa podróż wśród 
chłodu i głodu. — Wreszcie osiedlono nas w Donawic, gdzie do
tychczas mieszkamy i oczekujemy z nieciepliwością powrotu do 
Ojczyzny11. —

Pan Michał Rzepecki, opisuje podróż swoją i chwali nadzwy
czajne postępowanie i gościnność Węgrów. Na każdej stacyi przyj
mowano wychodźców jadłem i napojami, okazując serdeczne 
współczucie.

Przypisek Wydawców. (Doprawdy niemożliwością będzie tego 
wysunąć, jak właściwie obchodzili się Węgrzy z wychoźcami. Sprzecz
ność zdań w tym kierunku jest zbyt wielką. — Notujemy je jednak dla 
ścisłości i oryentacyi, wszystkie te fakty.) ,

Pan Józef Wolański, poczfcmistrz z Truskawca, pisze: „Dnia 
13-go września, około 9 rano, pytałem telefonicznie jednego z ofi
cerów, jaka obecnie jest tu sytuacyi, aby się odpowiednio do niej 
przygotować, na co otrzymałem! zadawalniającą odpowiedź o cof
nięciu się nieprzyjaciela na cłej linii. — Wobec takich poważnych 
zapewnien, zabrałem się do naprawienia już zniszczonego aparatu 
teleforicznego. Tego samego jeszcze wieczoru, wpada nagle do 
mnie zdyszany komendant posterunków żandarmeryi, oznajmiając, 
że jesteśmy już poniekąd odcięci, gdyż w okolicznych lasach Trus
kawca jest już kawalerya nieprzyjacielska, wobec czego radził 
natychmiast uciekać. — Wiadomość taka oczywście zrobiła swoje,
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bo ze strachu przed knutem moskiewskim uciekliśmy, zostawiając 
wszystko na pastwę losu. — Uciekając, byliśmy pewni, że za parę 
dni powrócimy napowrót. — Podi óż nasza była straszna, jadąc 
razem z trenem, będąc nieraz spędzani do rowów. — Dojechaliśmy 
tak do Żywca, gdzie jednak z powodu grożącej inwazyi, nie mo
gliśmy długo tutaj bawić. Z Żywca wyjechaliśmy do Suchodolu, 
ą stąd do Rokyćan11. ’

Pan Dr. Adolf Meth, kandydat adwokacki z Krakowa, pisze: 
„W dniu 20-go listopada podczas pierwszej ewakuacyi, wyjecha
łem końmi do Szczawnicy, albowiem komunikacya kolejowa była 
już wtedy utrudnioną. Ze zbliżaniem się Moskali do Sącza, wyje
chałam znów końmi z całą moją rodziną do węgierskiej stacyi ko
lejowej Podolin, gdyż na Kraków nie było już połączenia. — Wę
grzy okazali się bardzo niegościnni, w pierwszym bowiem rzędzie 
nakazali wszystkim uciekinierom w przeciągu dwudziestuczterech 
godzin opuścić miejscowości węgierskie, ponadto zaś, za każdą naj
mniejszą drobnostkę, kazali sobie płacić wygórowane bardzo ceny, 
a obchodzili się wogólności z naszymi wychodźcami, jak nieprzy- 
mierzając z trzodą11.

Przypisek Wydawców. (Choć tworzy się chaos przez te sprzeczne 
opisy, my jednak podajemy je wszystkie, aby sobie czytelnik mógf sam 
wyrobić opinię w tyn kierunku.)

5'an Adolf Wurzec, właściciel dóbr w Dębicy, pisze: „Wśród 
licznych wychodźców wojennych w chwil, gdy ruch pociągów 
zupełnie zastanowiono, wyruszyłem furmanką w drogę zabierając 
rodzinę ze sobą, i: „aly majątek zostawiając losowi — Po licznych 
przeszkodach dota'i liśrny do Bochni, pozbywając się za bezcen fur
manki, ze względu na brak żywności dla koni. — Zdobyliśmy wre
szcie miejsca w wagonach z napisami: „40 Mann, 6 Pferde11. W cza
sie tej uciążliwej podróży do Gruszowa, nie było można nic dostać 
na stacyach, pomimo nawet dłuższego postoju, gdyż na wszystkich 
tych stacyach bardzo surowo strzegło wojsko tak zw. „Fltichtlin- 
g6w“, aby nie wysiadali. — Tym pociągiem jechało przeszło 600 
osób, a litość bi ła patrzeć na tę straszną nędzę wokoło. Z Gru
szowa udało nam Ję  wyjechać do Wiednia, gdzie przepędzamy smu
tny czas tej tułaczki11.



Rozdział XVII.
Pan Ch. Eisenberg, prezes kahału i dyrektor kasy oszczędno

ści w Rzeszowie, podaje bardzo ciekawe szczegóły:
„Przez czas drugiej inwazyi rosyjskiej, miasto nasze prawie 

nic nie ucierpiało. — Rzeszów należy do tych wyjątkowych miast, 
skąd żadnych zakładników Moskale nie zabrali, a to dzięki tylko 
energicznej postawie zarządu miasta z drem Jabłońskim na czele.— 

Mimo ogromnych trudności, udało się drowi Jabłońskiemu po
zyskać szacunek u Moskali do tego stopnia, że Uczono się z wszel- 
kiemi zarządzeniami wydawane mi przez zarząd miasta. —

W takich w|arunkach, na tem odpowietlzfałnem stanowisku 
wytrwał nasz Dr. Jabłoński aż do końca, pomimo niezmiernie licz
nych przejść. —

Niemało też zasług położył nad ratowaniem mienia miejsco
wych obywateli tutejszy prokurator Dr.Midowicz kładąc kres wszel
kim bezczelnym nadużyciom inż. Wasilowskiego. — Indywiduum 
to, bezkarnie rabowało otwarte sklepy i dopiero energiczne wy
stąpienie Dra Midowicza, kres położyło dalszym rabunkom. — 

Kiedy władze rosyjskie zażądały udekorowania miasta flagami 
z okazyi urodzin cara, zaprotestował temu Dr. Mi dowieź, odnosząc 
skutek pożądany.

Na wniosek prokuratora Midowicza, udała się w dniu owym 
deputacya miasta złożona z Dr. Jabłońskiego, ks. Tokarskiego, 
radcy Dzianotty i notaryusza Machowskiego do policmajstra, w ce
lu zaprotestowania, a pan policmajster zmiażdżony siłą argumen
tów zrezygnował z wydanego zarządzenia, polecając natomiast 
udekorować miasto w dniu urodzin cara t. j. 19. maja. Na szczęście 
nie doczekaliśmy się tego już, gdyż przeszkodziły temu nasze 
wojska, które wkroczyły do Rzeszowa na jeden dzień przed ma
jącą się odbyć uroczystością." —

Panna Melania Medlingerówna, młoda i utalentowana poetka, 
autorka zbiorku poezyi „Ojczyźnie....", w cudownej formie opisuje 
swoje wrażenia:

Z UCIECZKI.
Nie wiersze są to, — a żywe skargi,
Z nieukojonej tęsknoty lęk!
Co nie zdążyły wypłakać oczy,
I nie zdążyły powiedzieć wargi —
To się na białe karty dziś toczy,
Jeden boleścią dyszący jęk.
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Cierpieli wszyscy. Ja los mój powiem, 
Ból własnej duszy — znajdziecie w nim 
Dzieje tysięcy. — Wszystkich odarto 
Od rodzicielki-ziem.... Ołowiem 
Ciężkie wspomnienia weź, biała karto, 
W żarnych katuszach trzymają prym.

...Pomnę... Wóz rusza. Daremnie pięście 
Zaciskam — hardą chcę być, jak głaz. 
Dokoła płaczą — ja z nimi płaczę.
Łkania się gubią w kół głuchym chrzęście... 
Puśćcie! Raz jeszcze z okna popatrzę — 
Może to będzie ostatni raz!

Biegnę ku oknu. Zapóźno!... Zdali 
Szczyty się jeno migocą wież.
—O męko sroga tej jednej chwili! — 
...Więceśmy łzą choć wieże żegnali. 
Najmłodsze dziecię tak rzewnie kwili, 
Jakby swą krzywdę skarżyło też.

Wóz dyszy, koła z turkotem pędzą.
Odzież? — na jak długo? — ach! któż z nas

[wie?
Nieznana przyszłość cóż dla nas chowa? 
Może niezmiękłe bezdomnych nędzą 
Chleba i dachu, dobrego słowa 
Wzbronią nam serca, obce i złe?

A cóż z mieniami będzie naszemi?
Kto wie?... Niejeden na wojnie stos 
Rozpłonie łuną... Niejedne ręce 
Rzucą się w grabież... Drżący i niemi 
Tak my jechali, myśl pławiąc w męce,
Tak my jechali w niepewny los.

...I nagle — stanął pociąg wstrzymany, 
Patrzymy — nasza to jeszcze błoń! 
Nasza — z polskiego, cichego sioła,
Tuż koło miedzy, pomiędzy łany,
Znak Bożej ulgi, ubrany w zioła. 
Wzruszeni — modły wszczęliśmy doń.



Chryste! Ty z krzyża na polskiem polu! 
Słysz szloch żałosny z serc głębin, słysz! 
Kiedyż się żałość nasza uśmierzy?
Kiedyż skarb Wolnych wykupim w bólu?... 
—Wywiedź,nas, wywiedź z obcych rubieży,, 
I do ojczystych gniazd znów nas zbliż!

O Chryste Panie! My już w pokorze 
Uniestem brzemię — będziemy iść 
W piekieł zarzewia, w ostrzone ciernie, 
Niechaj się dzieje! Jeno nam Boże,
Jako że cudu czekamy wiernie —
Ty wolną Polskę ziśdj nam, ziść!
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Rozdział XVIII.
Panna Róża Schieber, nauczycielka ze Stanisławowa, pisze: 

„Zawierucha wojepna rzuciła mnie daleko w świat. Jestem tu na 
obczyźnie wśiód obcych ludzi, zdała od rodziców i rodzeństwa. 
Nie wiem też nic o tem, co się z nimi stało. Przebywam obecnie 
w malej węgierskiej miejscwości — w szpitalu. Tu spędzam dnie 
mojej tułaczki, oczekując rychłego powrotu do miasta ojczystego'4.

Pan Artur Pfeffer Prędzki, uczeń gimnazyalny, który przet- 
był też i inwazyę pierwszą w  Stanisławowie, zmuszony był po
wtórnie uciekać. W ten sposób p. Prędzki opisuje swe wrażenia: 
„Kiedy miastu naszemu groziła ,powtórna inwazya, wyjechałem 
szybko, nie mając ochoty zobaczyć się poraź wtóry, niechcąo się 
spotkać z „miłymi gośćmi44. Miałem szczerą chęć dostać się do 
Wiednia, do którego niby do Mekki lub Medyny ciągną tłumy 
biednych pielgrzymów — zwanych technicznie „Fluchtlingami44.

W węgierskiem mieście Marmarosz-Sziget, chcąc trochę po 
tych trudach podróży wypocząć — ale gościnni Węgrzy kazali mnie 
jechać dalej. Kiedy upierałem się tutaj jeszcze kilka dni pozostać, 
włączyła mnie żandarmerya węgierska do transportu „Fliichlin- 
gów“ i w ten sposób po czternastodniowej podróży dostałem się 
do Maschau, — wsi węgierskiej. —

A więc tu mam przebywać? — pomyślałem sobie w duchu 
i chcąc nie chcąc — musiałem pogodzić się % losem.

Przebyłem tu wśród bardzo ciężkich warunków kilka miesię
cy, wreszcie los szczęśliwy zagnał mnie do Pisarzowej (wieś poło
żona obok Limanowej) i tu czekam kresu mej tułaczki.44

Pan Norbert Just, przewodniczący Stowarzyszenia Cukierni
ków ze Lwowa i redaktor „Gazety Cukierniczej44, pisze: „ W Za
kopanem zaskoczyły mnie wypadki wojenne. W dwa tygodnie po 
mobilizacyi, gdy polskie serca zaczęły głośniej uderzać, gdy pra
wie wszyscy mężczyźni garnęli się tłumnie do Legionów, wstąpi
łem i ja w szeregi wojska polskiego. —

Pewnego dnia, gdyśmy uszykowani słuchali „rozkazu44 wie
czornego, przeszły przez szeregi nasze najstraszniejsze i najbole
śniejsze słowa, jakie w życiu swem słyszałem: „Lwów wzięty!44
— „Moskale są już we Lwowie!44 Nie jestem wstanie tego opisać, 
co się ze mną wtedy działo. We Lwowie zostawiłem moją matkę 
drogą, siostry i mój cały dobytek. — Wrócić tam nie mogłem — — 
zmartwienia i troski targały niemiłosiernie moje nerwy. — Wkrótce 
też uwolniono mnie z Legionów, wyjeżdżając do Krakowa.— Prze
bywszy tu pewien czas, wyczerpany i złamany fizycznie i moralnie,
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musiałem wraz z żoną opuścić Kraków z powodu ewakuacyi. — 
Miałem szczery zamiar" jechać do Wiednia, lecz „fatum“ ścigało 
mnie na każdym kroku, to też i do Wiednia nie mogłem dojechać. 
Zawieziono mnie do Ołomuńca, gdzie przez dwa tygodnie przecho
dziłem ciężkie bardzo chwile o głodzie i chłodzie. Szczęście zrzą
dziło, że wkrótce dostałem jakie takie zajęcie.

Cieszę się niewymownie, że nie jestem zmuszony do korzy
stania tak zw. „zapomóg*1, a mam jedno tylko pragnienie: „być jak- 
najprędzej we Lwowie11.

Pan Tomasz Hałas, nauczyciel z Sokala, pisze: „Podczas pierw
szego ataku Rosyan na Sokal, wyjechałem z żoną i czworgiem 
dzieci z Sokala, osiedlając się w wiosce koło Dynowa. — Tu czułem 
się na razie bezpieczny, będąc wówczas za linią bojową wojsk na
szych i silnej twierdzy przemyskiej. — Niestety — stało sdę inaczej!
— Do wsi nagle wpadła patrol kozacka, składająca się z dwunastu 
konnych jeźdźców. — Zrabowali-doszczętnie dWór i plebanię.

Grasowali jednak bardzo krótko, zmuszeni uciekać przed na- 
szemi wojskami, które wkroczyły do naszej wsi. Korzystając z tego, 
zostawiłem rodzinę moją w Horli, a sam zaś pojechałem do Białej 
po penśyę. Ale koniec był smutny, gdyż po odebraniu pieniędzy nie 
mogłem już wrócić do rodziny, ponieważ Moskale wieś tę powtór
nie zajęli. Zostawiłem tam rodzinę moją zupełnie bez środków do 
życia, tam — wśród wrogów.11 —

Pan Karol Tunikowski, c. k. radca sądu krajowego w Kutach, 
pisze: „Do dnia 18. września 1914 roku pełniłem ciężkie obowiązki 
sędziego w miasteczku Kuty nad, Czermoszem, wśród bardzo już 
przykrych warunków.

W tym czasie już grasowały bandy opryszków moskiewskich 
(•kozacy) w poblizkich wsiach i miasteczkach. Pomimo to nikt z nas 
nie miał ochoty opuszczać dobrowolnie Kuty, albowiem każdy są
dził, Moskale nie wyciągną swej drapieżnej łapy w kierunku Kut, 
miasta położonego u podnóża wysokich gór. — Na tej też podstawie 
przytuliło nasze miasto znaczną liczbę wygnańców z Śniatyna i 
Zabłotowa.

Inaczej się jednak stało! — Musieliśmy sami też wkrótce Kuty 
opuszczać. —

Podróż odbyłem przez Kossów—Żabie do Worochty wozem, 
ponieważ wszystkie poblizkie już stacye kolejowe były zagrożone 
przez Moskali i pociągi nie kursowały. —

Po kilkudniowym odpoczynku w Worochcie, wyjechałem ostat
nim już pociągiem do Węgier, a stąd do Wiednia. Tej urozmaicdhej 
podróży nigdy nie zapomnę. —
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Tych cierpień przebytych nie jestem wstanie opisać. — Nikt 
z nas się nie żalił, chociaż w oczach każdego odbijała się straszna 
boleść. —

— Jechaliśmy w smutku w nieznaną, srogą dal“. ----------

Pian Kazimierz Mierzwiński, kierownik szkoły z Maszkienic, 
pow. Brzesko, pisze: „Wyjechaliśmy dinia 10. listopada 1914 roku 
ze stacyi Biadolmy z kolejarzami. —

Kolejarze zabierali ze sobą wszystko, nam zaś pozwolono tyl
ko 25 klgr. na osobę, zostawiliśmy więc cały swój majątek, na któ
ry pracowaliśmy siedmnaście lat. —

Odjazd nasz odbył się w okropnem przerażeniu, gdyż na 
wschodzie jaśniały już luny pożarne. — To nasi palili mosty w po- 
blizkich okolicach Tarnowa. —

Wsiedliśmy do wozu „6 Pferde** i byliśmy szczęśliwi, że mo
gliśmy jechać w towarzystwie świń, kur, psów i innej nierogacizny. 
Jazda nasza przedłużała się w nieskończoność. — W drodze, kilka 
razy zmieniano plan naszego umieszczenia, stojąc godzinami na 
rozległych przestrzeniach, aż wreszcie los poniósł nas do Vsemov;
— mieściny czeskiej, śniąc tu na tułaczce o rychłym powrocie.1* —

Pani Helena Heniszowa, oficyantka c. k. dyrekcyi kol. w Sta
nisławowie, pisze: „Wspólnie z córką moją i panną Bronisławą 
Kopaczówną opuściałam Stanisławów, udając się do Biecza, poło
żonego w pobliżu Jasła. —

W Bieczu zatrzymałyśmy się, sądzaąc, że tu jesteśmy bezpie
czne. — Niestety! Wojna niedługo dała nam czekać na siebie. Za
ledwie odpoczęłyśmy kilka dni po sześciodniowej podróży, musia
łyśmy znów szykować się do dalszej drogi, będąc zatrwożone pę
dzącymi automobilami wojskowemi, to znów cofającym się trenem. 
Z tego wywnioskowałyśmy, że źle będzie. Wyjechałyśmy więc 
z chęcią zatrzymania się w Żywcu. —

Niestety — gdyśmy do Żywca przbyły, zakomunikowano nam, 
że tu nia wolno się zatrzymywać i musimy dalej jechać. —

Trudno opisać wszystkie „przyjemności** podróży. Pisali za
pewnie i inni, ja tylko dodam, że tych przebytych cierpień i mąk
— nigdy już nie zapomnę.** —

Pan Jan Wrona, urzędnik pryw. ze Lwowa, pisze: „Wyjechali
śmy ze Lwowa do Jasła w nadziei, że tu przeczekamy krótki na
jazd wrogów. — Tymczasem 27. października wkroczył nieprzyja
ciel do miasta. — Chwila ta była straszna, kule przelatywały przez, 
miasto i w trakcie tego padło dużo ofiar wśród cywilnej ludności.
— Wróg jednak nie miał czasu się zagospodarować po swojemu,
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gdyż, po czterech dniach nadciągnęły nasze wojska, wyswodziw- 
szy uszczęśliwionych mieszkańców od dziczy moskiewskiej. — 
Krótka jednak była nasza radość, bo w czternaście dni potem po
wstała w mieście szalona panika z powodu zbliżania się tego okru
tnego nieprzyjaciela.— Nie pozostało nam nic innego, jak Jasło opu
ścić. — Puściliśmy się w drogę pieszo, idąc wprost przez linie na
szych wojsk do Binauburgu.“ —

Pani Aniela Dobrowolska, pocztmistrzyni z Porohów, pow. Bo- 
horodczany, pisze: „Porohy zdawały się być zupełnie pewną, spo
kojną miejscowością podczas tej ogólnej światowej walki, gdyż, jak 
to mówią ludziska, leżą na końcu świata. — Zdawało się, że stopa 
Moskala tam nie stanie i dlatego bardzo wiele osób, nawet ze Sta
nisławowa, szukało tu schronienia, ale nie na długo, ponieważ 
w dwa dni później musieliśmy sami uciekać. —

Wyjechaliśmy przeto kolejką leśną w stronę Karpat. — Kilka 
nocy spędziliśmy pod gołem niebiem, a potem szliśmy piechotą z to
bołkami na plecach przez las Meżeryki, szliśmy szybko, gdyż gnał 
nas niepokój i strach przed nadciągającym wrogiem. —

W Rafajłowej przyjął nas na noc leśniczy, u którego zastaliśmy 
już kilkanaście osób, więc i my rozlokowaliśmy się na nocny spo
czynek — wśród krzyku i płaczu dzieci chorych na czerwonkę. —

Po przespanej nocy udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku 
granicy węgierskiej, idąc piechotą kilka dni o głodzie i chłodzie, aż 
w pewnej węgierskiej wiosce wsiedliśmy do pociągu, wyjeżdżając 
szukać „wygnańczej sadyby”. —

Pani Marya Lisińska, żona nadstrażnika skarbu z Zarszyna, pi
sze: „Po dwunastodniowej podróży, w końskie salonowce, w zimnie 
i o głodzie, jednak wszystko dałoby się przetrzymać, gdyby nie cios 
jaki mnie spotkał. Dowiedziałam się bowiem, że mąż mój w bitwie 
został trzykrotnie ranny i zaginęły o nim wszelkie wieści. Czerwo
ny Krzyż nie posiada o nim żadnych wiadomości. Skreśliłam parę 
tych słów straszliwej trwogi o mego męża. 1 tu na tułaczce wśród 
obcych mnie ludzi spędzam te dnie łzawe i tak bolesne sercu memu"

Pani Elżbita Vetulani, wdowa po c. k. profesorze gimnazyal- 
nym. pisze: „Dnia 19. września 1914 r. opuściliśmy Sanok, zosta
wiając dom na opiece Bożej. Podróż nasza połączona była z ogrom- 
nemi trudnościami. Wszyscy jechaliśmy bez celu — a jazda nasza 
w nieopalonych wagonach, trwała tydzień Cały. Noce spędzaliśmy 
bezsennie na ziemi brudnych wagonów, a głód odbierał nam reszt
ki już i tak wyczerpanych sił. Po ciężkich trudach dojechaliśmy do 
Cieszyna, a stąd po dwóch miesiącach do Wiednia." —
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Rozdział X IX .
Pani Kazimiera Lityńska, barwnie opisuje wierszem swe 

wrażenia: ; !| '
Z tułaczej doli.

Domy i mienia nasze zostały za nami,
Bo rzuciliśmy wszystko w popłochu i lęku.
Dziś, ż życiem jeno stoimy przed losu bramami,
Zagadką dla nas niemą, bez znaku i dźwięku.

Myśli nasze rozpierzchłe jako my tułacze,
I pełne niepokoju. Trwożnie i uparcie 
Siedzimy bieg wypadków, jako owi gracze,
Co swe losy na jednej postawili karcie.

Czekamy wieści z rana, z południa, z wieczora 
Niesie nam ona radość albo jad zwątpienia;
A w duszy tkwi pytanie, wiecznej troski zmora,

' Co nam przyniesie koniec, zawód czy zbawienie?,

Zaś koniec się odwleka, każe trwać cierpliwie,
Nam, którym dnie płynące zdają się wiekami,
Cośmy tyle nieszczęścia w krWawem wojnie żniwie 
Dostali na swe barki. W oddali za nami.

Została ziemia nasza nad wszystko kochana,
Nasi rodzice, bracia, siostry, przyjaciele,
Nasze święte pamiątki, sprzęty tak łubiane 
Wszystko, co szczęściem duszy i serca wesele.

Rozpostrzyj święty Panie dobrotliwe dłonie 
I wszechmocną Ich siłą dla biednych tułaczy 
Otwórz powrót w kraj własny! Niechaj nas broni 
Moc Twa przed tonią zwątpień, tęsknot i rozpaczy.

I niechaj nie dopuści nas moc święta Twoja 
W nastawione zdradziecko sidła czarnej nędzy,
Co na szlak zgubny, wpija straszne oczy swoje,
Chciwie czyha z uśmiechem wygładzonej jędzy.

Pragnąc jak potępieniec towarzyszów doli, —
Ty ratuj nas od zguby Panie! I pod nieba 
Ojczyste daj wrócić! Byśmy na cudzej roli 
Nie zostali bez kata własnego i chleba.
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Bo u nas nad niedolą serce bratnie smutnie,
Dłoń pomocną bracia swych chroni od rozbicia. 
W obczyźnie serca zimne — kamienne, okrutne, 
Miast cleba dają wzgardę, albo grób za życia.

Rozdział XX.
Dr. Jan Jaroszewski, adwokat krajowy w Rozwadowie, piszes 

„Ucieczka z Rozwadowa zaskoczyła mnie, jak i całą ludność miej
scową tak niespodzianie, że jeszcze w przeddzień ucieczki wyje
chałem w  zawodowej sprawie do Rzeszowa, skąd już wrócić nie 
mogłem — aje spotkawszy w dniu 12. września moją rodzinę „ucie- 
kającą“ — dalej z nią pojechałem.

Rozwadów był od początku kampanii wojennej jednym wielkim 
obozem, w którem cała ludność cywilna była zajęta świadczeniami, 
na rzecz tej armii, pracując tam dniami i nocami11. —

Pan Wiktor Brzeziński, nauczyciel szkoły wydziałowej męskej 
we Lwowie, pisze: „Wyjazd ze Lwowa nastąpił w ostatniej chwili, 
gdyż byłem zajęty całymi dniami w „Komitecie ratunkowym dla 
nauczycielstwa polskiego w Galicyi wschodniej11. Wobec braku ja
kichkolwiek środków przewozowych, musieliśmy wśród ścisku lud
ności uchodzącej, przemarszu wojsk i oraz przejazdu wozów woj
skowych, — iść na dworzec. Wyjechaliśmy do Chyrowa, stąd zaś 
do Jasła, następnie do Cieszyna, a wkońcu do Toszonowic, gdzie 
byłem kierownikiem prywatnej szkoły „Macierzy Szkolnej41.

Ostatnim etapem mojej tułaczki był Wiedeń i tu czekam kresu 
tejże.“ —
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Rozdział ostatni.
Roman Hemicz: Z teki wygnańca.

Czcigodnej Nestorce Autorek 
polskich Annie Neumanowei 
w hołdzie. Autor.

1.

0  moja ziemio — o droga ziemio,
tak mi jest żal — tak ż a l------
wichura losów, — dziejowa burza, 
pognała mię gdzieś w siną dal —
za moim domem — za miastem moiem, 
kędy jutrzenka zeszła mego życia, 
za moją ziemią, za moim domem — 
serdecznie mi ż a l------ tak ża l.-------

Żebraczy kij — i smute w duszy,
1 głuchy, ciężki ból — — 
odchodzić od tych pól, 
rodzinnych łąk i wsi — 
gdzieś w dal —
0 jakże serce wzbiera trwogą,
jak żal — jak żal — jak ż a l.------ -

Przyśliśmy w miasta wielkie, ludne, 
głodni i nędzni — pełni smutku, 
łkały nam serca pocichutku,
żeśmy bezdomni gdzieś tułacze-------
że nasze bóle i rozpacze, 
bez echa muszą przejść.------ —

Ci, którzy mieli jasny dom 
swój kąt i utrzymanie —
— dla tych dziś nędzy został srom 

■ i smutne bytowanie------
1 taki głuchy żal — 
odchodzić w mroczną dal.------

2.
"X

Tułaczka moją? — Czyż wiem, jakich słów mam użyć, aby 
wyrazić ból i mękę tych dni? — Tych długich dni — wśród obcych
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ludzi — wśród ciężkich warunków — bez jutra! — I znikąd prawie 
dobrego słowa zrozumienia. —

Pomnę ciężką chwilę żegnania domu mojego. Głuche przeczu
cie, kamienną zmorą opanowało moje serce, — że już nie ujrzę 
więcej miasta ojczystego, gdzie przeszła młodość moja — gdziem 
tyle serdecznych pamiątek zostawił. —

Świt był jeszcze — świt żałosną jasnością bielejący — kie
dym z rodziną moją opuszczał progi domu. — I kiedy dorożka tylko 
co w drogę ruszyła, uczułem jakąś bolesną próżnię, owładnęło mną 
dziwne uczucie, żem porzucił wszystko—że mi już nic nie pozostało.

Nie mogłem patrzeć w twarze moich blizkich, na których zary
sowała się trwoga o dzień jutrzejszy — i żal — głuchy żal, że trzeba 
iść — bo gna los. —

Kiedym znalazł się w pociągu i ujrzałem tysiące ludzi w osta
tecznej rozpaczy, kiedym widział ten strach i lę k -------mimowoli
szeptem ust modliłem się o tych smutnych i nieszczęśliwych.

I dziwne... Ta walka, ta sprzeczność uczuć.-------Czekało się
wyjazdu pociągu a przecież dziękowało się w głębi duszy za każdą 
chwilę, spędzoną jeszcze w mieście ojcystem -— —a kiedy naresz
cie po długim czekaniu odezwał się świst lokomotywy — i pociąg 
ruszył — niejedne oczy zabłysły łzami serdecznemi, niejdno serce 
sciśnęło się w  skurczu boleści, — niejedne ręce chciały zatrzymać 
ten pociąg, który ich wiózł w nieznaną dal — na tułaczkę — niedolę
— w obce i dalekie jutro. —

Rozpaczliwe myśli wżerały się w mózg — wyskoczyć z pocią
gu — wrócić do miasta swego — nie opuszczać go w nieszczęściu. — 

I kiedy tępy ból zniknął — obudziły się wyrzuty sumienia. — 
Więc tamci — mogli pozostać? — Bo przecież całe miasto nie zo
stało opróżnione? — Więc pozostali przecież inni, a myśmy opu
ścili rodzinne swoje miasto — z lęku? —

— Wzajemnie robiliśmy sobie wyrzuty. — Z każdą godziną ża
łowano coraz bardziej swojego wyjazdu.

— Świadomość w nas rosła — że jesteśmy z tą chwilą bez
domnymi tylko tułaczami. —

3.

U gór tatrzańskich, we wiosce węgierskiej — zaczęły się dnie 
smutnej mej tułaczki. — Nie czułem się jednakowoż boleśnie obcym, 
bo była to okolica słowiańska. — Rozumieliśmy się doskonale. — 
Smutek ;ednak na duszę mą głuchym opadł ciężarem, gdy wyjecha
łem do Styryi. — W ponurym mieście Gracu, spędziłem dużo cięż
kich chwil. — Wspomnień zostało mnie niezliczona ilość — może 
kiedyś, gdy świat nie będzie już tonął w kurzawie dymów armat
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nich — może wtedy ja te myśli moje, te przeżycia — przeleję na 
papier. —

Tacy byli biedni w Gracu — Polacy... Taka zaduma smętna na 
czole, takie rozetkane zapatrzenia w oczach------ że nieraz żal ści
ska! serce, że nie mogłem braciom moim pomódz — że nie może 
pieśń moja, niby jasny promyczek — rozjaśnić ich mroki. —

Nie mogli się wygnańcy polscy skupić ze sobą. — Jakby cią
żyło jakieś fatum! —

Bo mimo nadzwyczajnej ilości wychodźców w Gracu — i wo- 
góle w Styryi, nie założono wówczas towarzystw polskich, ani ko
mitetów -------a każdy zamknięty w osobie------- czekał jedynie po
wrotu do domu ojczystego. —

A może dlatego — że nędza — i głód — byli gośćmi wychodź
ców ------ może nędza nie dała pomyśleć wygnańcom o duchowej
potrzebie, o społecznej organizacyi, gdy głód targał wnętrzności. —

Nigdy nie zapomnę straszliwego widoku, jaki przed oczyma 
memi rozłożył się w cudownej miejscowości klimatyczne} w Glei- 
chenbergu. — Ironia losu...

Dusza moja na widok tych cudlnych, alpejskich, białych gór, 
rozpieśniała się we mnie jamą akordów------ wśród przepychu baj
kowego matki — ziemi, zapomnieć chciałem ' smutku dnia i wchła
niałem w siebie przecudowne piękno Natury — ■— i kiedy wraca
łem do samotności mojej — aby opisać ten cud ----- — oczom moim
przedstawił się taki widok:

Żołnierze kończyli obiedni posiłek. — W kotłach pozostały je
szcze resztki obiadu — a tuż — dzieciątka wyciągnęły drobne rą
częta swoje, błagając o trochę karmu dla siebie i matek. —

To nasze, polskie były dzieci — biedne dzieciny polskie, zagna
ne wichurą losu do cudnej, klimatycznej miejscowości — u pod
nóża Alpejskich gór! —

Hej — twórcy — szukający kontrastów boleśnych, czyż więcej 
potrzeba Nam jeszcze? —

Czyliż to nie jest groza? —
Ręce zacisnąłem w rozpacznej bezsile — że nic im pomódiz nie 

mogę — i zamiast p ęknego poematu o crdze natury, — napisałem
smutną skargę, smutny apel do ludzkich s e rc -------drukowałem
odezwę w pismach krakowskich, popłynęły datki — ale czernże one 
by/y wobec tego ogromu nędzy? —

A był to właśnie czas ciężkich prób — wróg wtedy zajął 
większą część naszego kraju —- któżby wtedy myślał o dzieciach 
mrących z głodu — tam — w wiosce alpejskiej? —
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A potem zagnała mnie fala tułacza do stolicy naddiuiajskiej, hu
czącej życia rozgwarem. — Wygnańców tu spotkałem tysiące — 
i widziałem serdeczną pomoc, jaką darzyli nas rodacy; stale tu za
mieszkali. —

W ministerstwie dla Galicyi, znajdowali wychodźcy pomoc ser
deczną — i niby jak do Mekki dążył każdy wychodźca na Rennweg, 
gdzie ofiarni pracownicy każdą troskę rodaków zmniejszali — i ból
serdeczny koili.------

Na każdym kroku spotykałem miłość wzajemną-------a kiedy
nieraz głowa wygnańca pochyliła się w znojnym trudzie------ zna
leźli się wielcy ludzie, którzy rozjaśniali mroki zwątpień i podnosili 
dusze stroskane. —

Tyle nędzy bra,'.i moich widziałem, — w pożarach rozgorzały 
się wsie nasze" rodzinne — na głód i poniewierkę poszły biedne, pol
skie dzieci „z dymem pożarów z kurzem krwi bratniej11 wzleciał 
do Pana szloch. —

A przecież zwątpienia nie lęgły się we mnie! — Bo Naród — 
który w takiej dziejowej chwili podniósł się na wyżyny, — Naród, 
który w chwili najcięższej — tyle okazał żywotności — Naród taki 
zginąć nie może. —

5.

—  Do nas o bracia moi na wygnaniu
list piszę smutny — lecz. wierzajcie: z se rca------
chociaż czasami ból w duszę się wwiera
i bunt się cichy już odzywa w łkaniu, 
jednakże wierzyć trzeba Bracia moi —
Wy rozsypani na szerokim świecie —
My nie odrzućmy tej hartownej zbroi 
nadziei — wiary — co jak dobre kwiecie 
na serce kładzie się dziwnie------ kojnie. — —

0  matki polskie — synowie na wojnie 
a wy tu sam3 ze stęsknionym wzrokiem 
czekacie makti! — w  przeczuciu głębokiem 
mówię — że znajdzie kres — ta sroga męka
1 jasna zejdzie nad światem Jutrzenka,
i wrócą bracia i synowie z pola 
tułacza zmieni się przesmutna dola
do domów wrócicie najmilejsi moi 
jeno nie traćcie tej hartownej zbroi —
Wiary — Nadziei....



jeno wzmacniajcie wasze dusze bracia 
iżby los srogi nie trwożył Nas wcale —
i gdzie poniosą nas wygnania fale, 
wy nieście sztandar polski hardo, dumnie, 
wy polskie słowo na ustach wciąż miejcie!

Nich was nie złamią bracia ukochani 
te przeciwności — te bolące ciernie — 
wiosny — tułaczka boli was i rani, 
duszę przygniata wam niemiłosiernie, 
jednak dążycie — ku jasnej Przystani.

Bo z morza naszej krwi
i z morza naszych łez
ziści się Sen — który naród! śni
i z morza krwi
zejdzie Niewoli k res .------

— Zaczem wierzajcie najmilejsci bracia 
w smutnem wygnaniu — blade moje siostry — 
choćby nas przyniósł srogi los ten ostry
to nas nie złamie------ bo w nas jest ten Zaród
co wolność stwarza i świat ze krwi nowy 
bowiem nam obcy kir, smutek grobowy 
bo my tworzymy Wolny, Polski Naród.

W i e d e ń  w listopadzie 1915 roku.
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