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Szlaki kurierskie w czasie II wojny œwiatowej wiod³y poprzez ró¿ne tereny pañstwa polskiego. Jeden

 z nich przebiega³ przez Rymanów Zdrój. Pod¹¿aj¹cy nimi kurierzy, odwa¿ni i prawi Polacy

z nara¿eniem zdrowia i ¿ycia nieœli wolnoœæ Polsce. W niniejszym artykule przedstawi³em wspomnienia 

jednego z nich, kuriera Komendy G³ównej AK Jana £o¿añskiego pseudonim "Orze³". Sk³adam 

serdeczne podziêkowania pani W³adys³awie £o¿añskiej, ¿onie bohaterskiego kuriera z Sanoka za 

udostêpnienie wspomnieñ mê¿a - Jana £o¿añskiego.

Na nowej trasie "JAGA”

Po pierwszym przejœciu do Polski przez Zakopane doszed³em do wniosku, ¿e trasa ta mi nie odpowiada. 

Czu³em siê tu obco, nie zna³em ludzi i terenu, zniechêci³y mnie te zdekonspirowane meliny. Zwróci³em siê 

wiêc do pu³kownika "Rados³awa" Mazurkiewicza z proœb¹ o wyznaczenie mnie na inn¹ trasê, tak abym

w Polsce wychodzi³ na teren powiatu sanockiego. "Rados³aw" odpowiedzia³, ¿e takiej trasy nie ma, ale 

przyniós³ du¿¹ mapê i zaczêliœmy obaj dok³adnie j¹ analizowaæ. Chêtnie zgodzi³ siê na zorganizowanie nowej 

trasy przez wschodni¹ S³owacjê i poleci³ mi to zadanie. Zaznaczy³ równie¿, ¿e jak na razie nie ma tam ¿adnych 

kontaktów, zarówno na S³owacji, jak i po stronie polskiej i wêgierskiej. Jedynie w Garany i w miejscowoœci

w pobli¿u wêgiersko-s³owackiej granicy znajduje siê obóz polskich uchodŸców i tam mogê oczekiwaæ 

pomocy.

Analizuj¹c mapê zaprojektowaliœmy now¹ trasê przez miasto Satoraljaujhely dok¹d dojechaæ by³o mo¿na 

poci¹giem, nastêpnie Garany, w pobli¿u której to miejscowoœci trzeba by³oby przekroczyæ granic¹ 

wêgiersko-s³owack¹ i dalej kierowaæ siê do Banowiec nad Ondaw¹ lub do Malczyc albo Trebiszowa.

W miejscowoœciach tych trzeba bêdzie znaleŸæ kontakty aby dalej przez Michalowce, Humenne, 

Medzialborce, Borov i Haburê dotrzeæ do granicy s³owacko-polskiej, gdzie p³ynie strumyk dochodz¹cy do 

samej granicy i w tym miejscu najlepiej bêdzie dostaæ siê na teren Polski pomiêdzy wioskami Wola Wy¿na

a Rudawka Jaœliska. Dalej dojedzie siê do du¿ego kompleksu leœnego "Szachty", wzd³u¿ którego ci¹gnie siê 

wieœ Polany Surowiczne. Nastêpnie kolo wsi Wo³tuszowa trzeba min¹æ po lewej stronie Królik Polski

i Deszno i tak dojedzie siê do Rymanowa Zdroju.

Tak wiêc wygl¹da³ projekt nowej trasy, któr¹ trzeba by³o odpowiednio zorganizowaæ. Oczywiœcie 

zak³adaliœmy zaraz na wstêpie, ¿e trzeba j¹ bêdzie dostosowaæ do panuj¹cej sytuacji. Kiedy dwaj moi koledzy, 

z którymi przyszed³em na Wêgry, Jasio Nowak i Bronek Przybylski dowiedzieli siê o projektowanej nowej 

trasie zdecydowali siê iœæ ze mn¹. Z tego siê bardzo ucieszy³em, bo wszyscy trzej doskonale znaliœmy teren

po stronie polskiej.

Na pocz¹tek dostaliœmy do przeniesienia do Polski po milionie z³otych polskich. Ponadto dostaliœmy 

pisemne skierowanie do obozu uchodŸców polskich w Garany i zaraz nastêpnego dnia, z dworca 

wschodniego w Budapeszcie, pojechaliœmy poci¹giem poœpiesznym przez Miszkolc do Satoraljaujhely, 
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gdzie przybyliœmy wieczorem. Nastêpnie autobusem dojechaliœmy do Garany i oficjalnie zameldowaliœmy 

siê u komendanta obozu. Nieco póŸniej skontaktowaliœmy siê z kapelanem obozu ksiêdzem Rzepko-£askim, 

którego wtajemniczyliœmy o cel naszej podró¿y. Ksi¹dz nie zwlekaj¹c ani chwili, pos³a³ po dwóch S³owaków, 

którzy niebawem, mimo póŸnej pory nocnej zjawili siê w obozie. Byli to Geza i Tomko, maj¹cy swych 

krewnych po stronie s³owackiej w Trebiszowie i Malczycach. Wyjaœniæ tu trzeba, ¿e ówczesna granica 

wêgiersko s³owacka w tej okolicy zosta³a ustanowiona wiosn¹ 1939 roku, kiedy hitlerowcy zaanektowali ca³¹ 

Czechos³owacjê i wówczas pewna czêœæ S³owacji przesz³a do Wêgier, st¹d te¿ wielu rodowitych S³owaków 

sta³o siê obywatelami Wêgier. Od tego czasu nawet Koszyce i okolica zosta³y wcielone do Wêgier.

Powiedzieliœmy S³owakom, ¿e musimy iœæ do Polski i poprosiliœmy ich o przeprowadzenie nas do S³owacji. 

Zaraz zorientowali siê, ¿e chodzi tu o sprawy natury wojskowej i walkê z okupantem hitlerowskim, a ¿e sami 

byli antyfaszystami, bez zastanowienia siê wyrazili chêæ udzielenia nam jak najdalej id¹cej pomocy.

Ustaliliœmy, ¿e granicê przekroczymy dopiero jutro wieczorem, poniewa¿ jest doœæ póŸna pora nocna

i wpierw chcieli siê skontaktowaæ ze swymi krewnymi na terenie S³owacji. Tomko wyjaœni³, ¿e teren do 

Malczyc jest trudny do przebycia ze wzglêdu na odwil¿, która zmieni³a rozci¹gaj¹ce siê tam ³¹ki w rozleg³e 

bagna. Postanowiliœmy wiêc iœæ na Trebiszów. Geza poinformowa³ nas, ¿e jego krewny w Trebiszowie ma 

taksówkê "Tatra" i bêdzie nas móg³ przewieŸæ przez S³owacjê, w pobli¿e polskiej granicy.

Dzieñ oczekiwania na przekroczenie granicy spêdziliœmy na dok³adnym zapoznaniu siê z wsi¹ Garany. Po 

obiedzie przyszed³ Geza i oœwiadczy³, ¿e bez ¿adnych obaw mo¿emy wieczorem wyruszaæ. By³

w Trebiszowie, za³atwi³ dla nas kwaterê i przejazd przez S³owacjê. Nastêpnie zaprowadzi³ nas na wysok¹ 

górê, na której znajdowa³ siê zamek, obecnie zajêty przez polskich uchodŸców. Rozci¹ga³ siê stamt¹d widok 

na ca³¹ okolicê. Widaæ by³o oddalone o 5 km Malczyce i rzeczywiœcie teren miêdzy Garany a Malczycami 

pokryty by³ wod¹. Dalej widaæ by³o Trebiszów, cel naszej nocnej wêdrówki, oddalony o oko³o 10 km.

Z daleka by³ dobrze widoczny komin cukrowni w Trebiszowie, nieczynnej ju¿ w tym czasie, poniewa¿ 

coroczna kompania cukrownicza zosta³a ju¿ dawno zakoñczona.

Geza pokaza³ nam z góry trasê do Trebiszowa. Mieliœmy iœæ wa³em ochronnym rzeki Ondawy, który 

prowadzi³ prawie do samego Trebiszowa. Z góry by³o równie¿ widaæ, ¿e Ondawa wezbra³a i poziom wody

na rzece jest wysoki. Nastêpnie Geza pokaza³ nam gdzie siê znajduj¹ placówki stra¿y granicznej. Staraliœmy 

siê wszystkie objaœnienia Gezy jak najbardziej zapamiêtaæ jako niezmiernie wa¿ne informacje.

Wieczorem oko³o godziny 20.00 byliœmy gotowi do podró¿y. Po po¿egnaniu siê z ksiêdzem i komendantem 

obozu wyruszyliœmy z przewodnikami Gez¹ i Tomkiem do Trebiszowa. Marsz wygl¹da³ w ten sposób: Geza 

szed³ pierwszy a oko³o 30 metrów za nim Tomko, my zaœ oko³o 30 m za nim. Wkrótce Tomko siê zatrzyma³. 

Doszliœmy do niego i doszed³ do nas Geza i powiedzia³, ¿e na mostku przerzuconym przez szeroki rów 

melioracyjny s¹ s³owaccy stra¿nicy i musimy rów pokonaæ przechodz¹c w bród. Nie namyœlaj¹c siê wiele 

zdjêliœmy ubrania, przypiêliœmy je do plecaków i unosz¹c baga¿ nad g³owami przeszliœmy przez lodowat¹ 

wodê, która siêga³a nam do piersi.
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Szybko oddaliliœmy siê od rowu, obawiaj¹c siê, ¿e plusk wody móg³ zaalarmowaæ stra¿ników i dopiero po 

przejœciu oko³o 200 metrów w³o¿yliœmy ubrania i buty. Dalej ju¿ bez przeszkód doszliœmy do krewnego Gezy. 

Byli tam w tym czasie goœcie, wiêc nie chc¹c nas nara¿aæ, umieœci³ nas w suterynie gdzie sta³o tylko jedno 

³ó¿ko.

Po k¹pieli w lodowatej wodzie, by³o nam teraz gor¹co i nie odczuwaliœmy ch³odu nocy. Geza i Tomko 

po¿egnali siê i szybko udali siê w drogê powrotn¹. Zostaliœmy sami.-Samochód maj¹cy nas odwieŸæ

w pobli¿e s³owacko-polskiej granicy mia³ byæ o pó³nocy. Rzeczywiœcie nasz gospodarz i taksówkarz w jednej 

osobie, o pó³nocy zszed³ na dó³ i zapali³ samochód.

Wsiedliœmy szybko do samochodu i ruszyliœmy w drogê. Zaledwie minêliœmy Michalowce, samochód 

stan¹³. Okaza³o siê, ¿e nawali³a guma a naprawa trwa³a oko³o pó³ godziny i pojechaliœmy dalej. Przed 

Humennem silnik samochodu zacz¹³ odmawiaæ pos³uszeñstwa i znów stanêliœmy. Naprawa trwa³a 

kilkadziesi¹t minut. To nas bardzo zdenerwowa³o. Kiedy ruszyliœmy to niedaleko Wy¿nej Czabiny w pobli¿u 

ruin klasztoru znowu dziura w oponie. Naprawa znowu trwa³a ponad pó³ godziny. By³o ju¿ jasno i mogliœmy 

w ca³ej okaza³oœci zobaczyæ nasz pojazd. Opony by³y zupe³nie ³yse, jedne drzwiczki umocowane drutem. 

Gdybyœmy go widzieli wczeœniej, ¿aden z nas nie odwa¿y³by siê aby wsi¹œæ do takiego grata.

Zaczêliœmy siê zastanawiaæ co robiæ, czy zrezygnowaæ z dalszej jazdy samochodem i ju¿ dalej iœæ pieszo, 

czy te¿ czekaæ a¿ kierowca naprawi ko³o. W koñcu wybraliœmy to drugie. Do granicy by³o jeszcze oko³o

20 kilometrów a le¿a³ g³êboki œnieg, wiêc taki marsz bardzo by nas wyczerpa³ fizycznie na zbyt d³ugim 

odcinku. Do tego spotkanie z ¿andarmeri¹ sta³o by siê nieuniknione albo ze stra¿¹ graniczn¹. Koniecznie 

trzeba by³o przez S³owacjê jak najszybciej przejœæ i to niespostrze¿enie. Ta trzecia przerwa by³a najd³u¿sza i 

kiedy ruszyliœmy byliœmy bardzo zdenerwowani. Mijaj¹c Medzilaborce i Borov zbli¿aliœmy siê do Habury i 

przed t¹ miejscowoœci¹ zatrzymywa³o nas trzech mê¿czyzn, ale poniewa¿ byli to cywile, wiêc kierowca nie 

zatrzyma³ siê.

Wreszcie minêliœmy Haburê i dojechaliœmy do potoku, który zgodnie z map¹ mia³ biec do granicy.

Tu wysiedliœmy i przed po¿egnaniem siê z kierowc¹ ustaliliœmy z nim aby za tydzieñ czeka³ na nas ko³o ruin 

klasztoru w Czabinie Wy¿nej.

Kiedy wysiedliœmy z samochodu ukryliœmy siê w krzakach rosn¹cych wzd³u¿ strumyka i tam odpoczêliœmy 

oko³o pó³ godziny i studiuj¹c mapê ustaliliœmy, ¿e do samej granicy jest ju¿ tylko 1 km.

Id¹c w stronê granicy, szliœmy bardzo ostro¿nie i wolno i po chwili ujrzeliœmy s³upy graniczne. Po stronie 

polskiej rozci¹ga³a siê szeroka polana, wiêc nie by³o to stosowne miejsce do przekraczania granicy. 

Rozgl¹dnêliœmy siê baczniej i zauwa¿yliœmy, ¿e w odleg³oœci oko³o 50 metrów jest las dochodz¹cy prawie

do samej granicy, gdzie ³atwiej i bezpieczniej jest przekraczaæ granice pod os³on¹ drzew.

Przechodz¹c na polsk¹ stronê z wielk¹ czci¹ uca³owaliœmy graniczny s³upek i tak powitaliœmy nasz¹ 

ukochan¹ i umêczon¹ Polskê. By³o niezwykle cicho, na œniegu ¿adnych œladów, wiêc uspokojeni znów 

wyjêliœmy mapê. Potok, wzd³u¿ którego szliœmy, p³yn¹³ dalej miêdzy wioskami Wola Wy¿na a Rudawka 
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Jaœliska. Dla upewnienia siê wyszed³em na wzgórze i rzeczywiœcie zobaczy³em domostwa Woli Wy¿nej.

Pogoda by³a przepiêkna, dymy z kominów sz³y prosto w górê, psy we wsi szczeka³y jakby wyczu³y nasz¹ 

obecnoœæ.

Drogê ³¹cz¹c¹ wsie Rudawka Jaœliska i Wola Wy¿na przeskoczyliœmy bardzo szybko i znów ukryliœmy siê 

pod os³on¹ lasu. Nastêpnie znów biegiem przez drogê z Woli Ni¿nej do Moszczañca i znaleŸliœmy siê w lesie

o nazwie "Szachty". Skrajem lasu doszliœmy do wsi Polany Surowiczne i mijaj¹c te wieœ bokiem weszliœmy 

na górê, która rozci¹ga³a siê równolegle do zabudowañ. Ukryci za szczytem tej góry doszliœmy do nastêpnego 

wzniesienia zwanego "Dzia³ II" po³o¿onego w po³udniowej czêœci wsi Wis³oczek. Byliœmy ju¿ bardzo 

zmêczeni, ja zaœ czu³em siê zupe³nie wyczerpany. Z emocji nie jad³em nic od kolacji poprzedniego dnia.

Po krótkim odpoczynku i zjedzeniu czekolady z orzechami i dwóch pomarañczy, wst¹pi³y we mnie nowe si³y.

Schodzenie z "Dzia³u" sprawi³o nam wiele trudnoœci. Œnieg by³ tu g³êboki i siêga³ powy¿ej kolan. Marsz 

stawa³ siê coraz wolniejszy. Teraz naszym przewodnikiem by³ Bronek Przybylski, znaj¹cy doskonale

tê okolicê.

Id¹c w kierunku Rymanowa spotkaliœmy przy drodze kapliczkê, przy której pomodliliœmy siê szczerze 

dziêkuj¹c Bogu za szczêœliwe dojœcie do naszego rodzinnego kraju.

Zapad³ ju¿ zmrok, kiedy byliœmy ko³o Wo³tuszowej. Bronek prowadzi³ nas dró¿k¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ rzeki 

Tabor do samego Rymanowa. Zaprowadzi³ nas do swej siostry gdzie znaleŸliœmy tak upragnione ciep³o

i odpoczynek. Po zjedzeniu kolacji zaczêliœmy analizowaæ przebyt¹ drogê. Byliœmy zadowoleni z przebiegu 

trasy i wszyscy byli zdania, ¿e koniecznie trzeba zmieniæ samochód i znaleŸæ kwaterê w Haburze. W Polsce 

kwatery powinny znajdowaæ siê w Rymanowie Zdroju lub w Posadzie Górnej.

Nazajutrz Jasio uda³ siê do D³ugiego, ja zaœ pojecha³em do Nowosielec do pañ¬stwa Ma³ków. Wieczorem 

umówiliœmy siê na wspóln¹ podró¿ do Krakowa, gdzie Jasio mia³ zostawiæ pieni¹dze. Wsiad³em do poci¹gu 

w Nowosielcach i zaj¹³em te¿ miejsce dla Jasia, który dosiad³ siê w Zarszynie.

Bez ¿adnych przeszkód dojechaliœmy do Krakowa i ja dalej do Warszawy, gdzie odda³em pocztê i wróci³em 

do siostry Bronka w Rymanowie. Po wykonaniu zadania byliœmy znowu wszyscy na miejscu by powróciæ na 

Wêgry.

Jednak przed wyruszeniem na Wêgry znaleŸliœmy jeszcze kwaterê w Posadzie Górnej u znajomej Bronka 

pani Franciszki Ró¿owicz. Wst¹piliœmy do niej po drodze. Pani Ró¿owicz by³a osoba szczup³¹ niskiego 

wzrostu. Mieszka³a z córk¹ Ludwisi¹ i synem Kub¹ i sama by³a wdow¹. Bez chwili wahania wyrazi³a zgodê 

aby jej dom s³u¿y³ jako kwatera dla kurierów z Budapesztu. Pani Ró¿owicz jak i jej dzieci zostali 

zaprzysiê¿eni a sama gospodyni przybra³a pseudonim "Babcia".

Wracaj¹c na Wêgry udoskonaliliœmy trasê. Skróciliœmy zejœcie z góry "Dzia³" id¹c po³udniow¹ stron¹ wsi 

Polany Surowiczne do lasu "Szachty". Wieœ Wolê Wy¿n¹ przeszliœmy w okolicy cerkwi i prosto 

skierowaliœmy siê ku granicy. Szliœmy teraz otwart¹ przestrzeni¹ nie kryj¹c siê w krzakach, przez to marsz by³ 

³atwiejszy, jednak bardziej niebezpieczny. Uznaliœmy jednak, ¿e noc¹ nie trzeba zachowywaæ a¿ tak du¿ej 
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ostro¿noœci.

Równie¿ na S³owacji znaleŸliœmy ³atwiejsz¹ drogê schodz¹c¹ z granicy w kierunku Habury i Czerty¿nego. 

Byliœmy ju¿ solidnie zmêczeni, ale nie mogliœmy siê zatrzymaæ, bo obudziliœmy psy we wsi, które zaczê³y 

g³oœno szczekaæ. Zmuszeni byliœmy szybko przejœæ przez rzekê Laborec i skryæ siê za wysok¹ górê. Tam 

chwila odpoczynku i dalej marsz lasem ci¹gn¹cym siê wzd³u¿ drogi Habura - Medzilaborce.

W lesie le¿a³ g³êboki œnieg i straciliœmy sporo si³ i czasu, zanim przebyliœmy tê ciê¿k¹ trasê. Robiliœmy coraz 

czêstsze i d³u¿sze odpoczynku. Wreszcie minêliœmy wieœ Krasny Brod i oko³o godziny 14-tej doszliœmy do 

ruin klasztoru w Wy¿nej Czabinie. Tutaj na godzinê 16- t¹ mia³ przyjechaæ po nas umówiony taksówkarz. 

Ukryliœmy siê w pobli¿u szosy w starym korycie rzeki Laborec, odpoczêliœmy trochê i kiedy zaczê³o siê 

zmierzchaæ ws³uchiwaliœmy siê w odg³osy dochodz¹ce z drogi. Ka¿dy warkot silnika wydawa³ siê nam 

odg³osem "naszego" samochodu. Wreszcie od strony Humennego us³yszeliœmy typowy warkot silnika 

"Tatra" i auto przystanê³o przy ruinach klasztoru. Poczekaliœmy jeszcze chwilê aby siê upewniæ, ¿e to nasz 

taksówkarz. Samochód zawróci³ i znajomy kierowca wysiad³, podniós³ maskê i pochyli³ siê nad silnikiem 

udaj¹c, ¿e coœ reperuje. Wtedy ca³kiem ju¿ pewnie wyszliœmy z lasu. Zbli¿aj¹c siê do samochodu nie 

wierzyliœmy w³asnym oczom, ¿e ten grat zmieni³ siê znacznie. Mia³ nowe opony i solidnie umocowane drzwi. 

Witaj¹c siê z nami, kierowca zapewni³ nas, ¿e do Trebiszowa dojedziemy bez ¿adnych awarii. Tak te¿ siê 

sta³o. W Trebiszowie zaprosi³ nas do swego domu, gdzie zjedliœmy smaczn¹ i sut¹ kolacjê i oczekiwanie na 

Gezê i Tomka skracaliœmy sobie pogawêdk¹, oczywiœcie o polityce.

Nasi przewodnicy spóŸniali siê. Minê³o ju¿ dwie godziny od umówionej pory spotkania, wiêc 

postanowiliœmy iœæ sami. S³owak odprowadzi³ nad do mostku na rowie melioracyjnym, na którym tym razem 

nie by³o stra¿ników.

Zadowoleni, ze tym razem uniknêliœmy zimnej k¹pieli szybko przeszliœmy przez mostek i dalej 

maszerowaliœmy wa³em, co pewien czas zmieniaj¹c siê w pilotowaniu. Po pewnym czasie zeszliœmy poni¿ej 

wa³u i posuwaliœmy siê wzd³u¿ rosn¹cych tam wierzb, pilnie obserwuj¹c dró¿kê biegn¹c¹ gór¹ wa³u. W 

pewnej chwili zauwa¿yliœmy dwie postacie zbli¿aj¹ce siê ku nam. Ukryliœmy siê za wierzbami

i obserwowaliœmy je. Kiedy siê zbli¿yli rozmawiaj¹c ze sob¹ beztrosko, poznaliœmy, ¿e s¹ to Geza i Tomko.

Wyszliœmy z ukrycia a oni w pierwszej chwili przestraszyli siê, lecz póŸniej byli zadowoleni z tego 

spotkania. Swoje spóŸnienie t³umaczyli tym, ¿e granica na tym odcinku by³a patrolowana przez wêgiersk¹ 

stra¿ graniczn¹ i trzeba by³o czekaæ a¿ patrol wróci.

Teraz pilotowa³ nas Geza i szybko minêliœmy Garany a¿ doszliœmy do zamku gdzie znajdowa³ siê obóz 

polskich uchodŸców. Ksi¹dz £aski powita³ nas z uœmiechem, ciesz¹c siê z naszego powrotu wyci¹gn¹³ 

butelkê znakomitego wêgierskiego wina, któr¹ wypiliœmy razem ze S³owakami.

Wyjazd z Garany sta³ siê jednak trudniejszy. Niemcy naciska³y na w³adze wêgierskie, aby uniemo¿liwia³y 

wyjazd Polaków z obozów internowanych do armii tworz¹cej siê we Francji.

Na stacji autobusowej w Garany kontrolowano wszystkich wyje¿d¿aj¹cych, wiêc trzeba by³o dostaæ siê w 
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inny sposób do Satoraljaujhely aby stamt¹d jechaæ kolej¹ do Budapesztu. Do Satoraljaujhely pojechaliœmy 

nastêpnego dnia furmank¹, omijaj¹c wioskê. Baraszi, gdzie mieœci³y siê placówki stra¿y granicznej

i wêgierskiej ¿andarmerii zwanej ¿artobliwie "Kogutami".

Furmankê zamówi³ dla nas nieoceniony Geza. O zmierzchu byliœmy w Satoraljaujhely i zgodnie ze 

wskazówkami ksiêdza £askiego zatrzymaliœmy siê u pañstwa Grossów. By³a to polska rodzina posiadaj¹ca 

kilka hektarów winnic i du¿y dom. Pani Grosse mieszka³a tam z córk¹ Magd¹ i zamê¿n¹ Mari¹, która w³aœnie 

niedawno wróci³a z mê¿em z Polski. Syn pani Grosse Janek mieszka³ na Salwatorze w Krakowie i zajmowa³ 

siê handlem winem mszalnym. Sk³ad tych win znajdowa³ siê w Krakowie w Rynku.

W Satoraljaujhely oprócz pañstwa Grossów mieszka³o jeszcze kilkoro Polaków. By³a to rodzina Skibów 

maj¹ca syna Wiesia i córkê Basiê. Major W³odzimierz Ab³amowicz - inwalida z 1-szej wojny œwiatowej i pan 

Józef Pietruszka.

Na ich pomoc mo¿na by³o zawsze liczyæ, szczególnie jeœli trzeba by³o skorzystaæ z kwatery. Chêtnie te¿ 

udziela³ pomocy taksówkarz pan Skorupski, który jak powiedzia³ ksi¹dz Rzepko-£aski, by³ bardzo dyskretny 

i wtajemniczony w nasze polskie sprawy.

Zatrzymaliœmy siê u pañstwa Grossów i poprosiliœmy, zgodnie z pouczeniem ksiêdza £askiego, pani¹ 

Magdê o wykupienie biletów, aby na stacjê przyjœæ tu¿ przed samym odjazdem poci¹gu.

Pani Grosse przyjê³a nas bardzo serdecznie. ¯a³uj¹c, ¿e nie wst¹piliœmy do niej id¹c do kraju, bo poda³aby 

synowi trochê dolarów. Zapewniliœmy j¹, ¿e id¹c nastêpnym razem na pewno wst¹pimy. Tu¿ przed odjazdem 

poci¹gu poszliœmy na stacjê kolejow¹ odprowadzani przez pani¹ Magdê.

Do Budapesztu dojechaliœmy bez przeszkód i zaraz zg³osiliœmy siê na Donati utca 12 w Budzie. Pu³kownik 

"Rados³aw"- Mazurkiewicz przyj¹³ nas natychmiast i z uwag¹ wys³ucha³ relacji. Szef by³ bardzo zadowolony 

z naszych opowiadañ i zauwa¿y³, ¿e konieczna jest kwatera w Haburze, bo pokonywanie trasy z Rymanowa 

do Wy¿nej Czabiny jest stanowczo za uci¹¿liwe i tym samym zbyt niebezpieczne.

Na razie otrzymaliœmy polecenie aby dobrze wypocz¹æ. Wrêczono nam dowody osobiste na nowe nazwiska 

i skierowano do pensjonatu. Uprzedzono nas równie¿, aby byæ bardzo ostro¿nym podczas rozmów, bo 

gestapo usilnie stara siê nas rozpracowaæ.

Maj¹c teraz wiele wolnego czasu zwiedzaliœmy piêkny Budapeszt, którym byliœmy urzeczeni, a szczególnie 

widokami z Góry Gellerta i Góry Janosza. Po kilku dniach odpoczynku zameldowaliœmy siê znowu na Donati 

utca. Otrzymaliœmy polecenie pójœcia do Kraju i w trójkê doskonalenia trasy tak, aby w przysz³oœci ka¿dy

z nas móg³ ju¿ chodziæ oddzielnie jako przewodnik. Mieliœmy równie¿ zanieœæ do Polski po milionie z³otych 

ka¿dy. W razie wsypy mieliœmy powiedzieæ, ¿e ukradliœmy te pieni¹dze z obozu i wracamy do kraju. 

Otrzymaliœmy te¿ fikcyjne skierowanie do obozu w Garany.

W przeddzieñ wyjazdu spotkaliœmy ksiêdza £askiego, który za³atwia³ sprawy przerzutu kilkunastu 

m³odych ch³opców z Garany do Budapesztu. Bardzo siê ucieszy³ wiadomoœci¹ o naszym wyjeŸdzie do Polski, 

bo mia³ piln¹ sprawê do przekazania dla kardyna³a Sapiehy.
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Maj¹c przepustkê dojechaliœmy do Garany bez przeszkód, mimo dwukrotnej kontroli dokumentów przez 

"Kogutów". U ksiêdza Rzepko-£askiego oczekiwali ju¿ na nas nasi przewodnicy Geza i Tomko. Po krótkiej 

naradzie Tomko oœwiadczy³, ¿e pójdziemy tym razem przez Malczyce, bo ³¹ka ju¿ na tyle obesch³a, ¿e mo¿na 

ju¿ ni¹ by³o przejœæ. W Malczycach mieliœmy siê zatrzymaæ u rodziny Tomków. Wyruszyliœmy oko³o godziny 

23-ciej i o wpó³ do pierwszej w nocy doszliœmy tam.

Tomkowie to bardzo solidna i zacna rodzina w Malczycach sk³adaj¹ca siê oprócz dwojga rodziców z trzech 

synów Imrego, Micha³a i Joszka, który pe³ni³ funkcjê naczelnika stacji w Banowcach nad Ondaw¹, oraz 

dwóch córek Mariki i Heleny, która by³a niewidoma. Oczekiwano nas tam z solidn¹ i obfit¹ kolacj¹ sk³adaj¹c¹ 

siê z pieczonej kaczki oraz innych smako³yków. Wszyscy byli bardzo ciekawi bo nigdy wczeœniej nie spotkali 

siê z Polakami.

W Malczycach znajdowa³a siê placówka stra¿y granicznej, ale rodzina Tomków cieszy³a siê takim 

powa¿aniem, ze przez nikogo nie legitymowani, wyjechaliœmy furmank¹ z Micha³em o godzinie 13-tej do 

Banowiec do Joszka Tomko. Joszko okaza³ siê cz³owiekiem bardzo mi³ym i bezpoœrednim,

o antyfaszystowskich przekonaniach. Bez ¿adnych zastrze¿eñ zgodzi³ siê na wspó³pracê z nasz¹ organizacj¹. 

Wówczas zauwa¿y³em, ¿e wszyscy woko³o Joszka bardzo lubi¹, gdy¿ by³ bardzo weso³y i mia³ wielu 

przyjació³.

Joszko zaproponowa³ abyœmy przez S³owacjê przejechali poci¹giem i podj¹³ siê opieki nad nami. W jego 

towarzystwie byliœmy zupe³nie bezpieczni, gdy¿ jego kolejarski mundur by³ pewnym gwarantem naszego 

bezpieczeñstwa. Poci¹g z Banowiec do Medzilaborca odje¿d¿a³ o godzinie 19-tej, wiêc o godzinie 21-szej 

byliœmy na miejscu. Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami nie weszliœmy do budynku stacyjnego, lecz 

poszliœmy wzd³u¿ torów a¿ do przejœcia. Nastêpnie skierowaliœmy siê w kierunku wsi Borov, któr¹ pilotowani 

przez Joszko poradzi³ nam aby iœæ obok wsi przechodz¹c przez rzekê Laborec. Tak te¿ zrobiliœmy.

Przejœcie przez Laborec nie by³o trudne, woda siêga³a zaledwie do kolan. Po obejœciu Habury doszliœmy na 

drogê wiod¹c¹ do Czerty¿nego. Tutaj po¿egnaliœmy siê z Joszkiem i ku granicy poszliœmy sami. Do 

Rymanowa Zdroju doszliœmy na godzinê 7-m¹ rano. Bardzo ciê¿ko sz³o siê, zw³aszcza lasem i po pó³nocnych 

stokach. By³o tam du¿o œniegu, który za³amywa³ siê pod naszym ciê¿arem i przy ka¿dym kroku zapadaliœmy 

siê po kolana.

Wraz z Jasiem Nowakiem uda³em siê na kwaterê do "Babci", zaœ Bronek Przybylski poszed³ do swojej 

siostry. Nazajutrz ka¿dy z nas wyruszy³ w swoim kierunku. Ja swoj¹ przesy³kê mia³em dostarczyæ do 

Warszawy, Bronek do Krakowa a Jasio Nowak oddaæ ksiêdzu w Miejscu Piastowym. Jasiowi mia³a 

towarzyszyæ córka "Babci" Ludwisia. Przed wyjazdem umówiliœmy siê na sobotê jako dzieñ powrotu na 

Wêgry.

Przesy³kê w Warszawie odda³em "Marysi" na co otrzyma³em pokwitowanie oraz pocztê do dorêczenia

w Budapeszcie, po czym odjecha³em na kilkudniowy wypoczynek do Nowosielec. W sobotê spotkaliœmy siê 

wszyscy u "Babci". Moi koledzy równie¿ wykonali swoje zadania.
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Do Budapesztu wróciliœmy bez przeszkód, ale wyruszaj¹c trzeci raz z Kraju na Wêgry byliœmy pe³ni obaw, 

bo droga przed nami by³a niezmiernie ciê¿ka. Oko³o 60 kilometrów pieszej wêdrówki przez zaœnie¿one góry

i lasy i lekko padaj¹cym deszczu, to by³ wrêcz nadludzki wysi³ek. Licz¹c siê ze szczególnie trudnym marszem 

wyszliœmy od "Babci" o godzinie 15-tej, mimo i¿ "Babcia" proponowa³a przeczekanie u niej fatalnej pogody.

Mimo wszystko nie chcieliœmy odraczaæ naszego wymarszu na Wêgry nawet dlatego, ¿e nie byliœmy 

stosownie ubrani do takiej pogody. Z Wêgier nieœliœmy w naszych plecakach du¿o polskich z³otówek, wiêc 

nie by³o w nich miejsca na zapasowe ubranie, a to by³ du¿y b³¹d, bo kurier bezwarunkowo powinien mieæ

z sob¹ zapasow¹ bieliznê i zapasowe ubranie.

Celem pierwszego etapu tej naszej wêdrówki by³a karczma w Wy¿nej Czabinie. Tam u goœcinnego ¯yda 

karczmarza mieliœmy zamiar odpocz¹æ. Ju¿ po kilkunastu kilometrach marszu wygl¹daliœmy okropnie. Buty 

oblepione ¿ó³t¹ glin¹ wa¿y³y chyba po kilka kilogramów ka¿dy. Z bardzo du¿ym wysi³kiem zdobyliœmy 

najwy¿szy szczyt na naszej trasie dominuj¹cy nad wsi¹ Wis³oczek, gdzie chwilê musieliœmy odpoczywaæ. 

Wówczas zacz¹³ zapadaæ zmierzch, wiêc trzeba by³o zmniejszyæ tempo marszu. Podczas przechodzenia 

potoku w Woli Wy¿nej przewróci³em siê i do reszty przemoczy³em ubranie. Szybko wyskoczy³em

z lodowatej wody. Przy pomocy kolegów wykrêci³em ubranie i z powrotem mokre ubra³em. Zacz¹³em trz¹œæ 

siê z zimna i szczêkaæ zêbami, a przed nami jeszcze oko³o 40 kilometrów marszu. Kiedy zbli¿aliœmy siê do 

granicy z emocji zrobi³o nam siê nieco cieplej.

Wreszcie granica i nie zag³êbiaj¹c siê w las, przeskoczyliœmy szybko przez graniczn¹ polanê i ju¿ na terenie 

S³owacji skryliœmy siê w du¿ym starym lesie. Podczas przechodzenia przez nastêpny strumieñ, wpad³ do 

wody Bronek. Podobnie jak ja œci¹gn¹³ z siebie ubranie, wykrêci³ je i mokre w³o¿y³ na siebie. Mimo zimna i 

zmêczenia humor nam dopisywa³. Dla humoru powiedzia³em wówczas: a wiêc wynik 1:1 i wszyscy 

wybuchnêliœmy œmiechem.

Id¹c wolno zaczêliœmy siê zastanawiaæ, czy iœæ dalej, czy wejœæ do jakiejœ stodo³y w Haburze i odpocz¹æ. Do 

Wy¿nej Czabiny jeszcze daleko i dwukrotnie trzeba przechodziæ przez rzekê Laborec. A mo¿e zaszyæ siê

w lesie, rozpaliæ ognisko i przy nim wysuszyæ ubrania? Tak naradzaj¹c siê na chwile wszyscy usnêliœmy. 

Ogromne zmêczenie nie da³o siê przezwyciê¿yæ. Po chwili któryœ siê obudzi³ i zacz¹æ szarpaæ pozosta³ych. 

Nieco d³u¿szy bezruch w mokrych ubraniach móg³ zakoñczyæ siê katastrofalnie. Trudno by³o nam wstaæ, 

miêœnie skostnia³y, pocz¹tkowo nie mogliœmy zrobiæ nawet kroku. Teraz byliœmy zdecydowani na wszystko.

Postanowiliœmy pójœæ do Habury odleg³ej kilkaset metrów i zapukaæ do pierwszego domu. Wyjêliœmy 

pistolety i ostro¿nie zbli¿aliœmy siê do stoj¹cych na skraju wsi zabudowañ. Bronek zapuka³ do okna i ze 

œrodka odezwa³ siê mocny mêski g³os: "Kto je to". "Swój" odpowiedzia³ Bronek. Po chwili drzwi siê 

otworzy³y i w drzwiach ukaza³ siê mê¿czyzna w bieliŸnie. By³ trochê zaskoczony ale przestrachu nie by³o

u niego widaæ na twarzy. Zapyta³ - "kto wy". Zaczêliœmy mówiæ, ¿e idziemy z Polski po swoje ¿ony na Wêgry. 

Zapyta³ jeszcze czy nas nikt nie widzia³, a uspokojony nasz¹ odpowiedzi¹ zaprosi³ nas do kuchni.

Obudzi³ nastêpnie ¿onê, która rozpali³a ogieñ w piecu i zaczê³a szykowaæ coœ do zjedzenia. Po posi³ku 

TOM IX 2006ROCZNIK Rymanowa Zdroju

93



poszliœmy spaæ i spaliœmy a¿ do po³udnia. Obudzi³ nas gospodarz, który chcia³ z nami porozmawiaæ

i dowiedzieæ siê od nas czegoœ wiêcej.

Tak z grubsza powiedzieliœmy o sobie to co mo¿na by³o powiedzieæ. Goœcinny S³owak nazywa³ siê Pawe³ 

Hocz a jego ¿ona mia³a na imiê Ula. Zaczêliœmy siê wypytywaæ czy mo¿na tutaj gdzieœ wynaj¹æ pewnego 

taksówkarza. Pawe³ powiedzia³ nam, ¿e owszem jest w Medzilaborcach taki cz³owiek, któremu mo¿na zaufaæ 

i nazywa siê Andrej Sawulak. Gospodarz powiedzia³ nawet, ¿e mo¿e go tu sprowadziæ.

Kiedy Pawe³ Hocz poszed³ do Medzilaborca, znów po³o¿yliœmy siê do snu, z tym ¿e jeden z nas czuwa³. 

Niestety Pawe³ wróci³ z nie pomyœln¹ wiadomoœci¹. Sawulaka nie by³o w domu. Musimy do Malczyc 

dojechaæ poci¹giem i doradzi³ nam aby do poci¹gu wsi¹œæ dopiero w Wy¿nej Czabinie i ofiarowa³ siê nas tam 

doprowadziæ.

W rozmowie z Paw³em Hoczem zorientowaliœmy siê, ¿e jest starym przemytnikiem, bo zna³ sporo ludzi

w Woli Wy¿nej a nawet w Rymanowie i doskonale orientowa³ siê w przebiegu granicy. Kiedy tak 

gawêdziliœmy z Paw³em, na strychu gdzie mieliœmy znakomite pos³ania z pierzynami, przysz³a Ula z synem 

Andrzejkiem. Ula przynios³a nasze wyprane i wysuszone ubrania a Andrzejek buty za co byliœmy im 

niezmiernie wdziêczni. Dom Hoczów opuszczaliœmy pojedynczo, udaj¹c siê w stronê lasu. Kiedy ju¿ 

wszyscy zebraliœmy siê w jednym miejscu wyruszyliœmy w stronê Wy¿nej Czabiny. Znaj¹cy teren Pawe³ 

poradzi³ nam iœæ szczytem góry, bo nie by³o tam ju¿ œniegu i marsz bêdzie l¿ejszy. Kiedy zbli¿yliœmy siê do 

wsi Krasny Brod, Pawe³ wyszed³ na drogê, aby dojœæ szybciej do Wy¿nej Czabiny i przygotowaæ nam, tam 

kwaterê w karczmie. My zaœ omijaj¹c wieœ, dalej maszerowaliœmy lasem i tak doszliœmy do rzeki Laborec 

znanym ju¿ sobie szlakiem do ruin klasztoru. Rzekê przeszliœmy zdejmuj¹c ubrania i buty. Czeka³ tutaj na nas 

Pawe³.

Okaza³o siê, ¿e nie mamy ju¿ czasu zatrzymywaæ siê w karczmie, tylko trzeba iœæ zaraz na stacjê. Pawe³ 

kupi³ bilety i przez nikogo nie zatrzymywani wsiedliœmy do poci¹gu. Staliœmy na korytarzu, pilnie 

obserwuj¹c wsiadaj¹cych do poci¹gu. Obawialiœmy siê kontroli dokumentów. Na szczêœcie oprócz 

konduktora, który sprawdzi³ nam bilety, nikt nas nie niepokoi³.

By³ ju¿ wieczór kiedy dojechaliœmy do Banowiec nad Ondaw¹. Ku naszemu zdziwieniu na stacji oczekiwa³ 

na nas Joszko Tomko, który bez ogródek powiedzia³, ¿e by³ pewny i¿ w³aœnie dzisiaj powinniœmy wracaæ

i dlatego wyszed³ do tego poci¹gu. Zaprosi³ nas do swego domu na kolacjê, po której postanowiliœmy jeszcze 

tej nocy pójœæ na Wêgry.

Joszko zacz¹³ oponowaæ zachêcaj¹c nas do d³u¿szego wypoczynku u niego, lecz widz¹c nasze 

zdecydowanie poszed³ po taksówkê. Niestety taksówki nie znalaz³ i do Malczyc musieliœmy iœæ pieszo. 

Joszko postanowi³ nas odprowadziæ, mówi¹c ¿e zna stra¿ników granicznych i ¿andarmów i w razie czego 

bêdzie nam pomocny. Byliœmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy, bo rzeczywiœcie Joszko nam 

pomóg³. Kiedy szliœmy drog¹ spotkaliœmy stra¿nika, którego Joszko pozdrowi³ faszystowskim "na stra¿"

i porozmawia³ chwilê z nim i bez przeszkód poszliœmy dalej.
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W Malczycach zatrzymaliœmy siê na krótko w rodzinnym domu Joszki i wyruszyliœmy w stronê Garany. 

Poszed³ z nami teraz Imre aby sprawdziæ czy na mostku stoj¹ stra¿nicy graniczni. Nie by³o ich, z czego 

byliœmy bardzo zadowoleni, ¿e chocia¿ jedna k¹piel w lodowatej wodzie nas ominê³a. Szybko po¿egnaliœmy 

siê z Imrem i pobiegliœmy przez mostek. Dalej sz³o siê bardzo ciê¿ko, podmok³y teren po deszczach sta³ siê

w wielu miejscach trudny do przebycia. Co chwilê zapadaliœmy siê powy¿ej kostek w grz¹skie b³oto. Wa¿ne 

jednak by³o to, ¿e podczas takiej pogody na granicy nie by³o stra¿ników i to by³ jedyny plus.

Przejœcie przez Ondawê okaza³o siê bardzo trudne, a nawet niebezpieczne. Rzeka wezbra³a, pr¹d sta³ siê 

silniejszy a my musieliœmy p³yn¹æ unosz¹c nad g³owami nasze ubrania. Pocieszaliœmy siê tym, ¿e do kwatery 

w obozie w Garany jest tylko oko³o 500 metrów. Po przep³yniêciu ubraliœmy siê w jednak zmoczone ubrania

i szczêkaj¹c zêbami z zimna szybko maszerowaliœmy w stronê obozu polskich uchodŸów.

Po przybyciu do obozu ksi¹dz £aski zaj¹³ siê nami. Natychmiast umyliœmy siê i wskoczyliœmy do ³ó¿ek

i zaraz ogarn¹³ nas sen. Rano spotkaliœmy siê z Gez¹ i Tomkiem. Cieszyli siê bardzo, ¿e mimo tak fatalnej 

pogody uda³o nam siê stosunkowo doœæ szybko dojœæ i wróciæ z Polski. Maj¹c trochê czasu wyszliœmy na górê 

i obserwowaliœmy drogê z Malczyc do Garany. Taka niedu¿a odleg³oœæ a tyle trudu nas kosztowa³o jej 

pokonanie.

Po obiedzie poszliœmy pieszo do Satoraljaujhely a by³o to oko³o 20 kilometrów. Ksi¹dz £aski da³ nam adres 

Polaka pana Skiby, u którego mogliœmy ewentualnie odpocz¹æ. Mimo, ¿e szliœmy dobr¹ drog¹

w Satoraljaujhely poczuliœmy siê zmêczeni i odwiedziliœmy pana Skibê. Odpoczêliœmy tam nieco i do 

Budapesztu dojechaliœmy w doskona³ej formie w œwietnych humorach.

Do Donati utca przyj¹³ nas kapitan Jasiewicz "Redaktor" i "Kordaj" czyli Franciszek Mazurkiewicz. 

Zdaliœmy relacjê z przebiegu wyprawy do Polski. Nasi prze³o¿eni byli bardzo zadowoleni ze znalezienia 

kwatery w Haburze, ale polecili nam jeszcze sprawdziæ j¹ bardzo dok³adnie. Trasa ta zosta³a naniesiona na 

mapê. O tym, ¿e otrzyma³a kryptonim "Jaga" dowiedzia³em siê znacznie póŸniej. Mieliœmy jeszcze raz 

wspólnie pójœæ do Kraju i dok³adnie posprawdzaæ wszystkie kwatery i meliny. Na razie dostaliœmy po parê 

pengo na utrzymanie i skierowanie do pensjonatu Krakowitsch, oczywiœcie na fa³szywe nazwiska.

Tym razem nazywa³em siê Gackowski i urodzony by³em we Lwowie. Znowu musia³em uczyæ siê na pamiêæ 

ca³ej metryki. Zameldowaliœmy siê u w³aœcicielki pensjonatu, mi³ej i dystyngowanej pani. Otrzymaliœmy 

³adny i bardzo czysty trzy osobowy pokój, potem poszliœmy do restauracji aby coœ zjeœæ i po¿egnaæ siê

z Bronkiem, który mia³ ju¿ chodziæ oddzielnie.

Spotkaliœmy tam wielu kurierów chodz¹cych przez Tatry. Byli tam Jasio Bobowski, Staszek Marusarz, 

Jasiek Marusarz, W³adek Roj-G¹sienica, Józek Krzeptowski, Staszek Fr¹czysty i inni. Jednym s³owem ca³a 

góralska republika. Wszyscy oni bardzo ciê¿ko pracowali na tatrzañskich kurierskich trasach a teraz 

odpoczywali po trudach.

Zaraz oczywiœcie znalaz³a siê butelka wina, bo jak powiedzia³ Józek Krzeptowski "skoro my sie spotkali

z kolegami ceprami jako kurierami to napiæ sie trza". W ten sposób zostaliœmy przyjêci do ich towarzystwa co 
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nam bardzo pochlebia³o. Posypa³y siê opowieœci o przygodach na kurierskich szlakach. Poczuliœmy siê 

bardzo z¿yta grup¹ przyjació³ i w najlepszej komitywie udaliœmy siê na wspóln¹ kolacjê.

Nastêpne kilka dni spêdzaliœmy z Jasiem Nowakiem na spacerach po Budapeszcie. Szczególnie nam siê 

podoba³a wyspa Ma³gorzaty z luksusowymi hotelami i kawiarniami. Trudno nam by³o siê pogodziæ z tym ¿e 

tutaj ludzie spaceruj¹ spokojnie i raduj¹ siê ¿yciem, œmiej¹ siê i odpoczywaj¹ w cieniu piêknych drzew, a na 

naszej polskiej umêczonej Ziemi panuje strach i terror i aresztuje siê ludzi tylko za to ¿e s¹ Polakami.

Podczas tych spacerów Jasio zwierzy³ mi siê, ¿e chcia³by wyjechaæ do polskiej armii i prosi³ mnie abym

o tym porozmawia³ z szefem. Obawia³ siê ¿e pos¹dz¹ go o tchórzostwo. Zrozumia³em jego w¹tpliwoœci

i pragnienia i przy najbli¿szej sposobnoœci porozmawia³em z szefem na ten temat. Wyrazi³ oczywiœcie zgodê 

ale pod warunkiem, ¿e jeszcze dok³adniej ugruntujemy nasza trasê i przeszkolimy naszych kurierów.

¯al mi by³o rozstawaæ siê z Jasiem Nowakiem, bo bardzo go lubi³em, bowiem razem s³u¿yliœmy w 6-tym 

pu³ku strzelców podhalañskich w Samborze.

Do ostatniej wspólnej wyprawy przygotowywaliœmy siê jak zwykle bardzo starannie. Tym razem mieliœmy 

zanieœæ po milionie z³otych i pocztê ukryt¹ w lusterku. Ja otrzyma³em kontakt w Warszawie zaœ Jasio

w Krakowie. Przed wyjazdem wrêczono nam s³owackie korony i polskie z³otówki na op³acenie kosztów 

podró¿y, a w Towarzystwie Opieki nad Polskimi UchodŸcami od pana Domiczka fikcyjne skierowania do 

obozu w Garany. Takie skierowanie pozwala³o nam bez ¿adnego ryzyka dojechaæ do granicy ze S³owacj¹. 

Otrzymaliœmy te¿ bezp³atny bilet i poci¹giem dojechaliœmy bez przeszkód do Satoraljaujhely. Tam poszliœmy 

do pana Skiby aby nas skontaktowa³ z taksówkarzem Skorupskim, który by nas podwióz³ do Garany. Mimo

i¿ mieliœmy skierowanie do obozu, nie chcieliœmy siê zbytnio afiszowaæ po okolicy, bo zbyt czêsto bywaliœmy 

w tych stronach.

Ksi¹dz £aski w obozie w Garany zdziwi³ siê naszym nieco wczeœniejszym przyjazdem. ¯artowaliœmy, ¿e 

kuriera te¿ czasami staæ na taksówkê. Wkrótce przyszli Geza i Tomko, ale miny mieli nie szczególne. 

Zapyta³em ich czy coœ siê sta³o? Tomko wyjaœni³ mi, ¿e u jego krewnych w Malczycach zamieszka³ jeden ze 

stra¿ników granicznych i kwatera jest ju¿ nie pewna. Zmartwi³o to nas trochê, ale Geza powiedzia³, ¿e jest 

jeszcze pewna kwatera u Joszka w Banowcach, kilka kilometrów dalej, wiêc problemu nie ma. Po tym 

stwierdzeniu uzgodniliœmy, ¿e przecie¿ droga na Banowce jest bezpieczniejsza. Zarówno id¹c na Malczyce 

jak i na Banowce trzeba by³o przejœæ przez najwiêksz¹ przeszkodê jak¹ jest rzeka Ondawa.

Tym razem Geza i Tomko nie mogli iœæ z nami wiêc byliœmy zdani wy³¹cznie na nasze si³y w³asne. 

Wydawa³o siê nam, ¿e ju¿ dobrze znamy drogê, ale wysz³o inaczej. Kiedy trzeba by³o nieco zboczyæ

z zapoznanej przez nas drogi, bo us³yszeliœmy g³oœn¹ rozmowê w jêzyku s³owackim, mieliœmy potem du¿y 

k³opot jak trafiæ na ni¹ z powrotem. Skrêciliœmy w prawo od wa³u rzecznego, ale po chwili marszu okaza³o 

siê, ¿eœmy siê pomylili. By³o ju¿ za póŸno aby wracaæ nad Ondawê wiêc musieliœmy iœæ naprzód. Przez to 

zbli¿yliœmy siê do jakiejœ wsi, psy wyczu³y nasz¹ obecnoœæ i zaczê³y g³oœno ujadaæ.

Zastanawialiœmy siê gdzie jesteœmy i wtedy przysz³a nam z pomoc¹ s³owacka kolej. Us³yszeliœmy stukot 
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poci¹gu i gwizd lokomotywy, a poniewa¿ poznaliœmy dobrze przebieg linii kolejowej w tej okolicy, 

stwierdziliœmy, ¿e jesteœmy w pobli¿u wsi Petrykowce le¿¹cej oko³o trzech kilometrów od Banowiec.

Nie namyœlaj¹c siê zbytnio doszliœmy szybko do szosy i id¹c bardzo wygodnie, po pó³ godziny byliœmy 

przed domem Joszka. Kiedy zapukaliœmy do okna, Joszko szybko otworzy³. Poprosiliœmy go aby jak 

najprêdzej poszed³ po taksówkê, bo mamy bardzo wa¿n¹ pocztê i jeszcze dziœ musimy przekroczyæ granicê 

polsk¹. Joszko szybko siê ubra³ i obieca³ z nami pojechaæ.

Po oko³o pó³ godziny us³yszeliœmy charakterystyczny warkot "Tatry". To Joszko podjecha³ pod dom 

taksówk¹ i za chwilê wszed³ do mieszkania z bardzo zadowolon¹ min¹ mówi¹c "taksa gotowa". Szybko 

zajêliœmy miejsca w samochodzie. Ja usiad³em przy kierowcy a Jasio i Joszko z ty³u. By³em bardzo 

zdenerwowany kiedy przeje¿d¿aliœmy przez Michalowce i Humenne i mimo woli œciska³em rêkojeœæ 

pistoletu. Nie spotkaliœmy po drodze ¿adnych patroli i uda³o siê nam przejechaæ bez zatrzymania. ¯egnaj¹c 

siê z kierowc¹ poprosiliœmy aby czeka³ na nas ko³o ruin klasztoru w Wy¿nej Czabinie w niedzielê o godzinie 

18-tej.

Wysiedliœmy oko³o 3 km za Habur¹ tu¿ przed granic¹. Szybko oddaliliœmy siê od drogi id¹c wzd³u¿ Potoku

i bardzo ostro¿nie, kryj¹c siê w lesie doszliœmy do granicy. Jak zwykle uca³owaliœmy polski graniczny s³upek 

a wokó³ panowa³a niczym nie zm¹cona cisza i spokój. Po d³u¿szej obserwacji terenu zaczêliœmy schodziæ na 

polsk¹ stronê.

Znowu trochê pomyliliœmy trasê ale nie zwa¿aj¹c na to szliœmy prosto na pó³noc. W lesie natknêliœmy siê na 

bagna wiêc musieliœmy nad³o¿yæ kilka kilometrów. Dalej sz³o siê ciê¿ko, trzeba by³o forsowaæ du¿e zwalone 

pnie. Wkrótce jednak las siê skoñczy³ i na otwartej przestrzeni zorientowaliœmy siê, ¿e za bardzo zboczyliœmy 

na wschód, ale po pó³ godziny znowu byliœmy na swoim szlaku.

Ju¿ œwita³o kiedy minêliœmy las "Szachty". Byliœmy ju¿ daleko od granicy i niebezpieczeñstwo spotkania 

siê ze stra¿¹ graniczn¹ mala³o. Zwolniliœmy tempo marszu i tak id¹c zupe³nie powoli minêliœmy Polany 

Surowiczne, Wis³oczek i Wo³tuszow¹. Nie chc¹c przechodziæ przez Rymanów Zdrój znowu schroniliœmy siê 

do lasu i oko³o godziny 12-tej w po³udnie zameldowaliœmy siê na kwaterze u "Babci". Nasza podró¿

Z Budapesztu trwa³a 22 godziny. By³ to doskona³y czas licz¹c, ¿e podró¿owaliœmy bez paszportu i ponad 30 

km pieszo.

Po krótkim odpoczynku syn "Babci" Jakub podwióz³ mnie koñmi do Nowosielec a Jasia do Zarszyna. Konie 

by³y po¿yczone a na furmankê zgodnie z moj¹ proœb¹ po³o¿ono du¿o s³omy. Ukryliœmy w niej nasze plecaki a 

przed Zarszynem ja sam zagrzeba³em siê w s³omie aby nikt z moich ziomków mnie nie pozna³. Jasio wysiad³ 

w Zarszynie i uda³ siê na kwaterê do moich rodziców, ja zaœ wysiad³em na szosie przed Nowosielcami

i klucz¹c ostro¿nie po polnych œcie¿kach zbli¿y³em siê do domu pañstwa Ma³ków, gdzie zosta³em mile 

powitany.

Pieni¹dze zosta³y ukryte w skrzyni ze zbo¿em a wiêkszoœæ czasu spêdzi³em póŸniej na niekoñcz¹cych siê 

rozmowach. Moi gospodarze byli bardzo ciekawi wiadomoœci z zagranicy. Na drugi dzieñ odprowadzony 
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przez Jadziê Ma³kównê wsiad³em do poci¹gu udaj¹c siê do Warszawy.

W Warszawie poszed³em pod wskazany adres i po podaniu has³a odda³em pieni¹dze otrzymuj¹c 

pokwitowanie. Tam dano mi polecenie abym zaczeka³ na bardzo wa¿n¹ pocztê. Otrzyma³em tymczasow¹ 

kwaterê gdzie czeka³em na pocztê trzy dni. Przebywaj¹c w Warszawie chodzi³em po mieœcie pilnie 

obserwuj¹c zachowanie siê Niemców w Warszawie. Dra¿ni³a mnie ich buta, zachowywali siê tak jakby byli

w Berlinie.

Otrzymawszy pocztê pojecha³em do Krakowa nocnym poci¹giem. Podczas jazdy by³o doœæ spokojnie, nie 

by³o ¿adnych kontroli i nawet odwa¿y³em siê pójœæ do wagonu restauracyjnego zjeœæ kie³baski.

Do Nowosielec wróci³em nastêpnego dnia wieczorem.

Po ca³ym dniu odpoczynku poszed³em z zapadniêciem zmroku do Zarszyna odwiedziæ rodziców. 

Rozp³akali siê na mój widok. Mamusia zaczê³a mnie namawiaæ do pozostania w domu i zrezygnowania

z tu³aczki po obcych krajach. Musia³em j¹ przekonywaæ, ¿e moim œwiêtym obowi¹zkiem jest walka

z okupantem a moja tu³aczka jest w³aœnie tak¹ walk¹. Moje t³umaczenia nieco poskutkowa³y. Mamusia 

przesta³a p³akaæ i tylko prosi³a abym bardzo uwa¿a³ na siebie.

Jak przewidywa³em, moja siostra Irena równie¿ chcia³a walczyæ i nam pomagaæ. Towarzyszy³a Jasiowi

w podró¿y do Krakowa, z czego by³ bardzo zadowolony. Mówi³ ¿e czu³ siê w jej obecnoœci bezpieczniej. 

¯egnaj¹c siê z rodzicami, by³em bardzo wzruszony. Matka p³aka³a i powtarza³a parokrotnie, ¿e nie wiadomo 

czy siê jeszcze kiedykolwiek zobaczymy.

Nastêpnego dnia wieczorem pojechaliœmy do Posady Górnej na kwaterê do "Babci" a nazajutrz o godzinie 

16-tej wyruszyliœmy na Wêgry. Odprowadza³a nas jak zwykle Ludwisia córka "Babci", z któr¹ po¿egnaliœmy 

siê ko³o kapliczki w pobli¿u wsi Wis³oczek. Dalej ju¿ we dwójkê maszerowaliœmy w kierunku granicy 

s³owackiej. Szliœmy doœæ wolno i robiliœmy d³ugie odpoczynki, gdy¿ do lasu "Szachty" chcieliœmy dojœæ ju¿ 

po zmierzchu.

Kiedy odpoczywaliœmy w zagajniku ko³o drogi z Woli Wy¿nej do Moszczañca us³yszeliœmy kroki jakby 

skradaj¹ce siê w naszym kierunku. Wyjêliœmy pistolety i spokojnie czekaliœmy na rozwój wydarzeñ. Kroki 

ucich³y, ale po chwili zaczê³y siê znowu przybli¿aæ. Nie chcieliœmy u¿ywaæ broni bo zbyt blisko by³a droga.

Szepn¹³em tylko Jasiowi do ucha, ¿e siê wycofujemy i wycofaliœmy siê spokojnie i cicho przez nikogo nie 

zauwa¿eni. Kim by³ ten osobnik nie wiadomo. Podeszliœmy bli¿ej wsi Wola Wy¿na, ale psy we wsi tak 

wœciekle ujada³y, ¿e zmuszeni byliœmy obejœæ jak najszybciej tê niegoœcinn¹ miejscowoœæ. Niebawem 

okaza³o siê, ¿e decyzja nasza by³a s³uszna. Us³yszeliœmy w³aœnie rozmowê, na skutek czego zmuszeni 

byliœmy ukryæ siê w przydro¿nych zaroœlach.

Dwóch mê¿czyzn id¹c rozmawia³o i mówili, ¿e we wsi by³a ob³awa i ¿e kogoœ aresztowano. A wiêc 

mo¿liwe, ¿e skradaj¹ce siê kroki nale¿a³y do kogoœ z ob³awy. Szybko ruszyliœmy ku granicy, bo tu by³o bardzo 

niebezpiecznie. Na samej granicy by³o jednak bardzo spokojnie. Odpoczêliœmy po stronie s³owackiej i po 

krótkim marszu zapukaliœmy do okna Paw³a Hocza. Znowu us³yszeliœmy pytanie "Kto je to?" 
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Odpowiedzieliœmy niemal równoczeœnie "my".

Pawe³ otworzy³ drzwi i zobaczywszy nas omal nie zemdla³ z wra¿enia. Co siê sta³o, ¿e znowu jesteœcie? 

zapyta³. Odpowiedzia³em, ¿e byliœmy ju¿ w Polsce i znów idziemy na Wêgry aby przyprowadziæ siostry 

naszych ¿on. Pawe³ jednak by³ inteligentnym cz³owiekiem i od razu zorientowa³ siê, ¿e coœ krêcimy. 

Powiedzia³ abyœmy przestali k³amaæ, bo on nas rozumie. Obudzi³ swoj¹ ¿onê i kaza³ jej przygotowaæ dla nas 

posi³ek. Pani Ula zobaczywszy nas prze¿egna³a siê i zapyta³a podobnie jak przedtem jej m¹¿, co siê sta³o. 

Zatêskni³em za wami i dlatego przyszed³em, za¿artowa³em i wszyscy siê rozeœmiali. Pawe³ jak za pierwszy 

razem, wyci¹gn¹³ butelkê rumu i poczêstowa³ nas po pe³nej szklance. Po chwili rozmowy, poprosi³em Paw³a 

do pokoju i powiedzia³em mu, ¿e w sprawach bardzo wa¿nych chodzimy z Wêgier do Polski i bardzo nam 

odpowiada jego dom jako kwatera dla nas.

Pawe³ zgodzi³ siê na wspó³pracê, ale zastrzeg³ sobie, ¿e w razie wsypy on widzi nas po raz pierwszy. A gdyby 

nas nakryli podczas snu na strychu, on bêdzie udawa³, ¿e nawet nie wie sk¹d myœmy siê tam wziêli. 

Oczywiœcie zgodziliœmy siê na takie warunki. Po zjedzeniu smacznej jajecznicy poszliœmy na strych

i spaliœmy tam a¿ do po³udnia. Po obiedzie, pojedynczo opuœciliœmy goœcinny dom Hoczów i po trzech 

godzinach marszu znaleŸliœmy siê ko³o ruin klasztoru w Wy¿nej Czabinie.

Ju¿ z daleka widzieliœmy oczekuj¹c¹ na nas taksówkê. Kierowca podniós³ maskê do góry, symuluj¹c defekt 

motoru. Przyœpieszyliœmy kroku i po przejœciu rzeki Laborec zbli¿yliœmy siê do samochodu, gdzie czeka³a 

nas jeszcze jedna niespodzianka. Z taksówki wysiad³ uœmiechniêty Joszko Tomko. Przywitanie nasze by³o 

bardzo serdeczne i szczere.

Podczas przejazdu przez S³owacjê Joszko powiedzia³ nam, ¿e stra¿nik graniczny mieszkaj¹cy w domu jego 

rodziców w Malczycach, to ca³kiem przyzwoity cz³owiek i myœli tak samo jak ka¿dy porz¹dny S³owak, to 

znaczy nienawidzi faszystów i têskni do republiki. Na pewno nie bêdzie nam przeszkadzaæ, a mo¿e nawet 

pomóc. Te s³owa Joszka bardzo nas ucieszy³y, bo by³a to dobra wiadomoœæ. W Banowcach zatrzymaliœmy siê 

tylko na krótko, bo Joszko zaprosi³ nas do swego domu na poczêstunek, po czym pojechaliœmy do Malczyc. 

Stra¿nika nie zastaliœmy w domu bo w³aœnie mia³ s³u¿bê na mostku przez który wiód³ nasz szlak. 

Zmartwiliœmy siê tym, ale Joszko powiedzia³, ¿e ¿adnej k¹pieli nie bêdzie. Postawi³ na stó³ butelkê wódki

i wys³a³ Imrego po stra¿nika.

Imre mia³ mu powiedzieæ, aby przyszed³ bo Joszko ma mu coœ wa¿nego do powiedzenia. Po nied³ugim 

czasie wrócili obaj. Stra¿nik by³ bardzo uprzejmy i patrzy³ na nas z pewnym szacunkiem. Widaæ by³o ¿e 

Joszko ju¿ coœ z nim o nas mówi³. Wypiliœmy klika kieliszków wódki i wtedy stra¿nik pokaza³ swe prawdziwe 

oblicze. Zacz¹³ kl¹æ na s³owackich faszystów z ksiêdzem Tisem na czele, a potem zapewni³, ¿e mo¿emy 

liczyæ na jego pomoc. Wówczas po¿egnaliœmy siê szybko i wzi¹wszy plecaki pomaszerowaliœmy ku granicy.

Na mostku oczywiœcie nikogo nie by³o, wiêc o jedn¹ k¹piel by³o mniej. Poniewa¿ przez poprzednie dnie 

by³a ³adna pogoda, ³¹ki obesch³y i marsz by³ ca³kiem przyjemny i doœæ szybko doszliœmy do Garany. Gorzej 

by³o z dalsz¹ podró¿¹. Nie mieliœmy ¿adnych dokumentów zezwalaj¹cych na poruszanie siê w strefie 
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przygranicznej.

Postanowiliœmy wiêc drogê do Satoraljaujhely przebyæ pieszo.

Podczas tego marszu, z daleka zauwa¿yliœmy patrol "kogutów" wobec czego trzeba by³o siê ukryæ

w pobliskim lesie. Kiedy przeszli, marsz kontynuowaliœmy dalej. W Satoraljaujhely mieliœmy sporo czasu do 

odjazdu poci¹gu do Budapesztu, wiêc wst¹piliœmy do pana Skiby. Wieczorem odprowadzi³ on nas na stacjê 

kolejow¹ i kupi³ nam bilety 1 -szej klasy. Podczas jazdy poci¹giem nie byliœmy przez nikogo kontrolowani

i szczêœliwie dojechaliœmy do Budapesztu.

Prosto z poci¹gu udaliœmy siê do naszej placówki na Donati utca gdzie z³o¿yliœmy bardzo szczegó³owe 

sprawozdanie z przebiegu wyprawy i oczywiœcie oddaliœmy pocztê z Polski. Nasz szef uwa¿nie s³ucha³ 

naszego sprawozdania i widaæ, ¿e bardzo by³. zadowolony z utrwalenia naszej trasy "Jaga". Szczególnie 

podoba³o mu siê pozyskanie przez nas do wspó³pracy s³owackiego stra¿nika granicznego w Malczycach. 

Przy okazji poleci³ nam o tym wszystkim powiadomiæ Bronka Przybylskiego, który wkrótce mia³ iœæ do 

Kraju.

Poniewa¿ otrzymaliœmy skierowanie do tego samego pensjonatu w którym mieszka³ Bronek, wiêc nie by³o 

to trudne. Po kilku dniach zosta³em wezwany do "Redaktora", który powiedzia³ mi, ¿e teraz ka¿dy z nas 

samodzielnie bêdzie wykonywa³ swoj¹ pracê. Otrzymaliœmy te¿ do przeszkolenia nowych kandydatów na 

kurierów. Trzeba ich bêdzie dok³adnie przeszkoliæ i zaznajomiæ z tras¹ i melinami.

Polecono mi te¿ przygotowaæ siê do nastêpnego rejsu. Moim nowym towarzyszem mia³ byæ Góral. Bardzo 

mnie to ucieszy³o, bowiem zna³em ju¿ wielu œwietnych kurierów - Górali. Po¿egna³em siê z Jasiem 

Nowakiem, który jeszcze jakiœ czas chodzi³ do Kraju a potem wyjecha³ na Bliski Wschód. Dostawa³em

od niego listy. Walczy³ pod Tobrukiem i Monte Cassino. Potem kontakt siê urwa³.
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