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Prawdziwehistorie
Kiedy przeczytałam ostatnio o

pani, która kilka powojennych lat
poszukiwała ukochanego, pomy-
ślałam, że historia mojej rodziny
także nadaje się do tej rubryki. Jest
prawdziwa, ciekawa, no a przede
wszystkim ma dobre zakończenie.
Poszukiwania bliskich okazały się
skuteczne, choć trwały dziesiątki
lat.

Moi dziadkowie w okresie mię-
dzywojennym wyjechali do Nie-
miec w poszukiwaniu pracy.
Zabrali ze sobą dwie córki i naj-
starszego syna. Młodsza córka, to
moja przyszła mama. W Nie-
mczech spędzili kilka lat, ale kiedy
zaczęły dochodzić wieści o możli-
wym wybuchu wojny, wrócili do
kraju. Na obczyźnie pozostał jedy-
nie ich syn, a więc mój wujek. I
właśnie o nim słuch zaginął. Kiedy
trwała wojenna zawierucha trudno
było gdziekolwiek pisać, kogoś
pytać, wysyłać paczki. Nikt nie wie-
dział dokąd wujek pojechał i czy w
ogóle żyje. Dziadkowie byli prze-
konani, że wstąpił do wojska, wal-
czył, może nawet zginął. Z tym
przeświadczeniem odchodzili na
zawsze. Najpierw zmarł dziadek,
potem już w latach pięćdziesią-
tych, babcia.

Te czasy pamiętam. Miałam
wtedy kilka lat. Kiedy dorastałam
mama nieraz opowiadała mi o
swoich dziecięcych latach. O po-
bycie na wsi, gdzie dziadkowie
mieli domek, o wyjeździe do Nie-
miec, o swojej siostrze, która wró-
ciła razem z nią i zamieszkała
niedaleko rodzinnej miejscowości.
No i o swoim bracie. O nim zawsze
mówiła ze smutkiem. Powtarzała,
że bardzo chciałaby zobaczyć go
chociaż raz w życiu, albo wiedzieć,
gdzie spoczął. Na ten temat prze-
gadałyśmy niejeden wieczór.
Wtedy wspominała również, że

próbowała odszukać brata przez
Czerwony Krzyż, że wiadomości
jakie odbierała nie były pomyślnie,
że przez lata nikt nic o nim nie wie.
Po jednym z takich wieczorów po-
stanowiłyśmy ponownie rozpocząć
poszukiwania. Oczywiście znowu
przez PCK, bo przecież wówczas
nie było jeszcze internetu, nie mia-
łyśmy nawet telefonu. I tak mijały
kolejne lata.

Tamtego dnia nigdy nie zapo-
mnę. Chodziłam do liceum i kiedy
wróciłam po lekcjach do domu zo-
baczyłam mamę siedzącą przy
stole i płaczącą. Byłam przeko-
nana, że stało się coś strasznego.
Mama zachowywała się jak nie-
przytomna. Nie mogła nic powie-
dzieć, nie reagowała na moje
pytania, patrzyła przed siebie. I
płakała. Dopiero po paru chwilach
zorientowałam się, że mama pła-
cze ze szczęścia. W rękach trzy-
mała list napisany przez swojego
brata. Nie rozmawiała z nim i nie
widziała go ponad trzydzieści lat.
Teraz czytała jego słowa.

Nie będę pisać o wszystkich
przeżyciach związanych z odnale-
zieniem wujka, bo to bardzo oso-
biste sprawy mojej mamy, cioci,
kuzynostwa. Każdy przeżywał to
na swój sposób. Dość powiedzieć,
że wujek znalazł się w Belgii, pra-
cował w dużym gospodarstwie rol-
nym, był sam. Pisał wtedy do mojej
mamy co kilka tygodni. W ten spo-
sób opowiadał o swoim życiu, o tu-
łaczce, o tęsknocie. To były trudne
lata, wujek bał się wracać do kraju,
był przekonany, że sprawi kłopot
rodzinie, że może stać się coś
złego. Nie miał kontaktów z Pola-
kami, a wiadomości jakie docho-
dziły do niego nie były najlepsze.
Więc pozostawał na obczyźnie, nie
wiedząc, że odeszli rodzice, że
siostry założyły rodziny, że ma

siostrzenicę, siostrzeńców.
W jednym z listów wujek napi-

sał nam, że także miał rodzinę.
Ożenił się, urodziła im się córka.
Niestety, coś im nie wyszło. Żona
z córką wyjechały. Córka wyszła
za mąż, zmieniła nazwisko. Nic o
nich nie wiedział. Pomyślałam
wtedy, że los jest dla wujka nie-
sprawiedliwy. Dwa razy stracił w
życiu najbliższych. Jest sam, bez
wsparcia, bez miłości, wśród ob-
cych mu ludzi.

Moja mama pojechała do Bel-
gii. Spotkała brata, spędziła z nim
dwa tygodnie. To były dla nich bar-
dzo szczęśliwe dni. Dwa lata póź-
niej wujek zmarł.

I w tym miejscu mogłabym za-
kończyć te historię, bo nie ma już
mojej mamy, nie ma cioci, wujka.
Odeszło tamto wojenne pokolenie.
A my tęsknimy do nich, kochamy
ich, wspominamy. Ale ta moja his-
toria ma jednak ciąg dalszy. Teraz
ja mam już swoją rodzinę i dorosłe

dzieci. Też opowiedziałam im his-
torię wujka i jego córki. Nieraz po-
wtarzałam, że gdzieś w świecie
żyje moja bliska kuzynka, a ja nie
mam z nią żadnego kontaktu. I wy-
obraźcie sobie, że mój syn rozpo-
czął poszukiwania potomków
rodziny mojej mamy, a więc także
mojego wujka. To trwało kolejnych
kilka lat. Poznał w tym czasie wielu
dalszych krewnych, z niektórymi
do dziś utrzymuje kontakt. Ale naj-
ważniejsze, że odszukał córkę
wujka. Też jest w Belgii. Już się wi-
działyśmy. A teraz, gdy chcemy po-
rozmawiać siadamy po prostu przy
komputerach i ślemy do siebie
maile. Moja kuzynka ma trójkę
dzieci. Myślę, że kiedyś poznają
moje pociechy i moje wnuki. Bo to
już czwarte pokolenie naszej ro-
dziny szuka się po świecie. Jakie
to szczęście, że teraz świat jest tak
naprawdę w zasięgu ręki. Szkoda,
że nasi rodzice nie mogli tego do-
świadczyć.


