Wspomnienia Kazimierza Orechwy
(1898*1992)
M;odzie]cze Lata
Moja rodzina mia;a posiad;o=\ kt[ra nazywa;a si/ Orechwicze i nale#eli do parafii w Jeziorach
(miasteczko na wsch[d od Grodna). Urodzi;em si/ 7 lutego 1898 w Orechwiczach. Moi rodzice to
J[zef i Wiktoria z Cydzik[w mieli czterech syn[w. Ja by;em trzeci z rz/du. Straci;em matk/ w bardzo
m;odym wieku, mia;em gdzie= trzy czy cztery lata. W okolicy grasowa;a choroba tyfus i s'siadka na
to zachorowa;a. Ona mia;a du#o dzieci i moja matka pomaga;a im, chodzi;a i dogl'da;a chorych i na
nieszcz/=cie zarazi;a si/ te# t' chorob'. Zosta;a przewieziona do Grodna, do szpitala i tam zmar;a.
Zosta;a pochowana na cmentarzu w Grodnie.
Ojciec d;u#szy czas si/ nie #eni;, jako= sobie dawa; rad/, mimo #e ch;opcy byli mali a gospodarstwo
te# wymaga;o du#o pracy. Jednak p[-niej si/ o#eni;, druga #ona nazywa;a si/ Albertyna. Ona by;a
bardzo dobr' osob', kt[ra naprawd/ zast'pi;a mnie matk/.
Pewnego razu ju# jako starszy ch;opak zosta;em wys;any przez ojca do Grodna po jakie= zakupy.
Na rynku pewien Polak, major w wojsku rosyjskim, zapyta; mnie o drog/ do pewnego maj'tku. Ja nie
tylko wskaza;em mu kierunek ale kr[tszymi drogami zaprowadzi;em go na miejsce. Po drodze major
mia; sposobno=\ pozna\ mnie bli#ej. Przy najbli#szej okazji, kiedy major spotka; nas w Grodnie,
pogratulowa; ojcu, #e ma tak rzutnego ch;opca i #e powinien mnie pos;a\ do gimnazjum. Na to ojciec
odpowiedzia;, #e ma jeszcze trzech syn[w opr[cz Kazika, i trudno by mu by;o, wys;a\ go do szko;y
do Grodna. Major zaproponowa; pomoc, aby ojciec op;aci; szko;/, a on da mnie mieszkanie, wy#ywienie
i przygotuje mnie do wst/pnych egzamin[w do gimnazjum. To by;a niebywa;a okazja i m[j ojciec
ofert/ majora ch/tnie przyj';. I tak si/ zacz/;a moja kariera jako studenta w gimnazjum w Grodnie.
W gimnazjum lekcje odbywa;y si/ w j/zyku rosyjskim. Gdy zamieszka;em w Grodnie u majora
musia;em wy;'cznie m[wi\ po rosyjsku aby opanowa\ ten j/zyk. Po pewnym czasie intensywnych
przygotowa], zosta;em przyj/ty do gimnazjum.
W tym gimnazjum zapozna;em si/ z polsk' literatur', szczeg[;nie z dzie;ami Henryka Sienkiewicza,
z jego trylogi', kt[r' naturalnie czyta;em w j/zyku rosyjskim. Literatura ta wywar;a na mnie wielkie
wra#enie. I tak prawdopodobnie sko]czy;bym gimnazjum, ale wybuch;a I Wojna +wiatowa i potem
Rewolucja Bolszewicka i nauka ta chwilowo zosta;a przerwana.
Moje Rodze]stwo
Mia;em 3 braci> Franciszka, Czes;awa i Stefana. Najstarszy Franciszek posiada; w;asn' gospodark/
. Mia; bardzo ;andn' #one Feliks/ z kt[r' mia; 2 syn[w> J[zefa i Witolda. Franciszek jak wojna
wybuch;a jako rezerwista zosta; powo;any do wojska rosyjskiego. Przeszed; przez ca;' kampani/ I
Wojny +wiatowej. W mi/dzyczasie Feliksa wcze=nie umar;a. Gdy powr[ci; z Rosji po rewolucji
bolszewickiej do domu, nied;ugo zmar;. Synami opiekowa; si/ m[j ojciec. Gdy podro=li zaj/li si/
gospodark' ojca. Gospodarka nie odpowiada;a Witoldowi i wkr[tce wyjecha; do Warszawy. Po paru
latach Witold sprowadzi; J[zefa do Warszawy a gospodarstwo wydzier#awili.
Czes;aw zosta; powo;any do s;u#by wojskowej. Gdy wybuch;a I wojna =wiatowa zosta; przydzielony
do 17 pu;ku husar[w rosyjskich i zgin'; w ostatnim ataku przed ko]cem I wojny =wiatowej, na okopy
austryjackie. Wed;ug =wiatk[w by; to atak huzar[w kt[ry prowadzi; rosyjski genera; Brusi;ow. Pole
by;o zas;ane czerwonymi mundurami huzar[w. Zosta; pochowany ko;o miejscowo=ci Maniewicze.
Stefan o#eni; si/ z Helen' z domu Lisowska, mieli 4 c[rki > Wanda, Maria, El#bieta i Anna. On
przej'; gospodark/ w Orechwiczach. Helena by;a cioteczn' siostr' mojej #ony Rufiny. Moj' ojcowizn/
odkupi;a p[-niej matka Heleny i przez to ca;a ojcowizna w Orechwiczach przesz;a w posiadanie
Heleny i Stefana.

Rok 1918
Gdy zbli#a;y si/ wojska Armii Czerwonej i by;y ju# w odleg;o=ci 80 km. od mego domu, postanowi;em
wst'pi\ do wojska. Nie powiedzia;em nic ojcu o tym (mia;em lat 20), znikn';em z domu. W Indurze
zg;osi;em si/ jako ochotnik. Mieli=my bro], bo rozbroili=my pewne odzia;y niemieckie. Dowiedzia;em
si/ #e komendantem tej plac[wki by; podporucznik Iwanowski, m[j kolega z ;awy szkolnej w gimnazjum.
W ten spos[b zainstalowa;em si/ w wojsku. 17 listopada 1918 roku zacz/;a si/ moja s;u#ba wojskowa.
By;a zima z 1918 na 1919 rok. W okolicy by; maj'tek hrabiego Krasi]skiego. Rozb[jnicy napadali
z wiosek zbolszewicza;ych na maj'tki. Hrabia poprosi; komendanta #eby przysy;a; dw[ch #o;nierzy
dla ochrony. Ja tam niejednokrotnie by;em posy;any. Bardzo tam ch/tnie chodzi;em, bo mia;em
pok[j, wy#ywienie i tam by;a biblioteka. Hrabia by; bardzo sympatyczny i odnosi; si/ do nas jak do
prawdziwych #o;nierzy. Jak on si/ dowiedzia; #e ja sko]czy;em 5 klas gimnazjum to da; mi na w;asno=\
konia abym nie musia; do niego pieszo przychodzi\.

Rok 1919
W dzie] moich imienin, 4 marca, wyszli=my na front. Doszli=my do maj'tku Brzostowicze a tam
zobaczy;em konny odzia;, kt[rego dow[dc' by; m[j p[-niejszy dow[dca szwadronu porucznik
Czucze;owicz. Zameldowa;em si/ jemu #e chc/ wst'pi\ do konnego oddzia;u. Odpowiedzia;, dobrze
ale my nie mamy konia. Jak si/ dowiedzia;, #e mam swego konia, kaza; mi zaraz siod;a\. Szwadron
to by;o jakich 50 ludzi. Ja na tym siwku hrabiego Krasickiego podjecha;em i zameldow;em si/.
Stan';em do szeregu i tak zosta;em kawalerzyst'.
Dojechali=my pod S;onim, zaj/ty przez Bolszewik[w. Dow[dca oddzia;u otrzyma; zlecenie
zwiadowcze gdy ju# by;o dobrze ciemno. Gdy podjechali=my pod lasek na wzg[rzu, dostali=my
ognia i wtedy cofn/li=my si/. Ja zosta;em wyznaczony do odwiezienia meldunku do sztabu gdzie
znajduje si/ niepszyjaciel. Gdy nasza altyleria bombardowa\, po tym wzg[rzu, i wtedy Bolszewicy
wycofali si/ za rzek/ Szczar/. Podci'gn/li=my do tej rzeki, i zacz/;a si/ wymiana strza;[w. Dosy\
#e S;onim odebrali=my. Potem przysz;y nam posi;ki piechoty.
Dalej posz;a akcja normalnie. Po zaj/ciu stacji Le=noje, to jest mi/dzy S;onimem a Baranowiczami,
zdobyli=my arsena; sowiecki. Nasze niemieckie karabiny posz;y do tabor[w, a uzbroili=my si/ w
rosyjskie, tylko dla tego #e by;a amunicja do nich. Jest kwiecie] 1919 roku. W ten spos[b by;i=my
dobrze uzbrojeni, a powodzenie sz;o jedno za drugim. Zaj/li=my Baranowicze, po jego zaj/ciu nasz
szwadron ju# nazywa; si/ Szwadron U;an[w Grodzie]skich.
Otrzymali=my zadanie zaj'\ miasteczko Sto;owicze, zrobili=my natarcie i zdobyli=my. Zaskoczy;a
nas noc, rostawili=my plac[wki doko;a, ja by;em wyznaczony na czujk/. Bolszewicy nas nad ranem
zaatakowali musialem sie szybko wycofa\. Moje stanowisko by;o do=\ fatalne, miedza dosy\ wysoka
nie kry;a od pocisk[w. Tak le#'c zobaczy;em #e kompania piechoty sowieckiej biegiem obchodzi
nas od ty;u. W tej bitwie cudem ocala;em. Odci/ty od odzia;u wraz z moim dow[dc' por So;tanem
byli=my =cigani przez Bolszewik[w. Ucieka;em dalej, przez ogrodzenia, rowy pe;ne wody, ;'ki zalane
rostopami wiosennymi i w las. Wyszed;em na pole, zobaczy;em jecha; nasz w[z taborowy i krzycza;em
z ca;ych si;. Wi/cej nie pami/ta;em, bo straci;em przytomno=\ i obudzi;em si/ gdzie= w mieszkaniu.
Niestety por. So;tan wtedy zgin';.
Dalej zajeli=my Bobrysk, to za Berezyn'. To wszystko by; rok 1919. Po pierwszej bitwie dosta;em
frajtra, po drugiej kaprala, a potem po Baranowiczach plutonowego. Potem przerzucili nas na front
p[;nocny pod Lepel (na p[;noc od Mi]ska). Ju# wtedy zacz'; si/ odwr[t. Sejm Pi;sudskiiemu
odm[wi; rekruta i rozpocze;a si/ ofenzywaTuchaczewskiego. Nasz szwadron sta; przed miastem
Lepel, gdzie sta;o 2 bataliony naszej piechoty. Bolszewicy omin/li nas i uderzyli na Lepel na te 2
bataliony. Ci wytrzymali ca;' noc, dopiero potem rozpoczeli odwr[t. My jako konni wykr/cili=my si/
z tego.
W nocy z 14 na 15 maja, Sowieci rozpocz/li generaln' ofenzyw/ a my przeszli=my znowu nad
Berezyn/. By;em wys;any do ;'czno=ci z artyleri' nasz' i widzia;em forsowanie Berezyny przez
Bolszewik[w, co= podobnego, fala za fal', artyleria grzmia;a, to wszystko fruwa;o, a oni szli i przeszli
Berezyn/. Rozpocz'; si/ normalny odwr[t, kt[ry nas mordowa; 3 miesi'ce, tylko dwa razy ja widzia;em
kuchni/.

1920 Bitwa Warszawska
Dosta;em ze sztabu genera;a Letinika na Pradze meldunek z trzema czerwonymi krzy#ami, wi/c
wie-\ galopem. Przejecha;em ju# miasteczko Marki, a mi/dzy Markami a Warszaw', pe;no stolik[w
na prawo i na lewo szosy, samowary z herbat', kanapki, nawet papierosy, bielizna, to panie tak nam
#o;nierzom przygotowa;y. A nas mo#na by;o pozna\, bo to brudni nie ogoleni na #o;nierza nie
wygl'daj'cy, podobni do jakich= jaskiniowc[w, (trzy miesi'ce na koniu). Odwioz;em meldunek,
wr[ci;em ju# w nocy, pluton uporz'dkowa;em, poszed;em spa\, spa\ si/ chcia;o niesamowicie, bo
my=my spali 3 miesi'ce na siodle.
Zaraz by; alarm, poszli=my na plac alarmowy, 4 pu;ki piechoty i my, grodzie]ski, wile]ski, kowie]ski
i nowogr[dzki. Nowy #o;nierz nie obyty w wojnie odda; 2 linie okop[w, zaj/li Bolszewicy Radzimin i
posuwaj' si/. Ci wszyscy co 3 miesi'ce ust/powali byli wyko]czeni. Da; rozkaz tym 4 pu;kom do
natarcia. Poszli i wyrzucili Bolszewik[w z tych okop[w i zajeli sami. Nasz
konny szwadron wsadzili w luk/ mi/dzy nasz' dywizj' a jak'= inn', luka
by;a mo#e 3 lub 4 km. Przysz;o w;a=nie natarcie na t' luk/, batalion
ruskiej piechoty (jeden szwadron liczy; ze 120 szabel, nie m[g;
przeciwatawi\ si/ batalionowi nawet bez strat musi si/ cofa\.)
Dosta;em rozkaz od dow[dcy szwadronu, wzi'\ 4 karabiny
maszynowe i zajecha\ Bolszewikom na ty;y (temu batalionowi co na nas
naciera;) Zanim ich objecha;em zapada noc, jak tylko wpad;em im na
ty;y to otworzy;em ognie] nie widz'c nikogo, #eby ich postraszy\ #eby
dalej nie szli. Dosy\ #e ich swoim ogniem zmusi;em okopa\ si/, nasz
szwadron wygrywa; na czasie. Nie robili=my natarcia i tak dotrzymali=my
do =witu. Wkr[tce zjawi;a si/ nasza piechota kt[r' mogli=my wspomaga\
naszym ogniem. Bolszewicy musieli si/ cofa\.
Wojna sie wkr[tce sko]czy;a. Zosta;em udekorowany krzy#em Virtuti
Kazimierz w Podchor'#[wce Militari przez marsza;ka Pi;sudskiego. Otrzyma;em te# dwa razy Krzy#
Walecznych. Zosta;em odkomendarowany do Wilna gdzie ko]czy;em gimnazjum i systemem
przyspieszonym robi;em podchor'#[wk/. Zdawa;o mi si/ #e przede mn' otwiera si/ kariera wojskowa,
ale do tego nestety nie dosz;o.

Lata Miedzy Wojnami
Jako student w Wilnie, na =wi/ta i na r[#ne ferie przyje#d#a;em do domu. Cz/sto bywa;em u
Czerniewskich i tam pozna;em Rufini/, kt[ra mnie bardzo si/ podoba;a. Tak si/ potoczy;o #e wkr[tce
o=wiadczy;em si/. +lub odby; w ko=ciele w Jeziorach. Po =lubie
razem wyjecha;i=my do Wilna. ~ycie w mie=cie Rufini/ bardzo
przygn/bia;o, tak #e jak tylko sko]czy;em podchor'#[wk/ i nie
dosta;em si/ na zawodowego oficera, wr[cili=my na ojcowizn/ do
Orechwicz. Tam zacz';em gospodarzy\, na swojej cz/=ci. W
Orechwiczach urodzi;y si/ moje c[rki Irena i Alicja. W mi/dzy czsie
dosta;em dzia;k/ 17 hektar[w ziemi blisko wioski ~ydomla niedaleko
Orechwicz i tak zosta;em osadnikiem. W po;'czeniu z ojcowizn' to
by;o do=\ wystarczaj'ce #eby utrzyma\ rodzin/. Z wielkim zapa;em
zabra;em si/ do pracy ale pocz'tki by;y trudne. Oboje przetrwali=my
ci/#kie lata pocz'tkowe i tak z roku na rok coraz lepiej nam si/
wiod;o. Wybudowa;em nowy dom w ~ydomli i tam ca;a rodzina si/
przenios;a. W ~ydomli urodzi;y si/ c[rki Stenia i Krystyna.
Gospodarstwo nam dobrze prosperowa;o, nawet kupi;em
Zawarli =lub w 1924 roku
#niwiark/, co by;o rzadko=ci' w naszych okolicach. Na #niwa
wie=niacy przychodzi;i z ch/ci', bo p;aci;em na czas. Zasadzili=my ma;y sad dooko;a domu, tak #e
zacz/;y ju# ma;e drzewka owocowa\ i wszystko si/ dobrze uk;ada;o. Zaci'gni/te d;ugi na budow/
domu i zakup sprz/tu rolniczego sp;acili=my. Niestety zbli#y;a si/ II Wojna +wiatowa wrzesie] 1939
rok.

Pocz'tek wojny rok 1939.
Przysz;a mobilizacja. Dosta;em przydzia; w Grodnie odbiera\ konie i wozy i dostarcza\ zaopatrzenie
#o;nierzom id'cym na front. To by;o sporo roboty. Niemcy podsun/li si/ pod Grodno. Nas za;adowali
na poci'g do Lidy. Zostali=my zbombardowani ko;o Baranowicz, poci'gu nie uszkodzili, ale dalej
jecha\ nie mo#na by;o. Cofn/li=my si/ do Lidy sk'd starali=my si/ dosta\ do Wilna. Poci'gi ju# nie
sz;y, a my starali=my si/ piechot' doj=\ do Wilna. Jakie= 15 km przed Wilnem na szosie spotkali=my
dw[ch policjant[w na rowerach, kt[rzy nas pszestrzegli, #e za zakr/tem ci'gn' czo;gi bolszewickie.
Skoczyli=my w krzaki. Czo;gi przejecha;y a ja zosta;em sam z moim s'siadem Grobickim.
R[wnolegle z szos' Wilno*Grodno, szed; szlak Napoleona. Bolszewicy jechali szos' a my
jechali=my traktem Napoleona. S' one r[wnoleg;e do siebie, jest tylko pewna odleg;o=\ mi/dzy nimi.
Po drodze napotykali=my Bia;orusin[w kt[rzy chcieli nam zabra\ konie. ale odpowiada;em do nich
po bia;orusku wi/c dawali nam spok[j. Dojechali=my do Jezior gdzie si/ zatrzyma;em by konie
odpocz/;y, bo chcia;em zajecha\ do domu zanim rusz/ dalej do Grodna.

Po#egnanie z rodzin'
Po#egnanie z rodzin' by;o kr[tkie. ~ona mnie powiedzia;a> & Idz gdzie ciebie oczy ponios', ty mi
nic nie pomio#esz, tu prawie co nocy mamy rewizj/, szukaj' ciebie nawet pod poduszkami =pi'cych
dzieci. Rozstrzelaj', jak roztrzelali 17 osadnik[w.& Jak tu ucieka\ i zostawi\ rodzin/. A tu za jakie=
p[; godziny mog' by\ tu Bolszewicy. Po#egnali=my si/, Doje#d#aj'c do Grodna, czo;gi zbli#a;y si/
z zachodniej strony. Chy;kiem dobieg;em do lasku, sk'd widzia;em szperaczy, ju# =wita;o. Usiad;em
na w[z taborowy i wjecha;em z nimi do Grodna. Widzia;em czo;g rosyjski spalony. W Sopockinie by;
sztab wojskowy, poszed;em si/ zameldowa\. Spotka;em tam majora Czucze;owicza (m[j dow[dca z
Wojny 1920), kt[ry formowa; szwadron z tych niedobitk[w, z planem p[j=cia na Litw/.

Internowanie na Litwie
Wraz z majorem dojechali=my, osobowym autem 22 wrze=nia do granicy litewskiej. Przyjechali=my
do Olityi tam zostali=my bardzo grzecznie przyj/ci przez Litwin[w. Odwie-li nas do Biesztanu, nad
Niemnem gdzie w letniskowych domkach zostali=my zakwaterowani. Komendant tego naszego obozu
Zdanawiczijus, by; bardzo grzeczny i dobrze m[wi; po polsku. My mieli=my swoj' #ywno=\ w taborach.
Ten ob[z w Biesztanach by; bardzo ciekawy, przy bramie sta;a warta, ale ob[z nie by; ogrodzony.
To tylko nie wolno by;o przechodzi\ przez bram/ bo wartownik by nie przepu=ci;, ale ko;o niego dalej
gdzie nie by;o bramy to mo#na by;o i=\.

Rosjanie Zaj/li Litw/
Jak do Litwy przysz;y garnizony sowieckie i ulokowa;y si/ 1.5 km. od naszego obozu, wtedy nas
przewie-li do koszar w Kalwarii. By;o ciekawe zaj/cie Litwy. Przez nasze okno wida\ by;o jak Litwa
przy;'cza;a si/ do ZSSR. Tam by;o boisko, przywie-li autobusami kilka band, podnie=li tam krzyk i
tak Litwa przy;'czy;a si/ do Rosji. Prezydent Litwy +witonos, wyda; zarz'dzenie #e obozy s' wolne,
mog' i=\ gdzie chc', a sam uciek; do Niemiec. Ale natychmiast nowa rada, nowy rz'd i ob[z zosta;
zamkni/ty. By; to kwiecie] 1940 rok. Przysz;a sowiecka komisja i og;osi;a #e kto chce mo#e wr[ci\
do Kraju. Zobaczy;em przez okno jednego poranku, wzmocnione stra#e poza drutami, jeden Litwin,
jeden NKWD i ca;e te koszary otoczone. W przeci'gu kilku godzin Litwini zaopatrzyli nas> w kilogram
s;oniny, ze dwa kilogramy chleba, i jakie= smarowanie na buty.
Rosjanie zrobili rewizj/. Widzia;em jak przede mn' oficerom zrywano palety i wszelkie odznaczenia.
Ja m[j Krzy# Virtuti Militari (No 5364) schowa;em do kieszonki do zegarka, a dwa Krzy#w Waleczne
zostawi;em. Gdy przysz;a kolej na mnie, zerwali mi palety i Krzy#e Waleczne, ale Krzy#a Virtuti
Militari nie znale-li. Na drugi dzie] za;o#y;em Krzy#. Ju# wiedzia;em z zasady, #e po rewizji ju# tego
nie rusz'. Podczas jednych z przes;ucha], NKWDzista wskaza; na m[j krzy# i powiedzia;> &To czas
ju# zdj'\ &, ja mu na to odpowiedzia;em>& Ten Krzy# jest najwy#szym odznaczeniem polskim, zosta;em
nim odznaczony przez Marsza;ka J[zefa Pi;sudzkiego, za kampanj/ w 1920 roku i krzy# ten zdejmuje
si/ razem z g;ow'. T' =mia;' wypowiedzi' zaskoczy;em NKWDzist/ .

Kozielsk.
Rankiem 10 lipca 1940 roku za;adowali nas do poci'gu towarowego i zawie-li a# do Kozielska.
Przyjecha;o nas z Litwy jakie= 2500 oficer[w. Potem do;'czyli z :otwy i Estonii i by;o nas razem
oko;o 4000. Pozwolili nam pisa\. Ja napisa;em do swoich w Kraju, #eby zaopiekowali si/ moj'
wywiezion' rodzin'. A ci co napisali do gubernatorstwa Krakowa i Warszawy, dostawali od
nieznajomych listy> &je#eli wy tam razem jeste=cie, czemu m[j m'# lub syn nie pisze&. Tych co
pomordowali, te# pisali, do gubernatorstwa i u#ywali ten sam adres zwrotny Jak oni to czytali, to ja
si/ domy=li;em #e to samo nas czeka. Po jakim= czasie dosta;em list od mojej #ony a w nim 5 rubli.
Czyta;em kolegom gazety sowieckie, &Prawd/& i &Izwie=cie&. Kiedy= wszed; kapitan NKWD i wyrwa;
mi gazet/ z r/ki. Zobaczy; #e to ich rosyjska gazeta i zapyta; mnie jak to czytasz@ Odpowiedzia;em
jemu #e oni nie znaj' rosyjskiego to ja im czytam po polsku. Doszed;em do takiej wprawy, #e patrz'c
w rosyjsk' gazet/, odraru czyta;em po polsku. W tych gazetach by;y ciekawe rzeczy, nie polityczne
ale takie wewn/trzne sprawy.
NKWD robi;o =ledztwo wywo;uj'c kt[rego= z nas gdzie= o godzinie pierwszej czy drugiej w nocy.
Wartownik przychodzi; wywo;ywa; na poszczeg[lne litery. Gdzie= na trzeci' czy czwart' noc, wywo;ali
mnie, wyprowadzili za druty i w celi pobliskiego budynku kazali mi usi'=\. NKWDzista powiedzia; #e
dosta;em list od #ony, i pokaza; mnie go z daleka. Ja wyci'gn';em r/k/ a on list cofn'; i powiedzia;
#e porozmawiamy. Okaza;o si/, #e oni chcieli bym w zamiam za pieni/#n' pomoc, zosta; donosicielem
na moich koleg[w w baraku. Odpowiedzia;em temu NKWDzi=cie, #e wiem #e rodzina moja zosta;a
wywieziona na zag;ad/ i #e za rzadn' cen/, nie b/d/ donosicielem. Nast/pnie spyta; si/ czy bym
wst'pi; do armii czerwonej. Przez to #e doskonale zna;em j/zyk rosyjski, mog;em z nim prowadzi\
;atwo rozmow/, kt[ra przesz;a nawet w duskusj/. W ko]cu spyta;em, czy gdyby on by; na moim
miejscu, czy by przyj'; tak' propozycj/@ Odpowiedzia; #e nie! Powiedzia;em mu #e ja nie jestem
gorszy od niego. Enkawudzista na to wsta; i zacz'; zbli#a\ si/ do mnie, by;em przygotowany #e mnie
spoliczkuje ale on wyci'gn'; r/k/ i powiedzia;, #e my odwa#nych lubimy. Ja wtedy moje r/ce cofn';em
do ty;u,
Jak Niemcy podeszli pod Smole]ska, to zostali=my ewaku;owali i powie-li nas na p[;noc do
Ho;ubeckiej Guberni na p[;noc od Moskwy. Poci'g zatrzyma; si/ w szczerym polu gdzie= ko;o
Grazowca blisko miastaWologdy i tam kaza;i nam wysi'=\. Potem zobaczy;em druty i by; ten Grazowiec
gdzie zacz/li=my mieszka\. Jedzenia nie by;o, kipiatok (gor'ca woda) rano i plasterek chleba, ale
taki zesch;y. To by; ju# chyba lipiec, by;o gor'co. Tam na p[;nocy dnie by;y gor'ce a noce bardzo
zimne. Baraki by;y drewniane, trzy =ciany a czwarta otwarta i prycze z desek. Nie by;o ani s;omy, ani
siennika. Mia;em tylko sw[j p;aszcz, pod sp[d, na wierzch i pod g;ow/ i tak spa;em. Po pewnym
czasie przywie-li siano, to ju# by;o nam w nocy cieplej.

Amnestia.
Nie wiedzieli=my co si/ dzieje w =wiecie. Pewnego p[-nego poranka, zobaczy;em w g;[wnej
bramie jak'= procesj/ wa#nych os[b. Zebrali nas ka#dego przed swoim budynkiem. Zosta;
przeczytany dokument, #e dla nas przysz;a amnestia. Przy tym czytaniu za drutami #o;nierze po;o#yli
karabiny. Jakis wa#niejszy z nich powiedzia; nam, #e my z dniem dzisiejszym jeste=my wolni. Radzi;
jednak nie opuszcza\ obozu, bo wkr[tce mamy razem odjecha\ do naszych formacji polskich na
po;udnie.
Nied;ugo potem przyjecha; do nas genera; Anders kt[ry zosta; co dopiero wypuszczony z :ubianki.
Zebrali=my si/ na placu a genera; opiera; si/ o kiju. Dowiedzieli=my si/ #e armia polska organizuje
si/ w Buzu;uku i w Tocku. Jeszcze troch/ siedzieli=my w tym obozie ale dali nam je=\ i wydali koce.
Jedngo dnia otworzyli=my bram/, ustawili=my si/ czw[rkami i pieszo poszli=my do stacji kolejowej,
jakich= 5 lub 6 kilometr[w. Deszcz mocny pada;, jak za=piewali=my &Jeszcze Polska Nie Zgin/;a&,
przeszli=my ko;o NKWDzist[w i wyszli=my z obozu. Gdy szli=my przez wiosk/, to cz/sto otwiera;y
si/ okna i s;yszeli=my> &z Bogiem, z Bogiem&. Potem wsiedli=my na poci'g i jechali=my d;ugo do
Tockoje. W Buzu;uku by; sztab korpusu a w Tocku by;a nasza dywizja. W Tocku by;y namioty i tam
nas umie=cili. Przysz;a zima, kt[ra tam jest sroga, bo dochodzi;o do 50 C stopni mrozu. Budowali=my
sobie piece z cegie; i kamieni. Po drzewo trzeba by;o chodzi\ przesz;o mil/ do lasu.

Wyprawa po rodzin/
Jak przyjecha;em do Tocka, mia;em 3000 rubli kt[re dosta;em w Grazowcu. Przy najbli#szej okazji
wys;a;em poczt' telegraficznie mojej #onie na jej adres 2500 rubli. Po pewnym czasie otrzyma;em od
rodziny list, #e maj' du#o k;opot[w. M[j przyjaciel, Tadeusz G[rski by; adjutantem dow[dcy batalionu.
G[rskiego pozna;em na Litwie, on by; z Warszawy, gdzie sko]czy; wy#sz' szko;/ handlow'. On by;
m;odszy odemnie o 10 lat ale pomimo r[#nicy wieku zaprzyja-nili=my si/. ~ali;em si/ przed nim, co
tu zrobi\ z rodzin'. On za;atwi; od dow[dcy pozwolenie na wyjazd po rodzin/. Mia;em troch/ skrupu;y,
bo on za;atwi; tak#e to, #e m[g; jecha\ ze mn'. Napisa;em w;asno/cznie takie za=wiadczenie po
rosyjsku #e my udajemy si/ po rodzin/ celem przewiezienia ich w miejsce postoju pu;ku do Tockoje.
Dokumentmia; podpis i oczywi=cie piecz'tk/ pu;ku. Okaza;o si/ #e ten dokument by; bardzo wa#ny
i by; respektowany przez w;adze i nawet cz/sto zast/powa; bilet kolejowy. Poszli=my na stacj/
Chkalov (obecnie Oremburg). Mia;em ze sob' zielon' walizeczk/ drewnian' a w niej mia;em 10
paczek machorki (tytoniu na papierosy). ~ywno=ci sami ma;o mieli=my, bo nasze wojsko karmi;o tych
wszystkich uciekinier[w. Dosta;em troch/ zaliczki tak #e mia;em ze sob' z 800 rubli. Na stacji kilka
kas i nie mogli=my znale-\ kt[ra do +wierd;owska. Troch/ kr/cili=my si/ po tej stacji. Zauwa#y; nas
NKWDzista z du#ym psem wilkczurem i zapyta; nas gdzie chcemy jecha\. Powiedzieli=my mu #e do
+wierd;owska a on kaza; nam i=\ za nim. Nie mieli=my jeszcze bilet[w, ale on nas poinformowa;; #e
wojskowi nie potrzebuj' bilet[w. Pomy=la;em sobie, NKWD opiekuje si/, my=l/ sobie to nie dobrze
i jeszcze z takim psem. No ale ju# nie by;o co robi\. Okaza;o si/ p[-niej #e on bardzo nam by;
pomocny w podr[#y nawet na kt[rej= stacji dosta; nam jedzenie.
Na jakiej= stacji wsiedli kadeci rosyjscy, kt[rzy sko]czyli szko;/ podoficersk' i jechali do swego
przydzia;u. Zobaczyli nas w cudzoziemskich mundurach, zacz/li z nami rozmawia\. Znaj'c j/zyk
rosyjski mia;em z tymi kadetami i innymi wojskowymi ciekaw' rozmow/.
W +wierd;owsku, na pograniczu Syberji z Europ', trzeba by;o si/ przesiada\. Wzi/li=my poci'g
do Mo;otowa (obecna nazwa Perm). Wysiadaj'c na tej stacji z poci'gu jakie= wyrostki krzyczeli za
nami> &faszy=ci z pagonami&. Uratowa;a sytuacj/ jaka= pani, kt[ra zacz/;a wo;a\ &o nasi, nasi&. Ta
pani pomog;a nam znale=\ restauracj/ bo byli=my g;odni. Znale-li=mi si/ w eleganckiej restauracji
gdzie go=cie byli elegancko ubrani. Dw[ch milicjant[w nam wtedy sprawdzi;o nasz dokument. P[niej okaza;o si/ #e to eleganckie towarzystwo to by;a ewakuowana leningracka opera. Po obiedzie z
trudem znale-li=my ci/#ar[wk/, kt[ra zawioz;a nas do Dobranki.

Spotkanie z rodzin' w Dobrance
Do Dobranki przyjechali=my by;a chyba godzina dziesi'ta p[-nym wieczorem. Zadecydowali=my
si/ zg;osi\ si/ do NKWD. Pomimo tak p[-nej godziny zjawi; si/ naczelnik NKWD, kt[ry #yczliwie
za;atwi; nam spraw/ przyjazdu mojej rodziny do Dobranki. Zamiast nam tam trzy dni jecha\ wozem,
bo autem nie by;o mo#liwe, naczelnik zatelefonowa; na posio;ek Mikuli]ska baza aby #ona z ca;'
rodzin' wozami przyjecha;a do Dobranki. Do tego posio;ka by;o 120 kilometr[w. Na trzeci dzie] ju#
przygotowa;em si/, zakupi;em #ywno=\, mas;o, chleba 5 bochenk[w, nie by;o mi/sa ale by; kawior.
Wiedzia;em #e g;odni przyjad' ale nie wiedzia;em #e zar#n' koz/ i mi/so ze sob' przywioz'. Mieli w
drodze k;opoty bo dostali sanie a tu spad; deszcz. By;a wielka rado=\ gdy po paru latach roz;'ki
byli=my zdrowi i razem.
Okaza;o si/ #e #ona nie otrzyma;a 2500 rubli, kt[re wys;a;em z Tocka. Mia;em pokwitowanie i z
tym poszed;em na NKWD. Naczelnik zadzwoni; na poczt/ i kaza; nmnie i=\ na poczt/ z #on' aby
odebra\ te pieni'dze. Zaopatrzyli=my si/ w #ywno=\ i razem wyruszyli=my do Tocka.

Droga Powrotna z Uralu do Tocka
Kupi;em bilety na statek i Kam' p;yn/li=my a# do Wo;gi, gdzie okaza;o si/ #e wszystkie parostatki
co p;yn' w d[; po Wo;dze, s' przepe;nione i nie bior' pasa#er[w. Wi/c zamiast p;yn'\ w d[; Wo;gi
udali=my si/ w g[r/ do Kazani. Tam by;o ;atwiej dosta\ si/ na statek p;yn'cy w d[; Wo;gi. By;a to ju#
jesie] 1941 i na p[;nocy ju# =nieg pada;. Byli=my teraz w Kazaniu. Dosta;em bilety na statek&
Ka;cho-nik & do Czka;owa (teraz Oremburg) i pojechali=my w d[; po Wo;dze. W Kujbyszewie, by;a
nasza ambasada i tam poszed;em aby dowiedzie\ si/ o naszej sytuacji i gdzie najlepiej zawie-\
rodzin/. Mia;em sposobno=\ rozmawia\ z samym genera;em Szyszko*Boguszem kt[ry poradzi; mnie
jecha\ do Tockoje. Okaza;o si/ jednak, #e rodzina nie mog;a si/ zatrzyma\ w Tockoje tak #e ja tam
zosta;em i do;'czy;em do mego odzia;u, a rodzina pojecha;a dalej na po;udniowy*wsch[d do
Kazakhstanu. aby by\ dalej od zbli#aj'cego si/ frontu.

Wyprawa po rodzin/ do Kazakhstanu.
Gdy zbli#a; si/ wyjazd wojska polskiego do Persji, pojecha;em po rodzin/ do Kazakhstanu gdzie
tymczasowo mieszkali w okolicach Taszkentu aby przewie=\ ich do Tocka. Mia;em z tym sporo
k;opotu. Jecha;em najpierw kolej', potem w'zko*torow' kolej' a potem ko]mi do miejscowo=ci zwanej
Pierwowackim posio;kiem. Rodzina mieszka;a w lepiance w kt[rej po =rodku by;o palenisko i piecyk
w kt[rym pali;a si/ traw'. Tam nie ma drzewa< stepowa trawa z korzeniami i z ziemi', oraz wysuszony
naw[z o=li, s' jedynym opa;em.
Do tych w;adz w posio;ku codziennie interweniowa;em, #eby dali nam furmank/ aby dojecha\ do
stacji Sergo kolejki w'zko*torowej. Po 10 dniach wreszcie dali nam dwie pary kr[w i tak' arb/ na
dw[ch ko;ach. Za;adowali=my si/ i t' arb' z krowami dojechali=my do stacji kolejki. Uzbecy pomogli
nam za;adowa\ si/ do poci'gu.
W mie=cie Turkiestan, ca;y tydzie] przesiedzieli=my na stacji czekaj'c na poci'g. Chodzi;em po
tym mie=cie i #adnej nie mog;em znale=\ #ywno=ci, tylko mo#na by;o kupi\ w[dk/. Przypadkowo
dowiedzia;em si/ #e w tym mie=cie jest konsulat polski i tam dosta;em porcje chleba. Czekali=my
ca;y czas na peronie, noce by;y bardzo zimne, okrywali=my si/ wszystkim co mieli=my. Na stacji
mo#na by;o dosta\ wrz'tek gor'cej wody i tym rozgrzewali=my sie. Czekaj'c na tym peronie,
widzieli=my jak przeje#d#a;y poci'gi pe;ne rekrut[w do wojska.
Kt[rego= dnia nadjecha; polski transport wojska, jecha;a 5*ta dywizja. Za;atwi;em z komendantem
to, #e nas zabrali do Tocka. Zo;nierze nam powrzucali wszystkie rzeczy do wagon[w i tak wreszcie
opu=cili=my Turkiestan.

W Tocku
Okaza;o si/ #e w Tocku nie mo#na si/ zatrzymywa\, a cywilna ludno=\ musia;a jecha\ jeszcze
dalej tam gdzie by; ob[z dla nich. Um[wi;em si/ z #o;nierzmi #e jak my tylko przyjedziemy na stacj/
do Tocka i jak tylko poci'g si/ zatrzyma to oni odrazu wszystkie rzeczy nasze wyrzuc' na peron i
pomog' rodzinie w wysiadniu. Ja wyskoczy;em z wagonu i odesz;em. Postanowi;em si/ nie pokaza\
a# poci'g odjedzie. Zaraz pojawi;a si/ nasza #andarmeria #e nie wolno wysiada\, ale rodzina ju#
wysiad;a a poci'g ruszy;. Poszed;em do komendy dworca gdzie by; polski oficer i dowiedzi;em si/
jaka jest sytuacja. Teraz musia;em zaj'\ si/ rodzin' aby j' ulokow\. Znalaz;em tak' drwalk/ u
Uzbeka i rodzin/ tam ulokowa;em. Pogoda w Tocku by;a bardzo ciep;a.
Na drugi dzie] poszed;em do pu;kownika D/kowskiego, kt[ry by; przeciwny oficerom
sprowdzaj'cym rodziny. Zameldowa;em si/ do niego #e przyjecha;em a on p[-niej spowodowa;
przeniesienie mnie z pu;ku.
Na stacji tej by;a kuchnia kt[ra wydawa;a ludno=ci cywilnej jedzenie, obiady i kolacje. Konsulat
polski tym si/ opiekowa;, oczywi=cie prowiant pochodzi; z wojska, my=my otrzymywali zmniejszon'
racj/ , #eby utrzyma\ kobiety i dzieci kt[re z tych ;agr[w wydosta;y si/.
Pocz'tkowo stosunki by;y nie najgorsze, potem przys;ali brygad/ czo;g[w, rosyjska brygada
zatrzyma;a si/ niedaleko. Nasza 5*ta dywizja mia;a artyleri/ i konie, by;a uzbrojona, gotowa.

Wyjazd z Rosji.
Pod koniec marca 1942 zacz/la si/ pierwsza ewakuacja wojska i rodzin. Gdy m[j oddzia; zacz';
przygotowywa\ si/ do ewakuacji musia;em teraz szybko zaj'\ si/ rodzin'. Przy nabli#szej okazji
postara;em si/ wsadzi\ ich do poci'gu kt[ry jecha; z wojskiem i rodzinami
do Krasnowodska, portu po wschodniej stronie morza Kaspijskiego sk'd
statki zabiera;y nasze wojsko do Pahlewi w Persji. Prawie na si;/ wcisn';em
ich do wagonu w kt[rym jecha; sierociniec z dzie\mi. Opiekunki bardzo si/
mnie sprzeciwia;y. Rodzina szcz/=liwie dosta;a si/ do Pahlewi a potem do
Teheranu. Dnia 1 kwietnia 1942 wy;adowali nasz oddzia; w Pahlewi i od
tego czasu byli=my pod brytyjsk' komend'. Jeszcze za par/ tygodni
widzia;em si/ z rodzin' w Teheranie ale wkr[tce nasze drogi rozdzieli;y si/
. Z Teheranu przez Irak dosta;a si/ moja dywizja do Palestyny, gdzie
dosta;em promocj/ do pe;nego porucznika 3 stycznia 1943. W listopadzie
1944 zostali=my przetransportowani do W;och gdzie przeszed;em ca;'
kampani/.
Rodzina moja po jakim= czasie wyjecha;a z Teheranu i przez Karachi w
Kazimierz w Palestynie
Indiach i Mombasa w Afryce dosta;a si/ do polskiego osiedla Masindi w
Ugandzie. Tam z dala od wojny, byli przesz;o 6 lat w =rodowisku polskich rodzin tak jak oni wysiedleni
z Polski do Rosji.

Lata Powojenne
W roku 1946 oddzia;y 2 Korpusu zosta;y rozwi'zane we W;oszech, i ci kt[rzy chcieli mogli
transportami wr[ci\ do Polski. Wi/kszo=\ tych kt[rzy przeszli wyw[zk/ do Rosji nie chcia;a tam
wraca\. Z W;och dostali=my si/ do Angli, gdzie po zdemobilizowaniu przeszli=my przez t. zw Korpus
Przemieszczenia, kt[ry by; przygotowaniem do #ycia cywilnego. W 1948 sprowadzi;em moj' rodzin/
z Afryki i wkr[tce zamieszkali=my w Londynie. Ca;a rodzina dawa;a sobie rad/. Wszyscy mieli=my
jakie= prace tak #e mogli=my si/ dobrze utrzyma\. Dwie najm;odsze c[rki dosta;y si/ do polskiego
gimnazjum w Grendon. Podczas naszego pobytu w Londynie wszystkie nasze 4 c[rki wydali=my
zam'# za Polak[w. W 1951 pierwsza zam/#na c[rka Ala, wyemigrowa;a do Stan[w. Za ich
przyg;adem wszyscy wyje#d#ali=my do Ameryki. 15 sierpnia 1956 dekretem w;adz na obczy-nie
zosta;em awansowany do stopnia rotmistrza rezerwy. Ja z #on' i ostatni' zam/#n' c[rk' Stefani' i
jej rodzin' pop;yn/li=my w roku 1958 statkiem do Nowego Yorku a stamt'd poci'giem do Chicago,
gdzie usadowi;a si/ ca;a rodzina. Wtedy mia;em 60 lat. Tu m[j zi/\ znalaz; mi dobr' prac/ w hotelu
&Drake& w centrum miasta. W tej pracy dorobi;em si/ niez;ej emerytury i jeszcze mog;em pracowa\
do wieku 82 lat. Wielkim prze#yciem by;a dla nas strata zi/cia Kazimierza, kt[ry nagle umar; w 1974
roku a potem =mier\ jego #ony, a naszej najstarszej c[rki Ireny w 1978. Rodzina nasza rozros;a si/
. Mamy 7 wnuczek i 7 wnuk[w. Wszyscy poko]czyli studia na tutejszych uniwersytetach. Mamy
coraz to wi/cej prawnuk[w.
Kazimierz Orechwa zmar; 17 grudnia 1992 w wieku lat 94, osiem miesi/cy po =mierci swojej #ony
Rufiny. Pochowany na cmentarzu Maryhill w Niles razem z #on'.
Rotmistrz Kazimierz Orechwa za wojn/ 1920 roku by; odznaczony orderem &Virtuti Military& 5
klasy, dwa razy &Krzy#em Walecznych&, Srebny Krzy# Zas;ugi, Krzy# Zas;ugi Wojsk Litwy +rodkowej,
a za II Wojn/ +wiatow' Medalem Wojska oraz brytyjskim Defence Medal

