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Wywiad z Mieczysławem Lisem, Nowa Zelandia
Ks. Andrzej Chibowski: Jak Pan zapamiętał czas dzieciństwa na Kresach?
Mieczysław Lis: Mieszkaliśmy na granicy województwa wołyńskiego i tarnopolskiego. Ojciec był osadnikiem wojskowym. Otrzymał 8 hektarów ziemi i zajmował się gospodarką.
Mama była gospodynią domową. Miałem dwóch braci i dwie siostry. Jedna z nich zmarła
jako dziecko. Chodziłem do szkoły we wsi Komarówka oddalonej o kilometr od naszej osady.
Miałem dziewięć i pół roku, kiedy nas wywieziono. Moich dwóch braci zmarło na Syberii.
Jeden miał 16 a drugi 19 lat. Rodzice zmarli w Uzbekistanie. Do Nowej Zelandii przyjechałem tylko ja i moja starsza siostra. Tylko my przeżyliśmy.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy Pana rodzina była religijna?
Mieczysław Lis: Jeździliśmy wozem do kościoła w Leśniowie a czasem do Beresteczka. Modliliśmy się w rodzinie.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy pamięta Pan początek II wojny światowej?
Mieczysław Lis: Latały wojskowe samoloty. Widziałem bombardowanie. Mój starszy brat
Bolesław, który urodził się w 1925 roku, miał w 1939 roku rozpocząć naukę w gimnazjum w
Brodach, ale wybuch wojny to uniemożliwił.
Ks. Andrzej Chibowski: Pamięta Pan wywózkę na Syberię?
Mieczysław Lis: To był luty. Przyszli po nas wcześnie rano. Było co najmniej dwóch żołnierzy. Wszyscy byliśmy w domu. Dali rodzicom dwie godziny na spakowanie. Kazali nam zanieść rzeczy na sanie i zawieźli nas do poczekalni na dworcu kolejowym. Dwa lub trzy dni
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czekaliśmy na pociąg. Dowozili ludzi z innych miejscowości. Dorośli z pewnością orientowali się co nas czeka, ale my jako dzieci nie domyślaliśmy się.
Na środku wagonu był piec a po bokach prycze. Zajęliśmy jedną z nich. Pociąg czasem zatrzymywał się na stacjach. Zawsze byłem ciekawy jakie to miasto i jakie będzie następne. Jedliśmy to co wzięliśmy ze sobą. Wysiedliśmy w Kotłasie. Stamtąd zawieźli nas saniami do posiołka Obi. Jego nazwa pochodziła od nazwy rzeki. Dotarliśmy tam na początku
marca.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak wyglądało życie na posiołku?
Mieczysław Lis: Chodziliśmy do lasu na grzyby i jagody. Uczyłem się w rosyjskiej szkole.
Wydaje mi się, że było nas ok. 400 dzieci. Podobno 70 zmarło w tym czasie, kiedy byłem w
posiołku, czyli od marca 1940 do września 1941 roku. Ojciec i bracia pracowali w lesie przy
wycince. Ścinali drzewa, które potem były spławiane rzeką. Jan, najstarszy brat, zmarł we
wrześniu 1940 roku. Pracował w posiołku pół roku. Zachorował. Tam jak ktoś zachorował to
była mała nadzieja, że zostanie wyleczony. Leżał w baraku. Drugi brat, Bolesław, zmarł w
kwietniu lub maju 1941 roku.
Ks. Andrzej Chibowski: Pamięta Pan jeszcze język rosyjski?
Mieczysław Lis: Potrafię czytać po rosyjsku.
Ks. Andrzej Chibowski: Jaka była reakcja na amnestię ogłoszoną po zawarciu układu Sikorski-Majski?
Mieczysław Lis: We wrześniu lub październiku ruszyliśmy w drogę na południe ZSRR. Stacja kolejowa znajdowała się 170 km od posiołka. Trzeba było tam dotrzeć saniami. Pojechaliśmy pociągiem do Taszkientu. Przyjechaliśmy tam na Boże Narodzenie. Znaleźliśmy mieszkanie w kołchozie. Mama zachorowała na tyfus i zabrali ją do szpitala. Zmarła 2 lutego. Pięć
dni później ojciec poszedł do szpitala i tam umarł. Moja siostra pojechała z ojcem do szpitala.
Zostałem sam. Jakoś się utrzymywałem. Opiekowała się mną polska rodzina, z którą mieszkaliśmy. Starałem się sprzedawać dla Uzbeków rzeczy, które nam zostały. Siostra nie wracała.
Martwiłem się. Ojciec zmarł 7 marca.
Po jego śmierci siostra stała zapłakana. Podszedł do niej sowiecki żołnierz czy policjant i zapytał co się stało. Powiedziała, że umarł jej ojciec. Żołnierz obiecał jej, że załatwi
mieszkanie. Na szczęście wtedy przechodził polski żołnierz i powiedział: ja ci załatwię
mieszkanie. Przyjechali po mnie ciężarówką i razem z siostrą zostałem umieszczony w polskim sierocińcu. Tam byli też Manterysowie. Pojechaliśmy pociągiem do Krasnowodzka. Pod
koniec marca przyjechaliśmy do Persji. Tam ze względu na kwarantannę musieliśmy oddać
swoje rzeczy.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak przebiegała podróż statkiem przez Morze Kaspijskie do Persji?
Mieczysław Lis: Popłynęliśmy pierwszym transportem. W Pahlevi na plaży ustawiono namioty. Spaliśmy w nich jedną czy dwie noce. Potem ciężarówkami pojechaliśmy do Teheranu. Tam byliśmy do 9 kwietnia. Następnie przenieśli nas do Isfahanu. Byłem w pierwszej
grupie dzieci w Isfahanie. Przyjechało nas 250. Zakłady, w których nas umieszczono miały
numery. W „Jedynce” mieszkały małe dzieci do piątego roku życia. W „Dwójce” prowadzonej przez francuskie zakonnice była moja siostra. Ja zostałem przydzielony do „Trójki”.
Opiekowali się nami zakonnicy szwajcarskiego pochodzenia. Ustawiono nas według wzrostu
i przydzielono numer. Ja miałem numer 90 na 100 chłopców, więc byłem jednym z najwyższych. Tydzień później rozpoczęliśmy naukę. Szkoła znajdowała się w „Czwórce”.
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Ks. Andrzej Chibowski: Jaka była Pana reakcja na wiadomość, że popłynie Pan do Nowej
Zelandii?
Mieczysław Lis: Przyjąłem to, co nam kazano robić. Jeszcze w Persji zapisałem się do szkoły
morskiej, ale mnie nie przyjęli. Potem dowiedziałem się, że moja siostra prosiła o to.
Ks. Andrzej Chibowski: Dlaczego?
Mieczysław Lis: Już wtedy wiedziała, że pojedziemy do Nowej Zelandii. Nie chciała żeby
nas rozłączyli. Ale czy w rzeczywistości tak było, czy po prostu nie zdałem egzaminu, nie
wiem…
Ks. Andrzej Chibowski: Kto decydował o tym, które dzieci mają pojechać do Nowej Zelandii?
Mieczysław Lis: Nie wiem. Nam po prostu powiedziano, że jedziemy do Nowej Zelandii.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy wtedy wiedzieliście coś o Nowej Zelandii?
Mieczysław Lis: Tylko to, co nam powiedziano. Wcześniej nie słyszeliśmy o Nowej Zelandii. Wiedzieliśmy, że to są jakieś wyspy.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak przebiegała droga morska do Nowej Zelandii?
Mieczysław Lis: Pod koniec września wyjechaliśmy z Isfahanu do Ahwazu na południe Persji. Potem zawieźli nas pociągiem na statek do Basry lub jak twierdzą niektórzy do perskiego
portu. Zawsze byłem przekonany, że z Basry wypłynęliśmy do portu w Bombaju. Tam przesiedliśmy się na amerykański okręt Genral Randall, który transportował do ojczyzny nowozelandzkich i amerykańskich żołnierzy.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak Pan zapamiętał ks. Michała Wilniewczyca?
Mieczysław Lis: Pamiętam z Persji, że uczył nas ministrantury po łacinie. To było 70 lat temu. Pracował przy zakładzie numer „Sześć”, w którym były dziewczęta. W Nowej Zelandii
był kapelanem w Pahiatua. Odprawiał nabożeństwa. W niedzielę Msze św. odbywały się w
dużej sali a w tygodniu w kaplicy. Ks. Michał uczył religii i łaciny. Chociaż wydaje mi się, że
łaciny uczył ktoś inny. Mam listy od ks. Wilniewczyca z lat 50, 60-tych z czasów, kiedy wyjechał do Libanu, a później do Rzymu i Drohiczyna. Mają już ponad 50 lat. Niektóre są pisane
ręcznie, niektóre na maszynie.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy odwiedził Pan ks. Wilniewczyca w Polsce?
Mieczysław Lis: Nie byłem w Polsce od czasów wywózki na Syberię.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy pamięta Pan moment przybycia do Nowej Zelandii?
Mieczysław Lis: Kiedy przypłynęliśmy do Nowej Zelandii, pierwszą noc spędziliśmy na
okręcie. Następnego dnia było Wszystkich Świętych. Przyjechał po nas pociąg. Po drodze
machały do nas nowozelandzkie dzieci.
Ks. Andrzej Chibowski: Jakie pierwsze wrażenie wywarło na Panu Pahiatua?
Mieczysław Lis: Stacja kolejowa w Pahiatua była oddalona od obozu o 10 km. Zawieźli nas
do obozu ciężarówkami. Tam zostaliśmy podzieleni według wieku i płci do poszczególnych
bloków. Każdy dostał łóżko we wspólnej sali. Byłem dość krótko w Pahiatua. Przyjechaliśmy
w listopadzie 1944 roku. Spędziłem tam cały 1945 rok. Z Pahiatua wyjechałem w 1946 roku.
Wysłali mnie do szkoły w Auckland. Do Pahiatua przyjeżdżałem na wakacje. Moja siostra
została tam dłużej.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak się potoczyły Pana losy po wyjeździe z Pahiatua?
Mieczysław Lis: Na początku 1946 roku wyjechałem do angielskiej szkoły w Auckland. Zamieszkałem u nowozelandzkiej rodziny.
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Ks. Andrzej Chibowski: Jak Pan zapamiętał tę rodzinę?
Mieczysław Lis: Pierwsza rodzina, z którą mieszkałem to byli starsi ludzie. W domu na piętrach mieszkały ich dwie córki z rodzinami. Potem mieszkałem z inną rodziną, która miała
czworo dzieci.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak się potoczyły Pana losy po ukończeniu szkoły?
Mieczysław Lis: Pracowałem w biurze w rachunkowości. W sierpniu 1950 roku firma przeniosła mnie do Wellington. Zamieszkałem z siostrą. Później, kiedy ks. Plater pojechał do Europy poprosił mnie, żebym podczas jego nieobecności zamieszkał w jego domu na New
Town. Kiedy wrócił do Nowej Zelandii, znów zamieszkałem z siostrą. Wkrótce ożeniłem się i
kupiliśmy dom. Mieszkamy w nim już 55 lat. Żona jest Polką też z Pahiatua.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy mają Państwo dzieci?
Mieczysław Lis: Najstarsza córka urodziła się w maju 1959 roku, syn we wrześniu 1960 roku, kolejny syn w styczniu 1962 roku i najmłodsza córka w marcu 1964 roku.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy wszystkie dzieci mieszkają w Nowej Zelandii?
Mieczysław Lis: Najmłodsza córka mieszka w Australii, najstarsza w Wellington. Syn
mieszka w Auckland a drugi syn na Południowej Wyspie w Nowej Zelandii.
Ks. Andrzej Chibowski: Jaka lekcja płynie z Pana życiowych doświadczeń?
Mieczysław Lis: To co mi się przydarzyło mogło przydarzyć się każdemu. Dzięki Bogu
wszystko dobrze się skończyło. Gdyby mnie i moją siostrę umieścili w rosyjskim sierocińcu
to co by się z nami stało? Uratowało nas to, że nadszedł polski żołnierz i zaopiekował się nami. Gdybym został przyjęty do morskiej szkoły, co by było ze mną? Czy bym później przyjechał do siostry, czy nie? Rzeczy się dzieją i człowiek musi się pogodzić z tym co mu los
przyniesie. Wiem, że moje życie mogło się inaczej potoczyć, ale dzięki Bogu doszedłem do
tego co mam. Czasem pojawia się myśl, że moje życie mogłoby zupełnie inaczej wyglądać…
Trzeba mieć nadzieję, że w życiu wszystko dobrze się ułoży.
Ks. Andrzej Chibowski: Dlaczego po wojnie nie wrócił Pan do Polski?
Mieczysław Lis: Dla mnie nie było sensu wracać do Polski. Miejscowość, z której pochodziłem, znajduje się na Ukrainie. Czułbym się tam obco. Sytuacja w Polsce po wojnie była
skomplikowana. Wychowałem się w Nowej Zelandii. Mam tu pracę. Ale gdyby mnie po wojnie wysłano do Polski to wtedy musiałbym tam jakoś żyć.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak się potoczyły losy Pana siostry Bronisławy?
Mieczysław Lis: Była kilka razy w Polsce. Jej mąż pracował na lotnisku, więc mieli zniżki na
bilety. Mąż siostry już nie żyje. Był bratem Jana Roy-Wojciechowskiego (też z Pahiatua).
Mój syn ożenił się z córką tych, którzy byli w Pahiatua. To może jest jedyny przypadek, że w
tym pokoleniu rodzice z jednej i drugiej strony byli w Pahiatua.
Ks. Andrzej Chibowski: Dziękuję Panu za rozmowę.

