1

Wywiad ze Stanisławem Manterysem, Nowa Zelandia, Wellington
Ks. Andrzej Chibowski: Jak Pan zapamiętał lata dzieciństwa spędzone w Polsce?
Stanisław Manterys: Urodziłem się w 1935 roku we wsi Zarogów w powiecie Miechowskim, 40 km na północ od Krakowa. Rodzicom zależało, żeby mieć środki finansowe na wykształcenie sześciorga dzieci, dlatego ojciec kupił ziemię na Podolu w półkolonii Podlipie w
powiecie Złoczowskim. Mieszkali tam głównie Ukraińcy, ale żyło tam również wielu Polaków. Ojciec nie był osadnikiem wojskowym. Sprzedał braciom dom w rodzinnym Złoczowie
i za te pieniądze kupił ziemię na Kresach. Tamtejsze pola były bardzo urodzajne. Wtedy było
znane powiedzenie, że na Podolu rośnie żyto bez kąkolu. Tak też było. Rodzice zbierali trzykrotnie większe plony, niż w rodzinnej wsi. Miałem około roku, kiedy się przeprowadziliśmy.
Na początku mieszkaliśmy latem w namiocie. Zanim nadeszła zima ojciec zbudował
jednoizbowy dom typowy dla tego regionu. Planował budowę większego, piętrowego domu.
Jeszcze przed wojną postawił podwaliny. Rodzice byli bardzo pracowici. Ojciec uprawiał
rolę. Był bardzo oczytany. Kupował magazyny z dziedziny rolnictwa, techniki. Wraz z sąsiadami utworzył spółkę samopomocy rolniczej.
Rodzice byli spokojnymi ludźmi. W naszym domu nie było awantur. Miałem starszego brata Edwarda, który uczył się w gimnazjum w mieście Złoczowie oraz cztery starsze siostry. Jako najmłodszy byłem najbardziej rozpieszczany.
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Całkiem dobrze pamiętam izbę, w której mieszkaliśmy. Przy jednej ścianie stał tradycyjny piec. Mama piekła chleb na cały tydzień. Do dzisiaj pamiętam ten zapach upieczonego
chleba. Na stole zawsze leżał bochenek. Takiego smaku chleba już nigdy potem nie spotkałem. Za piecem była wnęka. Stąd to przysłowie: jak u Pana Boga za piecem. Zimą walczyłem
z rodzeństwem o to, kto będzie spał za piecem. Zazwyczaj wygrywałem, bo byłem najbardziej krzykliwy a siostry bardzo mi pobłażały. Do tej pory pamiętam to błogie ciepło. Kiedyś
z rodzicami i rodzeństwem pojechaliśmy do kościoła. Byłem niegrzeczny i rodzice mnie uciszali. Ojciec musiał mnie wynieść z kościoła. Staliśmy na dworze, ale rodzice nie krzyczeli na
mnie. To byli spokojni ludzie.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy Pana rodzina była religijna?
Stanisław Manterys: W rodzinnym domu wisiał duży obraz Matki Bożej, choć moja najstarsza siostra twierdzi, że to był obraz Najświętszego Serce Jezusa. Modliliśmy się wieczorem.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak Pan jako dziecko zapamiętał moment wybuchu II wojny światowej i z wywózki na Syberię?
Stanisław Manterys: Mam w pamięci pewne obrazy do czasu naszej wywózki. Chociaż dopiero później dowiedziałem się co się działo. Pamiętam pomruki wojny. Te pomruki to były
przelewające się wojska. Najpierw polskie, potem niemieckie, sowieckie... Ale to było z dala
od mojej wsi. Jako dziecko czułem, że dzieje się coś niedobrego. Wyczuwało się niepokój
między ludźmi.
Ojciec pojechał na jarmark do Złoczowa i bardzo tanio kupił dwa konie. To były dobre
konie, rasowe, prawie araby. Ojciec starał się przyuczyć je do pracy z pługiem. Jeden koń
nawet porwał chomąto. Nie nadawały się do pracy na roli. Później okazało się, że Cyganie
sprzedawali konie dla gospodarzy po kapitulacji wojska polskiego. Te konie nie nadawały się
do pracy na roli.
Życie toczyło się dalej. Nadeszła zima, więc rzadziej wychodziliśmy z domu. Dobrze
pamiętam noc wywózki. To było 10 lutego 1940 roku. Jedna z najsroższych zim. Leżała gruba warstwa śniegu. Miałem wtedy cztery lata i zaspy sięgały mi do ramion. Była ciemna, głucha noc. Pamiętam stukanie do drzwi, mocne uderzenia kolbami. Ojciec otworzył drzwi. Weszło trzech mężczyzn w mundurach. Jeden był trochę inaczej ubrany i miał pistolet. Dwaj
pozostali z karabinami stanęli po obu stronach drzwi. Nie pamiętam słów, które tam padły, ale
pamiętam rozkazy, krzyki. Leżałem na łóżku. Przyszła do mnie matka i zaczęła mnie szybko
ubierać. Nakładała jedną rzecz na drugą. Mówiłem: mamo, jest mi za gorąco. Nie chcę tego.
Zdejmij mi. A ona uspokajała mnie: cicho, jest bardzo zimno. Nie pamiętam, żeby rodzice
lamentowali, krzyczeli. Niektórzy wspominają, że jak przyszli po nich Sowieci, to ludzie w
panice tracili zmysły, nie wiedzieli co się dzieje. Nie pamiętam, żeby moi rodzice tak zareagowali.
Chciałem spakować zabawki. Nie pozwolili. Czułem, że działo się coś bardzo niedobrego. Saniami zawieźli nas do stacji kolejowej w Złoczowie (Золочів). Tam było wielkie
zamieszanie, tłumy, lament, płacz, krzyki, przepychanki. Rodzice trzymali nas blisko siebie,
żebyśmy się nie zgubili. Zobaczyłem żelazne towarowe wagony z suwanymi drzwiami. Przewożono nimi bydło. W środku po obu stronach wagonu były ustawione prycze. Zajęliśmy
miejsce na górnej pryczy.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy cała rodzina została umieszczona w jednym wagonie?
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Stanisław Manterys: Tak, cała rodzina oprócz najstarszego brata. Mieszkał w internacie w
Złoczowie. Sowieci nie wpisali go na listę. Oni nie wiedzieli dokładnie ile osób liczy każda
rodzina. Wtedy rodziny były liczne. Ukraińcy donosili, gdzie mieszkają Polacy, ale nie zawsze znali szczegóły. Oczywiście żołnierze przeszukali stodołę i inne zabudowania gospodarskie. Brat dowiedział się o naszej wywózce i przybiegł na dworzec. Pamiętam jak rozmawiał
z ojcem i jak ojciec kazał mu odejść. Później siostra opowiadała mi, że chciał jechać z nami.
Ojciec kategorycznie mu zabronił. Powiedział: Przynajmniej ty zostań i uciekaj. Brat uciekł
na stronę niemiecką. Później uciekł od Niemców na stronę rosyjską. Został traktorzystą w
jakimś kołchozie na Kaukazie. Napisał do nas list jak byliśmy na Syberii.
Z długiej jazdy pociągiem pamiętam tylko urywki. To było nie do opisania. Tłok,
smród. Człowiek mieszkający w ciepłym, wygodnym domu, nie potrafi sobie tego wyobrazić.
Traktowano nas jak bydło. Jak bydło wganiali do wagonu i tak nas traktowali w wagonach.
Zamknęli drzwi. Nie dali nam nic do picia. Widziałem jak ludzie zlizywali szron z okienek.
Rodzice zabraniali nam tego. Mój kolega, którego poznałem w Nowej Zelandii, opowiadał
mi, że od takiego lizania metalowej ściany przymarzł mu do niej język.
Na środku wagonu stał żelazny piecyk tzw. koza. Dawał trochę ciepła, ale za mało na
tak duży wagon. Stały na nim garnki, bo ludzie starali się coś ugotować. Były przywiązane
drutem, żeby nie spadły. Pociąg zatrzymywał się i ruszał gwałtownie, bez wcześniejszych
sygnałów. Rodzice mnie ostrzegali, żebym nie stawał na brzegu pryczy, bo mógłbym spaść.
Byłem nieposłuszny i robiłem to. Nagle pociąg raptownie ruszył. Upadłem na piecyk. Wylał
się na mnie wrzątek. Zostałem poważnie poparzony. Pamiętam wrzaski, krzyki. Na następnym postoju matka wyszła z pociągu i znalazła jakiegoś lekarza przy stacji. Dał mi bandaże,
jakąś maść.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy podczas postoju mogliście wysiadać z pociągu?
Stanisław Manterys: Jak wyjeżdżaliśmy z Polski i w zachodniej części ZSRR nie otwierano
wagonów, żeby nikt nie uciekł. Dopiero jak byliśmy w głębi ZSRR otwierano wagony i można było wyjść na zewnątrz. Ludzie wychodzili, żeby kupić albo wyżebrać coś do jedzenia. Na
każdej stacji można było dostać za darmo gorącą wodę tzw. kipiatok. Nie mogliśmy się umyć.
Przecież nie było wody. Podróż była bardzo niewygodna. Ludzka natura w trudnych warunkach ujawnia się w nieprzewidywalny sposób. Jedni ludzie byli bardzo pomocni a inni wręcz
przeciwnie. Takie kryzysy w życiu wywołują w ludziach różne reakcje.
Nie pamiętam jak dostaliśmy się do celu. Mój syn kilka lat temu pojechał na Syberię i
odnalazł ten posiołek. Spotkał świadków tych wydarzeń, którzy opowiedzieli mu co tam się
działo. Od stacji kolejowej do posiołka trzeba było pokonać ponad 100 km. Nie jechaliśmy
saniami, tylko brnęliśmy przez tajgę. Tamtejsze lasy nazywane są tajgą. Doszliśmy do posiołka, na którym stały baraki.
Ks. Andrzej Chibowski: Miejsce, do którego zostaliście zesłani to był łagier czy posiołek?
Stanisław Manterys: To był obóz pracy. Byliśmy zesłańcami. W Internecie na stronie
www.lists.memo.ru Жертвы политического террора в СССР znalazłem dane mojej rodziny w spisie ludności wywiezionej na Komi i w inne rejony ZSRR. Stamtąd dowiedziałem się,
że ten obóz nazywał się Jag-szor-din. Mieszkało tam 530 lub 730 Polaków. Stały tam długie
budynki o niskich dachach. W barakach nie było prywatności. Brakowało prycz. Czasem nawet cała rodzina musiała zmieścić się na jednej pryczy. Tam był mróz, smród, pluskwy i
wszy.
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Blisko płynęła rzeka Łuza. Spławiano nią drewno. Tereny były bagniste i latem pojawiały się chmary dokuczliwych komarów. Potomek napotkanego zesłańca, opowiadał dla
mojego syna jak NKWD gnębiło miejscową ludność za pomoc zesłańcom mimo, że sami byli
bardzo biedni. Łowili ryby i polowali. Za pomoc zesłańcom byli rozstrzeliwani. Raz NKWD
zabrało im całą żywność. Poumierali z głodu.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak wyglądało życie w obozie pracy?
Stanisław Manterys: Ojciec pracował w lesie. Mama chyba też. Dwie najstarsze siostry
również pracowały w lesie. Zbierały chrust, przenosiły gałęzie. To była praca ponad siły dzieci. Takie miały dzieciństwo.
Natomiast Andzia, która miała chyba 9 lat i Stefa starsza ode mnie o trzy lata uczyły
się w sowieckiej szkole. Pewnego razu Andzia nie wróciła ze szkoły do baraku. Mama wysłała nas na poszukiwania. Znaleźliśmy ją. Siedziała w pustej klasie i pisała. Umiała bardzo ładnie pisać. To była sztuka kaligrafii. Coś przepięknego. Była bardzo zdolna. Przyszliśmy do
domu i wołamy: mamo, Andzia umie pisać! Matka zamiast ją pochwalić, zrugała: Nie waż mi
się cieszyć z tego, że umiesz pisać po rosyjsku. Chcemy wrócić do Polski. Nie chcemy, żebyś
była Rosjanką. Rodzice zniechęcali nas, żebyśmy nie mieli zapału do nauki rosyjskiego. Zdarzało się, że dzieci na wygnaniu zapominały języka polskiego.
Chodziłem do przedszkola. Historię, którą opowiem, przeżyło w ZSRR wiele dzieci.
W klasie wisiał portret Stalina zamiast obrazu Matki Bożej czy Jezusa. Wyglądał on na nim
jak dobroduszny, uśmiechnięty dziadek z fajką. Taki batiuszka Stalin. Nauczycielka, młoda
Rosjanka, lubiła dzieci i dobrze nas traktowała, ale przez to propaganda miała jeszcze większy wpływ. Mówiła: dzieci, modlicie się, ale przecież Boga nie ma. Po co wam modlitwa?
Wszystko wam daje batiuszka Stalin. Teraz zrobimy tak, pomodlimy się do Stalina i poprosimy, żeby dał nam cukierki. Czułem się zmieszany. Od rodziców słyszałem co innego a w
szkole co innego. W domu modliliśmy się do Pana Boga, uczyliśmy się języka polskiego a w
szkole mówili, że Boga nie ma. Nagle z portretu Stalina zaczęły sypać się cukierki. Nauczycielka miała bluzkę z szerokimi rękawami i tak naprawdę wysypywała cukierki z rękawa,
choć miało to wyglądać tak, że cukierki sypią się z portretu Stalina.
Powiedzieliśmy rodzicom o tej sytuacji. Tak się oburzyli, że delegacja poszła w tej
sprawie do komendanta obozu. Powiedzieli mu tak: z nami możesz robić co chcesz, możesz
nas nawet zabić, ale od duszy naszych dzieci wara! Jakaż to groźba tych biednych zesłańców... Jak nie przestaniecie tego robić, zastrajkujemy i nie pójdziemy do pracy do lasu. Strażnicy mogli zmusić do pracy biczami, ale wtedy by nie wyrobili normy. Po latach myślę, że
może ten komendant był dobrotliwy a może przestraszył się, bo musiał wyrobić normę. Jeśli
nie wykonałby normy to komendantowi groziła kara śmierci albo łagry. Komendanci panicznie bali się tego. Taki był ten kraj. Ludzie dobrzy, serdeczni, ale władza robiła z nimi wszystko jak z plasteliną. Ten naród był ugnieciony jak glina. Nie mieli siły oporu. Jest takie powiedzenie: modli się przed figurą a diabła ma za skórą. W ZSRR było odwrotnie. Modlili się do
władzy a w duszy mieli Boga.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak was traktowali strażnicy?
Stanisław Manterys: Nie pamiętam. To zależało od komendantów. Jedni byli okrutni, gnębili ludzi. Ja takich scen nie pamiętam. Brakowało jedzenia. Po chleb ustawiały się kolejki. Praca w lesie była ciężka. Kiedyś ojciec został ranny, bo spadł na niego konar ścinanego drzewa.
Nie usłyszał jak wołali: Serafin uciekaj! Nie zdążył. Przynieśli go. Był opuchnięty. Nie wiem
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jak długo się leczył. Matka rozpaczała. Nie było co jeść. Nie rabotajesz, nie kuszajesz – nie
pracujesz, nie jesz. Taka zasada panowała w obozie.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy istniała solidarność w biedzie?
Stanisław Manterys: Ludzie unikali się nawzajem. Bali się. Zdarzały się kradzieże. To nie
było tak, że mieszkaliśmy w baraku jak w jednej dużej rodzinie. Warunki były takie, że świnia w chlewie ma więcej jedzenia. Traktowali nas jak bydło. Strażnicy mówili: prędzej mi
kaktus na dłoni wyrośnie, nim wyjedziecie z stąd. Traktowali ludzi jak coś, co się da łatwo
zastąpić. Jak jedni umierali to przywozili następnych.
Samego głodu teraz nie pamiętam, ale pamiętam skutki tego głodu. Były wyłapane
wszystkie wróble. Brało się drogocenną kruszynkę chleba, kładło na sitku czy na sznurku i
czekało się cierpliwie aż przyleci wróbel. Czasem udało się go złapać. Kiedyś to się udało
mojemu ojcu. Przyniósł do domu wróbla. Matka go ugotowała i podzieliła na pięcioro dzieci.
Biedna Andzia, której wtedy nie było w baraku, miała wielki żal, że został jej tylko móżdżek
z tego wróbla.
Wiosną matka dostała kilka ziemniaków, które posadziła przy baraku. Musieliśmy pilnować, żeby nikt ich nie ukradł. Wydaje mi się, że było za zimno i nie urosły, albo ktoś je
wykradł. Z głodowej racji chleba jaką otrzymywaliśmy, zawsze zatrzymywaliśmy odrobinę
na później. Zawsze na potem, na przyszłość, bo nie wiadomo co będzie jutro...
Ks. Andrzej Chibowski: Czy rodzice mieli nadzieję, że kiedyś wrócicie do Polski?
Stanisław Manterys: Wiem, że zawsze mieli w sobie spokój. Byli bardzo religijni. Modlili
się. Nie pamiętam dokładnie twarzy rodziców. Dopiero po latach kuzynka znalazła ich zdjęcia
paszportowe w archiwach w Polsce i przysłała do Nowej Zelandii. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia moich rodziców.
Ks. Andrzej Chibowski: 30 lipca 1941 roku doszło do podpisania traktatu Sikorski-Majski
na mocy, którego ogłoszono amnestię dla zesłańców. Kiedy dowiedzieliście się o tym?
Stanisław Manterys: Wypuścili nas 31 sierpnia. W innych obozach ogłosili amnestię dopiero
we wrześniu a w niektórych nigdy. Nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wnuk zesłańca
opowiadał mojemu synowi, że wyszliśmy stamtąd piechotą. Do najbliższej stacji kolejowej
było ponad 100 km. Był wrzesień. Zaczynały się chłody. Ludzie instynktownie szli na południe, bo wiedzieli, że wojna z Niemcami toczy się na zachodzie ZSRR, czyli na polskim
wschodzie. Po sześciu miesiącach dotarliśmy do miejscowości Czirakczi na południu Uzbekistanu, 50 km od granicy z Afganistanem. Wcześniej byliśmy w Samarkandzie, ale tam nam
mówiono: jedźcie na południe, tam jest polskie wojsko. W Czirakczi stacjonowało polskie
wojsko. Zamieszkaliśmy w jednoizbowej zawalającej się lepiance.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak dotarliście na południe?
Stanisław Manterys: Tam szły tłumy. Tworzyliśmy grupy rodzin, rozbitków. To była
ucieczka. Nikt na nikogo nie czekał, tylko każdy chciał jak najszybciej dotrzeć do celu. Zostanie na miejscu groziło śmiercią głodową. Podczas podróży na południe uświadamiałem
sobie jaki to wielki kraj. Z jednej strony pustkowie, a z drugiej piękne urodzajne ziemie.
Nasza bieda nie skończyła się wraz z opuszczeniem obozu pracy. Ojciec szukał pracy.
Mama zachorowała, ja również. Poszliśmy czy pojechaliśmy arbą do szpitala w Czirakczi.
Umieścili nas w separatce. Mama miała chyba gruźlicę. Po tygodniu pielęgniarka kazała nam
opuścić szpital. Mama mówiła, że jeszcze jest chora. Nie pozwolili nam zostać. Wtedy dużo
osób chorowało na tyfus. Pacjenci leżeli wszędzie, nawet na dworze na kocu. Nie wiedziałem
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czy żyją, czy nie. To była pora obiadowa. Jakaś pielęgniarka przechodziła z talerzem zupy i
mama wybłagała dla mnie porcję zupy. Sama nawet nie spróbowała. Wtedy przyszła ta pielęgniarka, która nas wyrzuciła z separatki i wyrwała mi talerz. Nie wiem co z nim zrobiła. Może
wylała zupę. Jedna pielęgniarka była dobroduszna i dała mi jedzenie a druga zabrała…
Wróciliśmy do lepianki. Tam na nas czekała najmłodsza siostra Stefania. Okazało się,
że zachorował ojciec i trzy siostry. Zabrali ich do szpitala. Wkrótce mama ponownie trafiła do
szpitala. Panowała straszna bieda i głód. Nie wiem jak by się to skończyło, gdyby nie Boża
Opatrzność.
Pewnego razu zobaczyłem wóz, na którym siedzieli obszarpani, brodaci zbóje. Nagle
jakaś Polka krzyczy: dzieci uciekajcie! bandyci jadą! Schowaliśmy się za budynki. A druga
kobieta mówi: nie uciekajcie, to polskie wojsko! Tak właśnie spotkałem polskie wojsko. Zawieźli nas do Czirakczi. Tam odnalazłem siostry. Ojciec umarł kilka tygodni wcześniej. Mama też zmarła. Pochowali ich Uzbecy. Nikt z rodziny nie był na ich pogrzebach.
Ks. Andrzej Chibowski: W jakim wieku byli rodzice, kiedy umarli?
Stanisław Manterys: Mama urodziła się w 1895 roku. Była starsza od ojca o cztery lata. Ojciec się urodził w 1899 roku. Umarli w marcu 1942 roku. Ojciec miał 43 a mama 47 lat. Zostaliśmy sami, ale pod opieką polskiego wojska. Nie pamiętam nic więcej z tego czasu aż do
momentu dotarcia do Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim. Na statku był niesamowity
tłok. Wszyscy byli wycieńczeni. Byliśmy tam razem ja i cztery siostry.
Ks. Andrzej Chibowski: Dotarliście do perskiego portu Pahlevi. Jakie było Pana pierwsze
wrażenie?
Stanisław Manterys: Byliśmy cały czas w podróży. To był nowy etap. Oczywiście było ciepło, jedzenie, ale brakowało sił, żeby biegać… Nasze bagaże spalono w Krasnowodzku. Kazali nam zostawić tobołki. Powiedzieli: pójdziecie do łaźni, ktoś będzie pilnował bagażu. Po
kąpieli naszych rzeczy już nie było. Wszystko zniknęło. Tam mieliśmy zdjęcia, dokumenty,
pamiątki po rodzicach. Pamiętam rozpacz starszej siostry, której matka powierzyła pieczę nad
rodzeństwem.
Ks. Andrzej Chibowski: W Pahlevi nie spędziliście dużo czasu. Wyjechaliście do Teheranu.
Stanisław Manterys: Wszyscy opisują z przerażeniem drogę do Teheranu. Autobus ledwo
trzymał się zbocza wysokich gór. Darzyliśmy ogromnym szacunkiem kierowców. Trzymali w
swoich rękach nasze życie. Siedziałem przykucnięty przy nogach kierowcy i do dziś podziwiam jego eleganckie buty, które prowadziły nas przez te przepaście. W dorosłym wieku kupiłem sobie podobne. Poczuliśmy ulgę, kiedy dojechaliśmy do wiosek. Czekali na nas Persowie, którzy sprzedawali melony i gotowane oraz surowe jajka. Nie mówili po rosyjsku, ale
znali podstawowe słowa jak: jajca warone (jajka gotowane), kiszmisz (kasza z owocami),
hurma (owoce persymony).
W Teheranie spisano nasze nazwiska, datę urodzenia. Dzieciom, które nie pamiętały
kiedy się urodziły i nie miały dokumentów, wpisywano wiek na podstawie wzrostu. Prawie
wszyscy ojcowie poszli od razu do wojska a młodzież do junaków. Nawet w Persji nie było w
pełni bezpiecznie. Na północy czuło się sowiecką rękę. Południe było pod wpływem brytyjskim i amerykańskim. Ponad dwa tysiące polskich dzieci zostało umieszczonych w czternastu
sierocińcach tzw. zakładach w Isfahanie na południu kraju. Niektóre budynki zostały wynajęte w okazałych rezydencjach. Zakład Dziesiątka, w którym mieszkałem, znajdował się w małym pałacyku, którego ściany wyłożono mozaiką. Karmili nas bardzo dobrze.
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Ks. Andrzej Chibowski: Czy w Isfahanie był Pan razem z siostrami?
Stanisław Manterys: Rozłączyli nas już w Pahlevi. Podzielono nas na grupy według wieku i
płci. W Isfahanie spędziliśmy dwa i pół roku. Wyjechaliśmy stamtąd w połowie września
1944 roku.
Ks. Andrzej Chibowski: Jak Pan zapamiętał szkołę w Isfahanie?
Stanisław Manterys: Najpierw założono szkołę dla dziewcząt. Chłopcy byli zadowoleni, że
nie muszą się uczyć, choć nie wszyscy. Z ciekawości przypatrywaliśmy się lekcji. Zajęcia
odbywały się na dworze. Nauczycielki pisały na piasku, bo nie było tablic. Następnego dnia
nauczycielka zapytała: chłopaki chcielibyście się przyłączyć do klasy? – Tak, proszę pani odpowiedzieliśmy. I tak zaczęliśmy chodzić do szkoły. Później mieliśmy lekcje w klasie.
Mieliśmy tablicę, ale brakowało podręczników. Jedna nauczycielka znała na pamięć elementarz Falskiego. Narysowała go kartka po kartce. Nawet były w nim obrazki.
Ks. Andrzej Chibowski: Czy pamięta Pan księży, którzy tam pracowali?
Stanisław Manterys: Był ks. Tomasik. Ks. Michała Wilniewczyca pierwszy raz spotkałem w
Isfahanie. Na Dżulfie znajdował się ormiański kościół, do którego przychodziliśmy na Mszę
św.
Ks. Andrzej Chibowski: Pomysłodawczynią zaproszenia polskich dzieci do Nowej Zelandii
była hr. Wodzicka, żona konsula w „Kraju Kiwi”. W Wellington zobaczyła transport polskich
dzieci, które płynęły do Meksyku.
Stanisław Manterys: To było w sierpniu 1943 roku. Hrabina Wodzicka przyjaźniła się z Janet Fraser żoną premiera Nowej Zelandii. Z pewnością wpłynęła na decyzję premiera Petera
Frasera o przyjęciu grupy polskich sierot do Nowej Zelandii.
Ks. Andrzej Chibowski: Co z perspektywy swoich doświadczeń, chciałby Pan przekazać
młodemu pokoleniu?
Stanisław Manterys: Chciałbym im powiedzieć, żeby znali swoje korzenie. Zawsze czułem
się patriotą. Jestem Polakiem. Mimo, że w Polsce mieszkałem jako małe dziecko to z Polską
w sercu przeszedłem przez te wszystkie lądy. Zawsze czułem, że nic innego nie mam oprócz
wiary katolickiej i języka polskiego. Moja żona jest Polką. Nie była zesłana na Syberię. Żyjemy normalnym życiem nowozelandzkim, ale to co mamy to kościół i nasza polska społeczność. Czuję, że jestem Polakiem i chcę, żeby moi potomkowie o tym pamiętali. Mamy tę łaskę Bożą, że nasze wnuczki mówią w domu po polsku.
Ks. Andrzej Chibowski: Grupa dzieci z Pahiatua jest bardzo zintegrowana. Tworzycie jedną
rodzinę. Pomagacie sobie.
Stanisław Manterys: Jesteśmy normalnymi, zwyczajnymi ludźmi, którzy przeszli przez
ogień tragedii. To jacy jesteśmy jest zasługą rodziców, polskich władz, które nas uratowały z
Syberii, opiekunów, którzy nas kształtowali np. ks. Wilniewczyca, urszulanek oraz niezliczonych dobroczyńców napotkanych na drodze życia.
Ks. Andrzej Chibowski: Dziękuję Panu za rozmowę.

