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I. Rok 1939 – początek II wojny światowej 

    

   Do władzy w Niemczech dochodzi 

   Adolf Hitler i nimi przewodzi. 

   Odbudowuje przemysł ciężki 

   Bo nie chce już więcej klęski. 

  5 W swym daleko siężnym pomyśle 

   Autostrady buduje, którymi prześle 

   Ciężki sprzęt wojenny i ludzi. 

   Tym samym wiele obaw budzi 

   Wśród wszystkich państw w europie, 

  10 Którym w przyszłości srodze dokopie. 

   Celem jego jest drang nach osten. 

   To tylko widzi i cel ten 

   Sobie na pierwszym miejscu stawia. 

   Nikogo już się nie obawia 

  15 Bo ma silne poparcie w narodzie 

   A on jest z nim w zgodzie. 

   Za pracę, którą otrzymali 

   I lepsze życie dostali. 

   Tak podstępnie zmierza do wyznaczonego celu, 

  20 Wciągając w swe podłe plany rodaków wielu. 

   Zawiera tajne układy z Włochami i Japonią, 

   Które mają być ich wspólną silną bronią. 

   Z impetem uderza na Czechy i Morawy 

   To jest początek jego awanturniczej sprawy. 

  25 Uderza na Polskę bez wypowiedzenia wojny. 

   Naród nasz do tego czasu spokojny 

   Przystępuje szybko do powszechnej mobilizacji. 

   Trwa okres całodobowej rekrutacji. 

   Pomimo wielkiej przewagi wroga 

  30 Nie ogarnia pocztowców gdańskich trwoga. 

   Bronią się jak zawodowcy dzielnie 

   Padając, służą Polsce wiernie. 

   Do portu wpływa pancernik niemiecki 

   Nikt nie przewidywał jego zamiar zbójecki, 

  35 Gdyż ze wszystkich swoich potężnych dział 

   Ogień ogromny na Westerplatte słał. 

   Nie zraziła się tym jednak obrona, 

   Która później walecznych cudów dokona. 

   Pod dowództwem majora Sucharskiego 

40 Zaciekle broniła posterunku swojego. 

          Sława obrony Westerplatte w świat powędrowała 
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  I żołnierzowi polskiemu ducha walki dodała. 

  Krwawa bitwa nad Bzurą dwanaście dni trwała 

  Póki co Polska się nie poddała. 

 45 Jednak osamotniona w walce z potężną siłą agresora 

  Stacz ostatnią bitwę pod Kockiem. 

  Nie składa jednak oręża major Hubal, 

  Wciągając wielu Niemców na przysłowiowy pal. 

  Rozbite wojska przedostają się do Warszawy, 

 50 Gdzie toczą o nią bitwę i bój krwawy. 

  Żołnierz walczy o każdy dom i kawałek ziemi 

  Przenosząc swą walkę nawet do podziemi. 

  Agresor jednak zwycięża 

  Bo polakom brak już oręża. 

 55 Nie mają broni, żywności 

  Kończą bitwę z honorem i w słabości. 

  Okupacja polski stała się faktem 

  I na wschód wielkim traktem, 

  O którym tak bardzo Hitler marzył 

 60 A wojsko swoje wielką wiarą darzył. 

  Powstawały obozy pracy, 

  W których pracowali Żydzi i Polacy. 

  Obozy koncentracyjne w Treblince i Majdanku, 

  Do których zwożeni byli ludzie bez przystanku. 
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II  Bydgoszcz pod okupacją 
 

 65 W Bydgoszczy szerzy się wielki terror. 

  Stworzony przez piątą kolumnę horror, 

  Gdyż bydgoska inteligencja techniczna 

  I bydgoska inteligencja humanistyczna 

  Jak też rodacy z łapanki i wskazani 

 70 Zostali w fordońskiej dolinie śmierci rozstrzelani. 

  Do tego czasu Niemcy w zgodzie żyli z Polakami 

  I byli dobrymi sąsiadami. 

  Wśród tej wojennej zawieruchy 

  Niemcy nie mieli litości ani skruchy. 

 75 Domy polskie rozbierali 

  A polaków wysiedlali. 

  Była sobie jedna polska rodzina, 

  Dla której wybiła sądna godzina. 

  Matka i troje dzieci 

 80 Z własnego domu wyrzuceni jak śmieci. 

  A wszystko to dlatego 

  Bo ojciec nie przyjął obywatelstwa niemieckiego. 

  Będąc sam w niemieckiej niewoli 

  Przyczynił się do rodzinnej doli. 

 85 Rodzina wysiedlona została 

  Do miejscowości Kocewia Mała 

  Tam przez dwa lata trwali 

  I ciężkie życie codzienne spędzali. 

  Mieszkali w chacie pod strzechą, 

 90 W której chłód wielki mieli. 

  Za opał im służyły suszone odchody krowie 

  Niech o tym dziś każdy się dowie. 
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III  Pobyt w Kocewi koło Kłodawy 

 

  Brak było wszystkiego węgla i drewna 

  Zima zaś ciężka i choroba pewna. 

 95 By polepszyć komfort ogrzewania 

  Bracia przystąpili do płotu rozrywania. 

  Wyrywali sztachety i je rąbali 

  Do ognia często dokładali. 

  Doniósł o tym na gestapo 

 100 Usłużny jakiś kapo. 

  Wezwano na rozmowę matkę Franciszkę, 

  Która dostała reprymendę i wielką zadyszkę. 

  Trzymali ją przez dzień cały, aż do wieczora 

  A gdy przyszła do domu była z tego chora. 

 105 Do życia mięsa brakowało 

  Nic zatem nie pozostało 

  Jak tylko kuropatwy łapać fortelem. 

  Kazika i Zygmunta było to celem. 

  Wieczorem za stodołą by nikt ich nie widział 

 110 W otworki śniegu wsypywali ziarna przydział. 

  Kuropatwy jedząc w otworkach się dusiły 

  I wczesnym rankiem do kuchni już trafiły. 

  Przyszła wreszcie upragniona wiosna, 

  Która radość wielką przyniosła. 

 115 Bo ciepła było już więcej w domu 

  I nie trzeba było szukać opału po kryjomu. 

  Czajki na łąkach się pojawiły 

  I gniazda swoje tam porobiły. 

  Zygmunt jak lisek po łąkach chodził 

 120 Jajka wybierał i dalej brodził. 

  Przynosząc jajka do domu  

  Nie mówiąc o tym nikomu. 

  Zrobiona przez matkę jajecznica 

  Była pożywna i bardzo smaczna. 

 125 Na łąkach dwa stawy były 

  Ryby w nich dobrze się rozmnożyły. 

  Piskorze Kazik w stawie chwytał 

  Na brzeg rzucał, gdzie Zygmunt stał 

  Z wiadrem gotowym by je łapać,    

 130 Gdyż szybko do stawu zaczęły uciekać. 

  Po ich wypaproszeniu obiad był wyśmienity 

  Dalszy zaś dzień dla wszystkich znakomity. 

  Teresa, siostra braci smykałkę miała 
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  Na topole sprawnie się w drapywała. 

 135 Dzikie gołębie tam gniazda swoje miały 

  I jajka ich, łupem Teresy bywały. 

  W taki to sposób komfort życia 

  Całej rodziny i dalszego ich bycia, 

  Stał się bardziej znośny. 

 140 Rankiem Zygmunt wziąwszy koszyczek przenośny 

  Poszedł przez strumyk do majątku Korczyn. 

  Był to dla niego wielki wyczyn. 

  W drodze powrotnej wichura powstała 

  Drzewa z korzeniami wyrywała. 

145 Wszystko z koszyczka co dostał od rodziny 

  Zostało wyrzucone .Pozostał tylko wyraz smutnej miny. 

  We włosach na głowie miał pełno piachu 

  Oczy czerwone i twarz cała w strachu. 

  Wiatr rzucał chłopcem we wszystkie strony 

 150 Nie było żadnej przed nim obrony. 

  Do domu powrócił nie do poznania 

  Padając na łóżko cały z wyczerpania. 

  Nazajutrz, pasąc krowy gospodarza 

  Gezy obsiadły je co się nieraz zdarza. 

 155 Rozpierzchły się one z gromady 

  Po polach, wpadając w rozliczne sady. 

  Czyniąc spustoszenie i szkód wiele 

  W uprawach polnych, warzyw i ziela. 

  Nie słusznie za to Zygmunt karę dostał, 

 160 Ale gospodarz przy swoim zdaniu pozostał. 

  Była pełnia ciepłego lata 

  Deszcz ze słońcem się przeplatał 

  Na horyzoncie wielobarwna tęcza,  

  Która widokiem swym oczy zamęcza. 

 165 Łąki obsypane kaczeńcami 

  I stokrotek całymi wieńcami. 

  Pola urodzajne w rozmaite zboże 

  Przy jego zbiorach mało kto pomoże. 
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IV. Wysiedlenie do Niemiec 

 

  W tak piękną pogodną porę roku 

 170 Czas przyszedł zostawić Kocewię na boku. 

  W pakowano całe rodziny na wozy 

  A później w bydlęce wagony jak kozy. 

  Poprzez ciężkie obozy przejściowe 

  Ludzkie organizmy wykończające. 

 175 Wieziono wszystkich do Niemiec na roboty, 

  Zebranej po drodze polskiej hołoty. 

  Rodzina już nam znana 

  Do miasta Ulm się dostała. 

  Tam w lagrze pięć dni była 

 180 O wodzie, kamiennych bułkach i ospie żyła. 

  Przyjechał wreszcie po nich odbiorca, 

  U którego dobiegała wędrówka ich końca. 

           Każdy u niego dostał przydział swej roboty 

  I szanował ją, jako wzór wielkiej cnoty. 

 185 Gospodarz był człowiekiem starszym i hojnym 

  W swej skromności bardzo bogobojnym. 

  Siostra jego do Francji dojeżdżała 

  Bo tam miejsce swojej pracy miała. 

  Gdy na cały tydzień wyjeżdżała 

 190 To klucze od wszystkiego Frani dawała, 

  By dobrze gospodarstwo prowadziła 

  I w podniebieniach wszystkim dogodziła. 

  Gospodarz z tego był bardzo szczęśliwy 

  A jednocześnie też dociekliwy 

 195 Jak ona to robi, że takie smaczne 

  I koszty wykonania nieznaczne ? 

  Kazik ciężko z Ukraińcem w polu pracował 

  Za pługiem codziennie postępował. 

  Teresa swej mamie w domu pomagała 

 200 Za co pochwałę od Pani dostawała. 

  Zygmunt kamienie po polach zbierał 

  Wieczorem zaś jajka z gniazd wybierał. 

  Praca się wszystkim podobała 

  Dopóki ich matka nie zachorowała. 

 205 Pomimo dużego się przywiązania 

  I wręcz wzajemnego pokochania, 

  Gospodarz był zmuszony z rodziną się rozstać 

  By nowych i sprawnych ludzi do pracy dostać. 
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V. Wyjazd na Prusy Wschodnie do ojca 

 

   Ponownie odesłał ich do lagru złego, 

  210 Z którego wyjechali do miejsca nowego 

   Pociągiem pospiesznym na Prusy Wschodnie 

   Zabierając ze sobą tylko suknie i spodnie. 

   Na więcej nie było czasu, 

   Za to było dużo głośnego hałasu. 

  215 Bez przerwy głośne okrzyki szynel, 

   By utrudnić wyjazdu rodziny cel. 

   Celem ich było podróż do ojca 

   Wpierw jako litewskiego jeńca 

   A po wymianie-robotnika niemieckiego stalagu, 

  220 Pracującego ciężko na tartaku. 

   Pociągiem do miasta Korczyn dojechali, 

   Gdzie dalsze życie z ojcem rozpoczynali. 

   Noc jeszcze spędzili w tartaku na słomie w piwnicy 

   A rankiem wyjechali do pracy jak nędznicy, 

  225 Do majątku o nazwie Zeligenfeld 

   Spędzając tam rok cały i zimę wnet. 

   Ojciec znając dobrze język niemiecki 

   Mianowany został przez dziedzica obermajstrem. 

   Niemców niebyło bo na front zabrani 

  230 I pod Stalingrad wszyscy wysłani. 

   Polacy rozliczne roboty wykonywali, 

   Za które wynagrodzenia nie otrzymywali. 

   Przy produkowanej przez nich żywności 

   Dostarczanej do fabryk w dużej ilości, 

  235 Gdzie była systematycznie przetwarzana 

   I wysyłana na front już konserwowana. 

   Wiele przy tym swych sił tracili 

   Szczęśliwi jednak, że żywi byli. 

   Rodzina Jana w czworakach mieszkała 

  240 Razem z Niemkami i dziećmi ich obcowała.  

   Kazik najstarszy końmi w polu pracował, 

   Zygmunt z Niemczykami po kątach się chował. 

   Matka z Niemką Termą się zaprzyjaźniła 

   A ta ją dookoła czworaka goniła. 

  245 Rzucając w nią całe garście łopianu 

   Bo zbyt wiele napiła się samogonu, 

   Którego Polacy potajemnie produkowali 

   I wieczorami przy nim przesiadywali. 
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   Zygmunt posiłki latem na pole nosił ojcu 

  250 A gdy do domu wracał, dostawał w końcu 

   Strumyk ciepłego mleka z wymienia krowiego. 

   Było to coś smacznego i niesamowitego. 

   Przyszła zima i prace w polu ustały 

   Zaś krowy do obór spędzone zostały. 

  255 Zima pazury swoje od razu pokazała 

   I wszystkim we znaki mocno się dała. 

   Pewnego razu kiedy Zygmunt rankiem 

   Szedł przez park z zupą w dzbanku, 

   Niosąc ją na śniadanie ojcu do obory, 

  260 Usłyszał straszne trzaski i z tego był chory. 

   To od mrozu konary drzew pękały 

   A ptaki w locie pod nogi mu spadały. 

   Skończyły się igraszki chłopców na lodzie 

   Bo nie możliwe były w tym wielkim chłodzie. 

  265 Już słychać odgłosy armat z daleka 

   To wojsko Hitlera ostrzeliwując się ucieka, 

   Przed bolszewicką armią Stalina 

   Gna w popłochu do Berlina. 

   Na punkt oporu wyznaczyli sobie majątek, 

  270 Spokojny i cichy do tego czasu zakątek. 

   Zaczęły przyjeżdżać tygrysy i tanki małe 

   Wielkie armaty i wojsko całe. 

   Kazik i Zygmunt po siano do stodoły poszli 

   Zobaczyli tam widok dla nich nieznośny, 

  275 Był nim wielki tygrys samotnie stojący 

   Prosto swą lufą w nich patrzący. 

   Wzięli siano z piachem zmieszali 

   W worek w sadzili i lufę zatkali. 

   Co dalej z tym było nic nie wiadomo, 

  280 Domyśleć się można, że nie wesoło. 
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VI. Ucieczka przed ofensywą zimową do Niemiec 

 

  Następnego dnia cywile rozkaz dostali 

  By swój dobytek na wozy spakowali 

  I czym prędzej w kolumnie wyjechali, 

  Kierując się do Niemiec jak najdalej. 

 285 Wozy drabiniaste pokryto plandekami z wojłoku 

  Pośrodku w nich pełno worków i pierzyny z boku. 

  W zaprzęgu każdego wozu były cztery konie 

  Potężne i silne jak wielkie słonie. 

  Na jednym z tych wozów była polska rodzina 

 290 Cała przestraszona i smutna jej mina. 

  Obok niej dwie rodziny niemieckie 

  W jednym rzędzie ze sobą susieckie. 

  Z majątku wyruszyła kolumna w składzie dwie dziesiątki 

  Każdego dnia dołączały do niej nowe piątki. 

 295 W Elblągu powstała już z tego kolumna wielka, 

  Którą czekała jeszcze droga daleka. 

  Jazda była ciągła, tylko czasami stawaliśmy 

  Wówczas z krowami w oborach spaliśmy. 

  Tam z nimi przynajmniej było ciepło 

 300 A oko do ciemności i snu przywykło. 

  Pewnego razu senny Kazik z wozu w błoto spadł 

  Szczęśliwie tylko w lewej ręce pękł palca gnat. 

  Do dziś ma go sztywnego 

  Lecz nie stanowi mu problemu większego. 

 305 Dwa konie folwarczne z wyczerpania padły 

  Tym samym pozostałe dwa też przysiadły, 

  Bo wóz był mocno załadowany 

  A cel podróży w połowie ledwie wykonany. 

  Ciężko więc miały konie w swym zaprzęgu. 

 310 Ale w pobliżu postoju naszego kręgu 

  Znalazły się dwa konie wojskowe, 

  Które posłużyły nam jako pociągowe.  

  Przemieszczanie taboru stawało się wolniejsze 

  I życie uczestników coraz bardziej trudniejsze. 

 315 Brakowało mięsa, wędlin i chleba 

  Wszystkiego co do życia potrzeba. 

  Niemcy w popłochu kartki na to w pole rzucali 

  Zaś inni co sprytniejsi je zbierali. 

  Do takich należał Jan - ojciec polskiej rodziny, 

 320 Który podnosił je bez żadnej winy. 

  A gdy na horyzoncie widział kościoły i kominy 
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  Wyprzedzał cały tabor i szedł do gminy 

  By tam kartki z realizować spożywcze na życie 

  I stworzyć swoim jako takie bycie. 

 325 Przyniesioną zdobyczą dzielił się też z Niemcami, 

  Bo razem na wozie przebywali z nami. 

  Podziękowania od Niemek bez przerwy spływały 

  Za jego bezinteresowność go mocno uwielbiały. 

  Jak widać niedola ludzkie życie splata 

 330 Czyni ich przyjaciółmi na całe lata. 

  Są jednak ludzie bez serca i miłości 

  Wyzuci z dobroci i wrażliwości. 

  To oni tę wojnę rozpętali 

  Przez pewien czas panami świata się stali. 

 335 Nadchodzi jednak już ta godzina 

  Co Hitlerowi czas upadku przypomina. 

  W popłochu Niemcy przez zalew szczeciński uciekają, 

  Swój sprzęt wojenny i wojsko zatapiają. 

  Lud na zalewie pomimo dużej grubości 

 340 Popękał, bo nie wytrzymał ostrzału wielkości. 

  Tę drogę właśnie nasz tabor przemierzał 

  Z wieloma przygodami do Niemiec zmierzał. 

  Dantejskie sceny na zalewie się działy 

  Czołgi i samochody pod lud wpadały. 

 345 Jeden z samochodów przód miał pod lodem 

  Tył wzniesiony w górę a pod jego spodem 

  Wielka grupa ludzi z gromadzona 

  Mająca chęć wejść do środka, lecz przestraszona 

  Nie wiedziała co ma dalej robić, 

 350 Bo ścianki samochodu zaczęły o lód mocniej bić. 

  Wydawał on straszne zgrzyty i dźwięki 

  Jakby to były ostatnie chwile jego męki. 

  Samochód ten wypełniony był paczkami papierosów. 

  Z wypowiedzi przy nim ludzkich głosów 

 355 Wynikało, że wejść tam muszą, 

  Bo one bez przerwy widokiem ich kuszą. 

  Uczynili to jak powiedzieli 

  I po pewnej chwili pod lodem zniknęli. 

  Brak im było silnej woli i opanowania, 

360 Która realizować takich pomysłów nie pozwala. 

  W oddali widać jak gąsienice czołgu się kręcą 

  Systematycznie i powoli do przodu go pędzą. 

  Naraz on ginie i w pada w czeluście wody 

  Taki był koniec  jego lodowej przygody. 
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 365 W innym miejscu wóz konny w pada pod lód 

  Kra go ścisnęła i tak stoi. To wielki cud. 

  Konie na dyszlu w powietrzu wiszą 

  Głośno prychają i ledwie co dyszą. 

  Jednak ich gwałtowne poruszenia 

 370 Wyprawiają wóz z ludźmi w podwodne schronienia. 

 Wzniosła się tylko nad nimi kula wodna 

 Była to chwila niewiarygodna. 

 Takich przypadków wiele tu było, 

 Wiele tu ludzi życie straciło. 

375 Byli i tacy co żyć mogli jeszcze, 

 Lecz życie swoje skończyli przedwcześnie. 

 Wielka tragedia ludzka tu trwała 

 Cała Europa spektakl ten oglądała. 

 Przeciwstawić się temu nie miała już siły 

380 Bo wojska sprzymierzone mocno w Niemców biły. 

 Rodzina już znana do brzegu dojeżdżała, 

  Lecz w swym zapędzie przystanąć musiała. 

 Lód bowiem był mocno popękany 

 I mostek przez saperów był stawiany, 

385 By podróż swoją dalej mogli kontynuować 

 Nie po lodzie, lecz brzegiem już postępować. 

 Popłoch ludzki był jednak straszny 

 Każdy chciał przejechać przez mostek pierwszy. 

 Porządku całego wojsko pilnowało 

390 I w kolejności wozy w puszczało. 

 Kto tego nie przestrzegał konie zabijano 

 A pasażerów pieszo przez mostek wysyłano. 

 Wóz nasz stał w wodzie po osie. 

 Widząc to ojciec, z wozu na plecach nas niesie 

395 Za mostkiem zostawia i wraca do wozu i koni. 

 Cierpliwie czeka, aż dyżurny przez mostek pogoni. 

 My już po krach prześliśmy 

 I na lądzie ze strachem ojca wyglądaliśmy. 

 Ojciec konie szybko popędził 

400 Wóz nabrał szybkości i mocno pędził. 

 Raz wóz na dole a konie u góry 

 Widok był straszny, bardzo ponury. 

 Wszyscyśmy w modlitwie na klęczkach trwali 

 Boga o pomoc dla ojca wzywali. 

405 Konie z rozpędem wóz na brzeg w ciągły 

 Stanęły i dalej już nie mogły. 

 Po tak ciężkiej pracy odpoczynek był potrzebny 
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 Wysiłek jaki wykonały był wielki i chwalebny. 

 Gdy dalej ruszać miały 

410 W żaden sposób uczynić tego nie chciały. 

 Nie pomogło wozu przez ludzi popychanie 

 Ani głośne okrzyki i poganianie. 

 Wóz dalej stał po osie w piachu 

 A my przy nim w wielkim strachu 

415 Bo inne wozy z lodu zjeżdżały 

 W taki to sposób nas ponaglały. 

 Naraz przyszedł woźnica mały- zwany Patem 

 Wziął lejce, cmoknął nie machnął nawet batem. 

 Mięśnia końskie się naprężyły jakby pęknąć miały. 

420 Wóz ruszył, aż ziarnka piachu w powietrze leciały.  

 Tak oto minęła następna przeszkoda. 

 Jedziemy dalej wzdłuż morza 

 Zmęczeni, głodni i przestraszeni 

 Z braku kalorii mocno wychłodzeni. 

425 Zewsząd słychać silne strzelanie. 

 Przychodzą rozkazy oraz ponaglenia 

 Na szybszą jazdę a nie stawanie. 

 Każdy to widzi i docenia. 

 Jeden z pocisków do wozu naszego w pada 

430 Między braćmi przechodzi w pierzynie osiada. 

 Blady strach na wszystkich się wyciska 

 Bo sami to widzą bardzo z bliska. 

 Marzeniem naszym było dojechać do końca 

 Spojrzeć w pogodne niebo pełne słońca, 

435 Bez świstu kul i armatnich kanonad, 

 Których już dosyć miał cały świat. 

 Po drodze ojca do kopania okopów wzięli 

 O tym, że im ucieknie nie pomyśleli.  

 Wędrówka nasza skończyła się w Krefesmil 

440 Po przejechaniu wiele kilometrów i mil. 

 Później nas skierowano do bauera 

 Dokąd huk dział mocno jeszcze docierał. 

 Samoloty angielskie nisko pikowały 

 Nieprzyjaciela swego wszędzie szukały. 

445 W takiej to scenerii ojciec do nas przyjechał 

 Bardzo zmęczony położył się i mocno spał. 

 Jak on nas odnalazł jest wielką tajemnicą 

 Powiązaną różnymi mackami niby ośmiornicą. 

 Niemiec przez aliantów był otoczony 

450 A ojciec podróżą bardzo zmęczony, 
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 Nie był nawet świadkiem kapitulacji podpisania 

 I wszystkich ludzi wolności doczekania . 

 Z Krefesmil przewieziono nas do Fallinbostel Kujawy, 

 Tam wreszcie otrzymaliśmy posiłki dobrej strawy. 

455 Obóz był niedaleko Hanoweru, 

 Tu rodacy gromadzili się wokół swego kleru. 

 Duchowym naszym ojcem był kardynał Hlond. 

 Mocno Polski spragnieni wróciliśmy stąd 

 Do naszego kraju zniszczonego 

460 W maju roku czterdziestego szóstego. 

 Na drogę nas żegnał proboszcz kropidłem 

 W pociągu stojącym jeszcze przed stawidłem. 

 Brat na akordeonie hymn polski grał 

 Polak z Polakiem żegnał się i mocno łkał. 

465 Pociąg na torach ruszył powoli 

 Wioząc nas do Polski po ciężkiej naszej doli. 
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VII. E p i l o g 

 

   O lata spowite dziś już mgłą czasu 

   Pełne grozy, podłości i hałasu. 

   Gdzie człowiek wzajemnie się nie szanował 

   Tylko dla swoich celów mordował. 

  5 Bo rasa aryjska świat opanować miała 

   Tego ekipa Hitlera chciała. 

   W swoim zapędzie się mocno pomylili 

   Co wszystko zdobyli tak i stracili. 

   Nie można siłą zabierać wolności 

  10 Schylając się do takiej podłości, 

   Gdyż każdy ją kocha i szanuje 

   A w swym najeźdźcy wroga upatruje. 

   Co siłą bezprawnie zostaje zabrane 

   Po pewnym czasie zostanie odebrane. 

  15 W historii świata są tego przykłady 

   Na nic przydadzą się różne układy. 

   Dziś wody zalewu szczecińskiego 

   Nie przypominają już nic pogromu wielkiego, 

   Jaki tu miał miejsce w czasie wojny. 

  20 Zakątek ten dziś jest uroczy i spokojny, 

   Obfitujący w bogactwo fauny i flory. 

   Kto raz go zobaczy ten jest skory 

   Uczynić to ponownie, by pamięć o nim trwała 

   I po wszystkie czasy niezmienna została. 

  25 Patrząc z wzgórza Zielonka na wody rozlewiska 

   Myśli moje drążą tamte czasy z bliska. 

   Pomimo, że minęło przeszło pół wieku 

   Wspomnienia te na zawsze pozostaną w człowieku. 

   Oby już więcej takich chwil nie było 

  30 I lepsze życie młodym się otworzyło. 

   Pamięć jednak o tych w podwodnym grobie 

   Niech pozostanie w was- w każdej osobie. 

   W codziennym życiu dążcie do pokoju 

   W nauce, sporcie i pracy ciężkim znoju. 

  35 Utrzymajcie zgodę między narodami 

   Żyjcie w przyjaźni ze swoimi sąsiadami.       
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