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Wyjazd z Lublina
”Bystreje!” Bystreje! ”, stajemy przed wagonem, sprawdzenie listy, znowu rewi-
zja, ponownie rabowanie ocalałych jeszcze resztek marnego dobytku..Mój cały 
„majątek” to orzełek z czapki, cały mój żołnierski skarb. Przed każdym wago-
nem ustawiają grupę liczącą 40 osób, odliczają, każą szybko wsiadać, towarzy-
szą temu okrzyki, wyzwiska: ”dawaj polskie pany, faszysty bystreje, skoreje -j...
waszu mat”.  Popychani, potrącani kolbami karabinów gramolimy się do wnętrza 
/wysokie stopnie/,  jest ciemno, okna zabite deskami i zadrutowane kolczastym 
drutem. Jedyne „ urządzenie” to kloaczna rura, zbita z desek podłoga pokryta jak 
i ściany pyłem węglowym, pył unosi się przy każdym ruchu. Jest nas 40-tu, jest 
tłoczno. Zasuwają drzwi, zostajemy odcięci od świata, jesteśmy u progu wielkiej 
niewiadomej....
        Roman Władysław Bar

Podobóz w Jogle k. Borowicz.
Do obozu weszliśmy piątkami skrupulatnie zliczani przez dwóch oficerów.(...)
Otworzył się przed nami widok, który na długo miał zapaść w naszą pamięć. 
Teren trochę się wznosił, na piaszczystym pagórku podwójne rzędy kolczastych 
drutów, przetykane wieżyczkami – strażnicami. Nam, lublinianom, wyraźnie 
coś to przypominało. Podeszliśmy bliżej, a za drutami widać było niskie baraki 
z podłużnymi dachami, prawie dotykającymi ziemi...Wolność osobistą zabrano 
nam już w czasie aresztowania, teraz jednak po raz drugi przeżywaliśmy moment 
przejścia granicy między wolnym światem i obozu zamkniętego drutami (…) Na 
kilkanaście metrów przed linią drutów był przeciągnięty pojedynczy, na niskiej 
wysokości drut, wyznaczający strefę, do której nie wolno się zbliżać. Strażnicy na 
wieżyczkach mieli rozkaz strzelać bez ostrzeżenia w momencie przekroczenia linii 
wyznaczonej przez  drut(...)
Tylko tam, nad chmurami Bóg. W ściśniętym sercu cichutkie westchnienie – 
Matko Najświętsza – zachowaj.
        Jerzy Gorski
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