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1. Przed wigilijną gwiazdką 
 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 
Jak co roku usiądziemy do stołów ciesząc 
się z życia w latach pokoju,  
w obecności dzieci, wnuków i prawnuków 
(tak, tak!) i wspominając tamte ostatnie 
wojenne święta w 1944 roku. Nie było nas 
wtedy na spalonej, bezludnej Ochocie. Zo-
staliśmy z niej wypędzeni w sierpniu, gdy „Grzymała”, „Gustaw”  
i „Stach” zakończyli nierówną powstańczą walkę o wyzwolenie 
stolicy. 

Wróciliśmy na Ochotę. Pierwsi z nas, bardzo nieliczni, dotarli 
do zrujnowanego miasta już w styczniu 1945 roku. Powroty trwały 
długo, bo wielu naszych kolegów było uwięzionych w obozach je-
nieckich i wyzwolenie przyszło do nich w kwietniu i maju, w ostat-
nich dniach wojny. 

Dla wielu tułaczka trwała jeszcze kilka lat, nim wrócili  
na plac Narutowicza, na ruiny „Monopolu”, na Kaliską i Wawelską. 

Będziemy w świątecznych dniach wspominać tych, którzy byli  
z nami w naszych comiesięcznych spotkaniach jeszcze niedawno. 
Dwa lata temu, rok, parę miesięcy.  Bo ciągle ubywa ktoś z naszej 
powstańczej gromadki. Niestety na zawsze. W świąteczny wieczór 
zawsze jednak będą z nami. 

My, dziewczęta i chłopcy konspiracyjnej i powstańczej walki 
wciąż spotykamy się! Wspominamy tamte heroiczne dni, dyskutu-
jemy. I – co bardzo ważne – rozrasta się nasze środowisko o ludzi 
młodych, dla których ważna jest historyczna pamięć, którzy chcą 
przekazywać ją dalej, młodzieży szkolnej, z którą tu na Ochocie 
mamy bardzo bliskie kontakty. 

Dzięki temu nie zgaśnie pamięć o żołnierzach powstańczej 
Ochoty. I współpraca z serdecznymi dla nas władzami dzielnicy, 
praca z młodzieżą to dla nas, bardzo już nielicznych powstańców, 
zadanie, które będziemy prowadzić, w miarę naszych sił, jak naj-
dłużej, bo to nasz święty obowiązek. 
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2. Zaproszenie na spotkanie opłatkowe 
 

Spotkanie opłatkowe odbędzie się  
7 stycznia 2014 roku (w pierwszy 

wtorek stycznia) o godz. 15.00  
w Archiwum Akt Nowych. 

 

Zapraszamy wszystkich członków  
z rodzinami oraz sympatyków  

naszego Środowiska. 
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3. Z żałobnej karty 
 

30 września 2013 roku zmarł  
 

  
Józef Kazimierz Wroniszewski.  

 
Historyk Dzielnicy Ochota  
 
Żołnierz Armii Krajowej, Kedywu i oddziałów partyzanckich  
mjr Piwnika "Ponurego".  
Więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz, Gross
-Rossen, Mauthausen-Gusen II w latach 1944-1945.  
 
Autor wielu książek, m.in.  
„Ochota 1944",  
„Ochota 1939-1945",  
„Barykada Września. Obrona Warszawy w 1939 roku",  
„Ochota od września do sierpnia",  
„V Obwód Armii Krajowej Ochota Okręg Warszawa",  
„Warszawskie Termopile”.  
 
Wieloletni członek Dzielnicowego Komitetu  Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota. 
 
W ceremonii  pogrzebowej uczestniczyła liczna delegacja naszego 
Środowiska z pocztem sztandarowym. 
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4. KOMUNIKATY 
 A. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  

 Członkowie Światowego Związku  Żołnierzy  Armii  Krajo-
wej płacą od 01.01.2013 roku miesięczne składki  w wysokości  
4,00 zł. miesięcznie. 

Członkowie Związku Powstańców Warszawskich płacą mie-
sięczną składkę  w wys. 1.00 zł ( rocznie 12 zł) .Członkowie nale-
żący równolegle do ŚZŻAK i ZPW powinni  wpłacać  60,00 zł 
rocznie. Okręg swoją należność oblicza mnożąc liczbę zarejestro-
wanych członków przez 60,00 zł. 

 Członkowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
mogą  wnioskować o zmianę statusu członka ŚZŻAK na członka 
tzw. „Szerokiego Środowiska”. Należą do niego koledzy mieszkają-
cy za granicą  i w innych miastach. 

Zostaje zachowana więź koleżeńska, udział w comiesięcznych 
spotkaniach i uroczystościach. Członkowie „Szerokiego  Środowi-
ska”  otrzymywać będą wydawaną już  od 30 lat „Informację”. 

Z wieloma  Koleżankami i Kolegami nie mieliśmy od dłuższego 
czasu  żadnego kontaktu  i dlatego napisaliśmy do nich. Otrzymali-
śmy wiele odpowiedzi telefonicznych i deklaracji, że  Koleżanki i 
Koledzy w miarę możliwości zdrowotnych będą brać udział w na-
szych spotkaniach, zapłacą składki  i pozostaną członkami Środo-
wiska. 

Cieszymy się z tego, gdyż zależy nam bardzo na  utrzymywaniu 
więzi  i  udziale w działalności Środowiska każdego naszego człon-
ka. 

Przypominamy, że w każdy ostatni wtorek miesiąca  
o godz. 15.00 odbywają się nasze spotkania środowiskowe w Ar-
chiwum Akt nowych przy ul. Hankiewicza 1. 

Składki można opłacać u skarbnika Środowiska kol. Mirosława 
Chady w czasie comiesięcznych spotkań lub przekazem pieniężnym 
na adres:   Mirosław CHADA 
                   Podleśna 47a 
                    05-552 Magdalenka 
Prosimy o wpłacanie składek za bieżący 2013 rok, a w razie możli-
wości również za lata poprzednie. Pokwitowanie zostanie wysłane 
pocztą. 
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B. Konferencja kombatantów 
 

8 listopada br. odbyła się VII Konferencja Historyczna Środo-
wisk Kombatanckich Ochoty. Dzięki uprzejmości księdza Bartusz-
ka proboszcza Kościoła św. Jakuba Apostoła spotkaliśmy się – jak 
w latach poprzednich – w Sali św. Faustyny. 

Tym razem tematem konferencji było LOTNICTWO. Referenci 
przygotowali siedem wystąpień, w których omówili początki pol-
skiego lotnictwa od roku 1918, jego udział w wojnie 1920 roku,  
a następnie rozwój w okresie do 1939 roku ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności gen. pil. Ludomira Rayskiego. Intere-
sujące były informacje o zrzutach uzbrojenia przeznaczonego dla 
Armii Krajowej w latach II Wojny Światowej. 

Dużo uwagi poświęcono zrzutom z pomocą dla powstańczej 
Warszawy. Były to bardzo trudne operacje z uwagi na dużą odle-
głość od baz lotniczych we Włoszech do stolicy, a także bardzo 
silną obronę przeciwlotniczą Niemców. Straty osobowe załóg lata-
jących z pomocą do Warszawy były bardzo duże, a teren zrzutów 
niewielki – stąd też znaczna część lotniczej pomocy nie trafiała  
do rąk powstańców. 

Nasz kolega Bogdan Bartnikowski zapoznał zebranych z powo-
jennym rozwojem lotnictwa śmigłowcowego w Polsce, który roz-
począł się w 1954 roku w WSK Świdnik koło Lublina. Przez wiele 
lat wytwórnia ta produkowała śmigłowce typu SM – 1 i Mi – 2 na 
potrzeby polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz na eks-
port do wielu krajów. 

W konferencji wzięło udział około stu uczestników. 

C. Porady prawne 
 

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego realizując przypisane 
jej zadanie statutowe - opieki nad środowiskiem niepodległościo-
wych organizacji kombatanckich, uruchamia punkt porad praw-
nych. 

Porady będą udzielane bezpłatnie przez prawników 
z Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatko-
wych Roman Kowalik i Wspólnicy w pierwszą i trzecią środę każ-

 8 

dego miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00 w siedzibie Fundacji  
na VIII p. w budynku PASTY przy ulicy Zielnej 39. 
Pomocą objęci są członkowie Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej i ich współmałżonkowie. 
Porady nie obejmują spraw związanych z wewnętrznymi problema-
mi funkcjonowania Związków Kombatanckich, przygotowywania 
pism procesowych oraz reprezentacji w sprawie. 
 

5. Uhonorowanie medalem  
„PRO PATRIA” 

 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 – 
 Pani Bożeny Wróblewskiej 

Pragniemy pochwalić się odznaczeniem, 
jakim została uhonorowana nasza Pani Dy-
rektor – Bożena Wróblewska, a które jest 
również szczególnym wyróżnieniem dla ca-
łej szkolnej społeczności. 

 Medal „Pro Patria”  – nadawany jest oso-
bom szczególnie zasłużonym w kultywowa-
niu pamięci o walce o niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez Kierownika Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych na podstawie udokumentowanego 
wniosku naczelnych władz organizacji kom-
batanckich i ofiar represji. 

Wniosek o uhonorowanie Pani Dyrektor tym odznacze-
niem, złożyli kombatanci z Klubu Byłych Więźniów Politycz-
nych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, ale 
swoje podpisy pod wnioskiem złożyli również kombatanci ze 
Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Ochota. 

W złożonym piśmie o uznanie zasług i podziękowaniu za 
wieloletnią współpracę między szkołą i Klubem czytamy 
min:.„ (…) To dzięki Pani Dyrektor możemy w murach tej 
szkoły spotykać się, rozmawiać, dzielić wspomnieniami.  
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Naszej walce i działalności zostały po-
święcone dwie Izby Pamięci. Możemy  
w nich spotykać się na lekcjach historii  
z młodzieżą – przekazywać jej nasze dzie-
dzictwo w postaci wspomnień i pamiątek, 
również uczymy młodych ludzi o trudnej 
prawdzie tamtych czasów. Dzięki tym 
spotkaniom czujemy szczególną więź 
międzypokoleniową i wiemy, że pamięć  
o naszych czasach i dokonaniach nie 
ulegnie zapomnieniu. Pani charyzma i 

osobowość sprawiają, że w szkolnej społeczności na każdym 
kroku otoczeni jesteśmy szacunkiem i serdecznością zarów-
no ze strony nauczycieli jak i uczniów.”   

Kombatanci podkreślili zasługi Pani Dyrektor w organizo-
waniu ważnych dla pamięci Powstania Warszawskiego uro-
czystości min: „Rajdu Pieszego Śladami Powstania Warszaw-
skiego na Ochocie” i podziękowali za wdrażanie młodzieży 
do udziału w uroczystościach rocznicowych na Ochocie  
i w Pęcicach. Nieprzeceniona jest pomoc w organizowaniu 
rokrocznych wspólnych z kombatantami wyjazdów młodzieży 
na tereny byłych obozów koncentracyjnych Mauthausen-
Gusen, gdzie uczniowie reprezentują nasz kraj na oficjalnych 
uroczystościach wyzwolenia obozów z rąk hitlerowskich 
oprawców. Dzięki Pani Dyrektor w szkole kolportowany jest 
„Biuletyn”  Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Ochota.  

Oficjalne nadanie medalu „Pro Patria” Pani Dyrektor  
Bożenie Wróblewskiej, które jak napisali w uzasadnieniu 
kombatanci „ niech będzie symbolem naszej wdzięczności  
za okazywane serce i wyrozumiałość oraz hojną gościnność 
w murach Pani szkoły” odbyło się 11 października 2013 r. 
Odznaczenia dokonał Naczelnik Wydziału Odznaczeń  
i Mianowań Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych – płk. Mirosław Demediuk.  
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Medal „Pro Patria” wykonany jest ze srebrzonego i oksy-
dowanego metalu, na jego awersie umieszczony jest wizeru-
nek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z okresu XVII  
i XVIII w. Na rewersie widnieją daty konfederacji Barskiej – 
„1768” i obalenia komunizmu w Polsce–„1989”, nad nimi 
umieszczony jest napis „Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych”. Pod datami po lewej stronie wid-
nieje układ gałązek z liśćmi dębowymi symbolizującymi od-
wagę i chwałę, po prawej wawrzyn uosabiający zwycięstwo  
i bohaterski czyn żołnierski. Pod napisem „Pro Patria” 
umieszczony jest odwzorowany z jednolitego wzoru chorągwi 
piechoty i jazdy z roku 1919, wizerunek krzyża. 

Pani Dyrektor podziękowała całej społeczności szkolnej, 
która przyczyniła się do tego, że kombatanci czują się na tere-
nie szkoły dobrze i przyjmowani są przez wszystkich z ser-
decznością. Zwracając się do nauczycieli: p. Haliny Grabow-
skiej, p. Anetty Kubiś, p. Romana Marciniaka, p. Pawła Wło-
czewskiego podkreśliła ich ogromny wkład i twórcze zaanga-
żowanie w realizację koncepcji pracy, która wykrystalizowała 
się w dniu wyboru imienia szkoły „Bohaterów Powstania 
Warszawskiego 1944.”  

Pani Dyrektor odniosła się do osobistych rodzinnych 
wspomnień z okresu Powstania Warszawskiego. To rodzinna 
historia wspierała działania na polu zawodowym, a medal 
„Pro Patria” jest uhonorowaniem spełnienia obowiązku za-
chowania pamięci o zamordowanych i zaginionych w czasie 
Powstania Warszawskiego, również osób z najbliższego ro-
dzinnego grona Pani Dyrektor Bożeny Wróblewskiej. 

Swoje podziękowanie Pani Dyrektor zakończyła słowami: 
„Praca całej społeczności szkolnej przyczyniła się do tego, 

że zostałam odznaczona medalem „Pro Patria”-  
        DZIĘKUJĘ.”  

  
Anetta Kubiś 
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6. II Rajd Pieszy „Śladami Powstania  
Warszawskiego na Ochocie” 

 
11 października  2013 r. 
 

W tym roku po raz drugi Środowisko Żołnierzy AK IV Obwód 
Ochota oraz Zespół Szkół Nr 26 zorganizowały dla uczniów ochoc-
kich szkół pieszy rajd – „Śladami Powstania Warszawskiego na 
Ochocie”, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Pamięci 
Powstania Warszawskiego 1944r. 

Celem rajdu było upamiętnienie        
69 rocznicy bohaterskich walk żołnie-
rzy Armii Krajowej na Ochocie pod-
czas Powstania Warszawskiego i po-
znanie przez młodzież licznych miejsc 
pamięci związanych z walkami po-
wstańczymi w naszej dzielnicy. Pro-
jekt jest związany z realizacją obcho-
dów dni patrona szkoły –  „Bohaterów Powstania Warszawskiego 
1944”. 

Tak jak w roku ubiegłym zgłoszone na rajd drużyny uczniów 
pod opieką nauczyciela miały obo-
wiązek zameldować się na wyzna-
czonych punktach – „miejscach pa-
mięci” i wykonać czekające tam na 
nie zadania, min: uszyć powstańczą 
opaskę, wykazać się znajomością 
nazwisk, pseudonimów oraz dat 
związanych z Powstaniem Warszaw-

skim.  Swoje patrole w tym roku wystawiły: Gimnazjum Nr 15 im. 
gen. dywizji Stefana Roweckiego „Grota”, XXI LO im. H. Kołłąta-
ja oraz Zespół Szkół Nr 26. 

 
Równolegle z rajdem w szkolnej świetlicy odbył się z udziałem 

zaproszonych kombatantów – byłych żołnierzy AK – IV Obwodu 
Ochota „Panel Wspomnieniowy”. Pani Jolanta Kolczyńska,       
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p. Wiesław Ostrowski, p. Bogdan Bartnikowski oraz p. Czesław 

Łukasik , opowiadali zebranym uczniom o swoich okupacyjnych     
i powstańczych przeżyciach. 
Zwycięzcami „II Rajdu Pieszego Śladami Powstania Warszaw-
skiego na Ochocie” zostali uczniowie Gimnazjum Nr 15  
im. gen. dywizji Stefana Roweckiego „Grota”, którzy najlepiej 
wykonali swoje zadania. Zwycięska drużyna otrzymała pamiątko-
wy puchar, który wręczyła p. Władysława Marcinkiewicz– prze-
wodnicząca Środowiska Żołnierzy AK  IV Obwód Ochota oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 – p. Bożena Wróblewska.  Na po-
zostałych stopniach podium 
znalazły się drużyny  
p. M. Szymborskiej oraz  
ks. Jarosława z Zespołu Szkół 
Nr 26 oraz patrol z XXI LO 
 im. H.  Kołłątaja. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy  
i upominki ufundowane przez 
Burmistrza Dzielnicy Ochota, 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz szkołę.   
        Anetta Kubiś 
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Witold Gutowski 

7. Niewola i wolność 
Fragmenty wspomnień z książki pt. Życie w ciekawych czasach  
 
Otaczają nas Niemcy z bronią gotową do strzału. Wydaje się, że 
widziałem wśród nich SS Ukraińców. Idziemy, już w powiększonej 
do kilkudziesięciu osób grupie, stale z rękami do góry. Dwukrotnie 
jesteśmy naprzeciw karabinu maszynowego. Jego obsługa zatacza 
lufą łuk, jakby chciała sprawdzić, czy wszystkich nas obejmie. 
Uczucie pełnego odrętwienia. Śmierć widziana na co dzień, widzia-
na częściej niż coś do jedzenia, potworne zmęczenie, świadomość, 
że nie biorą jeńców – to skutek tego stanu. Nie wiem czy to było 
zastraszenie, czy zmiana decyzji, w każdym razie w końcu możemy 
opuścić ręce. Jesteśmy prowadzeni w kierunku alei Szucha. 
Gdzieś na zapleczu Myśliwieckiej zatrzymują nas i stawiają w sze-
reg. Podchodzi Niemiec po cywilnemu i dokładnie patrzy w twarz 
każdego z jeńców. Wskazuje dwóch, którym każą wyjść. Odprowa-
dzają na bok. Słyszymy kilka strzałów, a odprowadzeni  nie wraca-
ją. Nietrudno się domyślić, że byli to Żydzi. 
Cel tej wędrówki to al. Szucha. Zgromadzeni jesteśmy na podwó-
rzu. Widok niesamowity, cały budynek ma wszystkie szyby! Tylko 
na samej górze w jednym oknie mała dziurka w szybie, pewnie od 
zabłąkanej kuli. Ciekawe, że przy takich przeżyciach ten fakt utkwił 
mi tak w pamięci. 
Na podwórcu al. Szucha dzielą ludzi na cywilów i wojskowych. 
Próbuję przedostać się do cywili, ale mi się to nie udaje. Dostajemy 
trochę szwedzkiego chleba i picie. Potem zbiórka w szereg i marsz. 
Idziemy w kierunku Rakowieckiej. Jeszcze na Szucha zawyły ka-
tiusze. Nasza obstawa, tym razem „blacharze” z żandarmerii polo-
wej, krzyczą: halt! I sami padają na ziemię. A my stoimy, nam jest 
wszystko jedno, a może mamy doświadczenie i z odgłosu wiemy, 
że to nie w naszym kierunku. W każdym razie to była swego rodza-
ju przyjemność zobaczyć, że jednak i Niemcy czegoś się boją. 
Rakowiecką i przez pola Mokotowskie zapędzają nas do kościoła 
św. Stanisława na Woli. Mam „komfortowe” miejsce siedzące. Spę-
dzam noc w konfesjonale, większość musi zadowolić się leżeniem 
na kamiennej podłodze. Rano krótkie przesłuchanie. Niemiecki   
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oficer pyta po polsku co robiłem w czasie Powstania i czy strzela-
łem do Niemców. Oczywiście odpowiedziałem, że w Powstaniu 
udziałem brałem tylko przypadkowo i głównie zajmowałem się no-
szeniem wody. W czasie przesłuchania pada jedynie parę obelży-
wych słów na temat gen. Bora, któremu przypisali tę naszą ponie-
wierkę. Nietrudno się domyślić, że nie dyskutowałem. Po przesłu-
chaniu grypę rzędu stu, stu kilkudziesięciu osób „blacharze” prowa-
dzą Wolską na zachód. Mijamy kolejne miejscowości. Wszędzie 
ludzie starają się podejść i dać nam coś do jedzenia. „Blacharze” 
nie pozwalają, grożąc bronią. 
W jednej z kolejnych miejscowości ktoś decyduje się na ucieczkę. 
Padają strzały, ale uciekinier szczęśliwie zniknął za domami.  
W następnej miejscowości kilkunastoletni chłopiec, z koszem peł-
nym pomidorów, daje znaki pytające, czy może podejść. 
„Blacharz” pozwala, ale gdy chłopiec jest blisko, jednym kopnię-
ciem rzuca kosz na ziemię i łapie chłopca za kołnierz, wrzucając go 
do szeregu. W ten sposób liczba jeńców zgadzała się. Odbiór miał 
na „sztuki”, nie na nazwiska. 
W końcu docieramy do małego obozu jenieckiego w Szymanowie. 
Są tam głównie Rosjanie, ale spotkałem małą grupkę jeńców z Żoli-
borza, wziętych do niewoli w klasztorze Zmartwychwstanek   
na Krasińskiego. Odnosiło się wrażenie, że „posłanie” na dużej ha-
li, w postaci słomy, rusza się. W każdym razie na następny dzień 
byliśmy już dokładnie zawszeni. Główny problem w obozie w Szy-
manowie jest związany z jedzeniem, nie dlatego, że go nie ma, ale 
dlatego, że nie ma jak jeść dostarczonej zupy. Znajduje się ona  
w cebrze, w którym mieści się kilkadziesiąt porcji. Rzecz w tym, że 
my nie mamy nic, ani łyżek, ani menażek, ani jakichś innych na-
czyń, do których można by  zupę rozlewać. Tak więc jedzenie od-
bywa się z chochli, towarzyszącej cebrowi. Pierwszy się parzy  jest 
popędzany przez następnych. Ostatni je zupę zimną. Na następny 
dzień Niemcy pozwalają księżom z Niepokalanowa dostarczyć nam 
litrowe puszki po konserwach i łyżki. Co za ulga! Obozowy czas 
mija na czekaniu na jedzenie i na wybijaniu wszy. Szczęśliwie po-
goda jest ładna i można „polować”, siedząc na słońcu. I tak minęło 
około tygodnia. 
Z kolei zostajemy przewiezieni do Skierniewic, na tereny należące 
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do SGGW. Tam „zorganizowano” spanie w piwnicach przeznaczo-
nych do przechowywania na zimę warzyw i owoców. Sama przy-
jemność. Dobrze, że nie trwało to długo, ze dwa, trzy dni. 
Teraz udajemy się w dalszą podróż pociągami. Jesteśmy załadowa-
ni po kilkudziesięciu w jednym wagonie z zaryglowanymi drzwia-
mi. Stosowne „naczynie” pełni rolę toalet. Siedzimy lub leżymy na 
gołej podłodze wagonu. Jedynie jak pociąg wjeżdża na rozjazdy 
szyn, wszyscy zrywają się i chcą zobaczyć, przez małe okienko, 
gdzie jesteśmy. Rozjazdy informowały, że jedziemy przez jakąś 
stację, ale jaką? Nawet dziś, jeżeli jadę pociągiem, szczególnie w 
nocy, stukot kół na rozjazdach przypomina mi tę jeniecką podróż. 
Mijamy Berlin. Wreszcie koniec podróży. Prowadzą nas jakimiś  
bocznymi drogami, koło ładnych domków otoczonych ogrodami, 
 a w nich jabłonie pełne kolorowych owoców. Zjadłoby się, ale cóż. 
Jedyną pociechą jest narastające buczenie. To leci nad Rzeszę eska-
dra alianckich bombowców. Lecą wysoko i aby utrudnić Niemcom 
celowanie z dział przeciwlotniczych rzucają chmury kawałków sre-
brzystej folii.  
 
Stalag XC 
Jesteśmy już w obozie, Stalagu XC w Sandbostel, gdzieś między 
Hamburgiem i Bremą. Na przywitanie kwarantanna z łaźnią. Roze-
brani do golasa, w pierwszej kolejności  pozbawieni jesteśmy 
wszelkiego, gdzie kto ma, owłosienia. Na pierwszym stanowisku 
włosy z głowy, na następnych reszta. Staje się postumencie, we-
wnątrz małego ogrodzenia, gdzie spadają obcięte włosy. Strzygący, 
też jeniec, robi to szybko i nie bawi się w jakieś delikatne traktowa-
nie. Kolejny etap to kąpiel. Idziemy pod prysznic, a wachman pil-
nuje, aby nikt się nie migał, bo woda dość gorąca. Teraz najmniej 
przyjemna część zabiegów kwarantanny. Pomimo strzyżenia mogły 
pozostać jajeczka wszy łonowych i dlatego genitalia i okolice odby-
tu zostają wypędzlowane jakimś płynem, po którym wyskakuje się 
do sufitu – tak piecze. Ostatni zabieg to zastrzyki. Było ich chyba 
ze trzy: w ramię, w udo i w pierś. Już można się ubrać. 
W trakcie opisanych zabiegów nasze ubrania przechodziły dezyn-
fekcję, osobno ubrania, osobno buty. Ubrania były dezynfekowane 
w tak wysokiej temperaturze, że skórzany pasek przy spodniach,  
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po wzięciu w rękę, zamienił się w proszek. Tak można powiedzieć, 
pełnia szczęścia – przestało gryźć, wszy wybite! Do włożenia do-
staję wojskową, niemiecką kurtkę, przefarbowaną na ciemny zielo-
ny kolor. Na plecach mam duże KG (Kriegs  Gefangene). I jeszcze 
jedno, zdjęcie z nadanym mi numerem jenieckim 220923 X. mam 
raczej zadowoloną minę, to chyba dlatego, że pozbyłem się wszy, 
które dały mi się mocno we znaki. 
Życie obozowe? Głównie polegało na czekaniu na jedzenie i myśle-
niu o jedzeniu. Rano jakieś ziółka, koło południa zupka i potem po 
kromce chleba z odrobiną margaryny lub marmolady, jeśli to bura-
czane smarowidło można było tak nazwać. Zresztą w Sandbostel 
długo nie byłem. 
 
Komando w Salzburgu 
Co raz miały miejsce wyjazdy na komanda, to znaczy do pracy po-
za obozem na dłuższy czas, powiedzmy kilka tygodni. Przed wyjaz-
dem obozowy doktor, w naszym przypadku Włoch, badał chętnych 
do wyjazdu i orzekał, czy są wystarczająco zdrowi do przewidzia-
nej pracy. 
Do wyjazdu było sporo chętnych, bo dawało to szansę na lepsze 
odżywianie. Za każdym razem zgłaszałem się, ale lekarz odradzał 
mi twierdząc, że przewidziana praca jest dla mnie za ciężka (ciągle 
miałem zabandażowaną i „zababraną” prawą dłoń, ranną w czasie 
Powstania). Wreszcie jest coś dla mnie! Praca polegająca na obsłu-
dze koszar wojskowych w Salzburgu. Lekarz mówi – jedź i pomaga 
dostać do grupy może dwudziestu, trzydziestu jeńców, mających 
jechać na to komando. 
W Salzburgu trafiamy na teren koszar. Jesteśmy ulokowani w takim 
samym baraku (w każdym razie z wyglądu na zewnątrz), w jakich 
mieszkają żołnierze. Siedzimy w baraku i czekamy na robotę. Je-
dzenie w porównaniu z obozem luksusowe. Dostaliśmy nawet po 
jabłku. Siedzimy, czekamy tak ze dwa, trzy dni i nic. Wreszcie 
zbiórka już na terenie koszar. Ustawieni w szeregu wyruszamy. Ale 
co to? Wychodzimy z terenu koszar. Idziemy, idziemy coraz bar-
dziej ciekawi i zaniepokojeni, co to ma być za robota.  Wreszcie 
docieramy do kamieniołomów! W Salzburgu są niewysokie skaliste 
zbocza , w których Niemcy drążyli schrony, dziś są tam parkingi.    
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Zostaję wyprowadzony na przodek, gdzie dostaję młot pneumatycz-
ny, taki, jakiego drogowcy używają do rozbijania naprawianej jezd-
ni. Włączyłem to ze dwa razy, ale czuję, że coś złego dzieje się  
z moją ręką. Czuję w niej silne pulsowanie. Odkładam więc młot  
i podchodząc do wachmana, pokazuję na rękę i mówię: „Ich bin 
krank”. Niemiec coś tam warknął pod nosem, ale odesłał mnie do 
koszar, z przeznaczeniem na powrót do obozu. 
Mieszane uczucia. Z jednej strony lepsze jedzenie, a to ważne,  
z drugiej ciężka praca z niebezpiecznymi, być może, skutkami dla 
mojej ręki. Ale i tak wyboru już nie mam. Teraz procedura na za-
kwalifikowanie się do powrotu jest bardziej złożona. Najpierw idzie 
się do lekarza jenieckiego, a potem na zatwierdzenie jego decyzji 
do niemieckiego lekarza  wojskowego. Pierwszą decyzję przecho-
dzę bez kłopotu. Lekarzem jenieckim okazuje się być Francuz,  
z którym mogłem się porozumieć i wzbudzić nawet wzruszenie – 
tak marnie wyglądałem. Po tym idziemy – jest nas grupa z różnych 
komand w podobnej do moje sytuacji – do lekarza niemieckiego. 
Prowadzi nas brzegiem jezdni  (broń Boże wejść na chodnik) star-
szy wachman z długim karabinem, jeszcze z pierwszej wojny świa-
towej. Wreszcie jesteśmy na miejscu w wojskowym szpitalu. Po-
dwójnie czyściutko, raz niemiecki, dwa szpital. Jestem wezwany 
przed oblicze lekarza – oficera, w każdym razie tak wyglądało  
z trzaskania kopytami i słowami skierowanymi do niego. Wchodzę 
do pokoju i tu pełne zaskoczenie. Lekarz jest wprost zaskoczony  
i wzruszony moim widokiem. Coś mnie wypytuje, ale ja nie 
wszystko rozumiem. Interesuje go ile mam lat i skąd się wziąłem w 
niewoli. Na to mogłem odpowiedzieć moją łamaną niemczyzną. 
Ten pierwszy sympatyczny Niemiec od początku wojny każe zmie-
nić mi opatrunek  i wręcza torebkę leków. Była to witamina C do 
ssania. Właśnie te tabletki doprowadziły do ostatecznego wygojenia 
się ręki i możliwości zdjęcia bandaża. Decyzja jest jasna i jedno-
znaczna, wracam do obozu w Markt Pongau /…/ 
 
Koniec wojny! 
Coraz więcej Niemców z obstawy obozowej wkłada białe opaski. 
Niemniej obóz jest nadal pilnowany i jeńcy nie próbują wychodzić, 
widząc wachmanów w obozowej bramie. Jedynie my, funkcyjni  
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(byłem wtedy kucharzem), mieliśmy większą swobodę ruchu             
właśnie wybrałem się z jednym z Francuzów na górską wycieczkę.       
W momencie gdy byliśmy stosunkowo wysoko i widzieliśmy obóz 
dochodzącą do niego drogę, usłyszeliśmy buczenie. Tuż nad szosą 
przeleciały dwa helikoptery, które zobaczyłem pierwszy raz w ży-
ciu. Zawisły nad przydrożnymi krzewami i zaroślami, jakby spraw-
dzając, czy coś się tam nie kryje. Tak doleciały do obozu i zawróci-
ły. Kilka godzin potem pojawiły się ciężarówki z amerykańskimi 
żołnierzami, które zatrzymały się przy obozowej bramie. Więk-
szość wojskowych Niemców gdzieś się ulotniła. Potem spotkałem 
kilkakrotnie swego kuchennego szefa, niemieckiego podoficera. 
Został tłumaczem przy amerykańskiej komendzie miasta. 
Już po wyzwoleniu w paru kolegów poszliśmy pobuszować po nie-
mieckich obozowych biurach. W jednym pomieszczeniu znaleźli-
śmy sporą stertę zdjęć wykonanych po przybyciu do obozu. Szukać, 
nie szukać swojego? Aby wszystko przeszukać potrzeba było nie-
mało godzin. Zastanawiając się nad tym, kopnąłem w stertę i ku 
memu zdziwieniu zobaczyłem jak moje zdjęcie wyskoczyło na 
wierzch! 
 

Po wyzwoleniu Witold Gutkowski pełnił służbę w 10 pułku artylerii 
ciężkiej 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, zdał maturę na Kursach 
Maturalnych we Włoszech i Anglii, a w 1947 roku powrócił  
do Polski. 

       Hanna Wodzicka 

Drukujemy fragmenty powstańczych wspomnień naszej Koleżanki , 
sanitariuszki w „Monopolu” i uwięzionej po powstaniu w Stuttho-
fie. 

8. W „Monopolu” i w Stutthofie 
Niemcy ewakuowali się na zachód. Dzień i noc ulicą Grójecką 

ciągnęły auta pełne wojska i sprzętu. Dyrektor fabryki był optymi-
stą. Wierzył, że powstanie potrwa trzy dni i będziemy wolni. 
Wszyscy liczyli na pomoc zza Wisły. Przyszła niedziela 30 lipca 
1944 roku. Łącznik przyjechał do Podkowy po Tatę. Bez słowa 
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spakowałam plecak i mimo protestów Mamy pojechałam  razem  
z Tatą. Było powiedziane, że gdy Niemcy zabiorą swych rannych 
ze szkoły Szachtmajerowej, my obejmiemy tę placówkę. Stało się 
inaczej. Nie powstał tam nasz szpital. 

Zostałam na Kaliskiej, gdzie był zaplanowany szpital wojskowy. 
Ale zanim ten szpital zorganizowaliśmy, nastąpiły wypadki nie-
przewidziane. Zostały rzucone granaty na bunkier. Dwudziestu 
żołnierzy niemieckich, którzy zostali sprowadzeni „dla utrzymania 
ładu”, z wściekłości zarządziło rozstrzelanie wszystkich ludzi znaj-
dujących się na terenie. Mój ojciec , jako komendant LOP, prze-
mówił im do rozsądku tłumacząc, że te granaty  zostały rzucone  
z ulicy, a nie z okna naszego domu – wszak okna są zamknięte! 
Tym sposobem ludzie zostali uratowani, ale Niemcy nie dali za 
wygraną i zamknęli wszystkich mężczyzn w stołówce, a sami pod 
osłona nocy uciekli. 

Piątego dnia powstania został śmiertelnie ranny dyrektor wy-
twórni por. Roman Kubec. 

Wobec ciągłego zagrożenia od ulicy Kopińskiej (jeden Goliat 
został odcięty) w obawie o naszych rannych postanowiono ewaku-
ować szpital na ulicę Joteyki. Nie było światła i wody. Przenosili-
śmy rannych płytkimi  wykopami na ulicy Węgierskiej i Barskiej. 
Wykopy były pod ostrzałem – kilku rannych raniono dodatkowo. 

10 sierpnia własowcy wpadli do szpitala na Joteyki i zaczęli 
mordować powstańców, którzy nie mogli wstać. Byliśmy bezsilni. 
W momencie, gdy  zeszłam do piwnicy chorej pacjentce, własow-
cy wpadli do tej piwnicy, wrzucając najpierw granat i z wrzaskiem 
kazali wychodzić. Ktoś zdarł ze mnie biały fartuch  z opaską Czer-
wonego Krzyża. Kazali nam ustawić się w szeregu z podniesiony-
mi rękami.  Zabierali złoto i inne precjoza. Ja na szczęście nie mia-
łam nic świecącego, więc puścili mnie i tak jak wszystkich  pognali 
Kaliską w stronę Grójeckiej i – jak się okazało – na Zieleniak. 

Gdy szłam Kaliską, zobaczyłam, że na podwórku naprzeciwko 
bramy do „Monopolu” leżała sterta trupów …  być może niektórzy 
jeszcze żyli, bo nasz dobry znajomy przyszedłszy na Zieleniak 
opowiadał , jak to wlókł na noszach swoja żonę będącą świeżo po 
operacji, ale kazali mu się zatrzymać, wziąć ja na ręce i położyć  
na tej stercie. 
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Gdy szłam Grójecką zasłaną gruzami, doskoczył do mnie właso-
wiec i ściskając mnie mocno za rękę krzyczał „ty partyzant, pro-
wadź do partyzantów!” Stałam jak słup soli. On na zmianę to pod-
rzucał, to przykładał mi do skroni pistolet krzycząc, że mnie zabije 
jeśli go nie poprowadzę. Odsiecz przyszła niespodziewanie. Nade-
szła pani, której zaniosłam do piwnicy lekarstwo. Już z pewnej 
odległości krzyczała do niego po ukraińsku, żeby mnie puścił: „nie 
widzisz, że to jeszcze dziecko?!” Wyszarpnęła mnie z jego ręki  
i pchnęła w kierunku rozwalonego domu. 

Otumaniona zupełnie dotarłam do Zieleniaka. Tam ku mej wiel-
kiej radości spotkałam mojego Tatę i mnóstwo znajomych, którzy 
zaraz zaczęli rozglądać się za kryjówką dla dziewcząt. Nie wiem 
skąd przyciągnęli grube bale. Ułożyli je po dwa, jeden na drugim, 
robiąc z nich jakby sarkofag. Kazali nam położyć się tam, przykry-
li jakimiś deskami i tak przetrwałyśmy do następnego dnia. 

Przy samym sarkofagu słyszałyśmy tylko wrzaski własowców  
i strzały. Nie wiem czym się kierowali strzelając, ale chwała Bogu 
nikogo z naszych nie dosięgła ich kula. 

Koło południa kazali nam ustawić się w kolumnę i kierować na 
Dworzec Zachodni. Gdy mijaliśmy jakieś przecudnej urody rozsy-
pane srebra, Ojciec schylił się i podniósł łyżkę. „Po co ci ta łyżka, 
Tato?” – spytałam. „Bo widzisz – odparł Tata – człowiek mając 
łyżkę nigdy nie będzie głodny. Gdy byłem na froncie włoskim po-
szedłem z kolega na patrol. Gdy szliśmy wzdłuż jaskini poczuli-
śmy zapach gotującej się zupy. W pieczarze stał kocioł. Byliśmy 
głodni, ale nie mieliśmy ani menażki, ani łyżki.” 

Wylądowaliśmy w Pruszkowie. Zapędzono nas do dużej hali,  
w której nie było nawet na czym usiąść. Spotkaliśmy tam kuzynkę, 
którą wywieźli z Woli. Miała za sobą kilkadziesiąt jajek. Radość 
była ogromna. Stryj znalazł kawał blachy, pozaginał rogi i gotowa-
liśmy te jajka na jakichś cegłach. Gdy pognali nas do transportu, 
Marysia zginęła nam z oczu. Więcej jej nie widzieliśmy. Zginęła  
w Bergen – Belsen. 

Załadowali nas do bydlęcych wagonów, ale nie zaplombowali. 
Dojechaliśmy do Skierniewic. Tu energicznie działało RGO. Roz-
legł się krzyk: „Jak to?! Ludzie jadą w zaplombowanych wago-
nach! Otworzyć wagony! 
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Gdy wagony otworzyli, zainteresowanie pań i panów z RGO 
zatoczyło szersze kręgi: - „Jak to?! Nikt tu nie zemdlał?” 

Zaczęliśmy oglądać się za osobą nadającą się do zemdlenia. Tra-
fiło na mojego Ojca. Schorowany, z zapadniętymi policzkami. 
„Szybko! Kładź się na tej desce!”  Położył się, wynieśli go i poło-
żyli na peronie. Ktoś kazał mi ratować Ojca. Dali  mi opaskę RGO 
i kubek z wodą. 

Pochyliłam się nad Ojcem. Przystanął przy nas żandarm i zapy-
tał „co mu jest…” Odpowiedziałam, że zemdlał. „Jak pociąg odje-
dzie, to zbadają go nasi lekarze na dworcu” – usłyszałam. Kątem 
oka zobaczyłam, że pociąg rusza i że stryj stoi oparty o rozsunięte 
drzwi i patrzy za nami. Nie zaplombowali wagonów. 

Podbiegli do nas kolejarze. Złapali Ojca i pobiegli przez tory  
do kolonii domków kolejarskich. Ledwie za nimi nadążyłam. We-
szli do domu, położyli Ojca na łóżku i powiedzieli: - może pan 
otworzyć oczy. A żona któregoś z nich wniosła na stół  dymiącą 
zupę… 

Ojciec poszedł do lekarza (od lat cierpiał na owrzodzenie żołąd-
ka). Skierowali go na prześwietlenie, dali  jakieś zaświadczenie, 
jakie, nie pamiętam i nie zachowało  się. Może to była przepustka 
upoważniająca do wejścia do pociągu i pojechania do Podkowy? 
Nie wiem. 

Tego dnia ciocia Marysia wysiedlona z Monasterzysk powie-
działa do Mamy: - wiesz Jasiu, oni dzisiaj przyjadą. Może zrobimy 
większy obiad … 

Mamę obleciał strach. „O Boże, tego tylko trzeba, żeby Marysia 
zwariowała …” A ciotka powiedziała jeszcze: „oni przyjdą od lasu, 
nie ulicą. Najpierw idzie Fredko, potem jakaś dziewczynka, a na 
końcu Haneczka. Ale nie widzę Henryka …jest jakiś zamazany…” 

Ciotka miała rację. Przyszliśmy tak, jak przewidziała. Radość 
była ogromna. Byliśmy w komplecie. Zastaliśmy jeszcze w na-
szym domu dwie panie. Jedna pracowała w „Monopolu” i znalazła 
nasz adres w gminie. Druga była jej znajomą. 

Willa, w której mieszkaliśmy stałą pod lasem.  Pewnego dnia, 
gdy rozsiadłyśmy się przy oknie, aby pocerować sobie pończochy, 
zauważyłyśmy po przeciwnej stronie ulicy rozstawione co kilka 
kroków wojsko /…/ 
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Wygarnęli obydwie panie, mnie i moją piętnastoletnia siostrę. 
Popędzili nas do Brwinowa i pociągiem do Pruszkowa. Dałam ko-
muś kartkę do Mamy ze wskazówkami, gdzie i w jaki sposób po-
winna reklamować. Niestety przyszedł żandarm i wygarnął wszyst-
kich do pociągu. Weszłyśmy do bydlęcego wagonu i usiadłyśmy 
pod ścianą. 

Wyruszyliśmy w nieznaną podróż z obawą i jednocześnie na-
dzieją, że nie wiozą nas na śmierć. Co rusz gdzieś się zatrzymywa-
liśmy, staliśmy raz dłużej, raz krócej. W końcu przez okienko zaj-
rzało słońce, a przez szparę między deskami dojrzałyśmy nazwę 
stacji: Marienkirche. „Malbork” – wykrzyknęłyśmy chórem. Wła-
ściwie nie było powodów do radości, ale uradowała nas znajoma 
nazwa. 

Koło południa pociąg zatrzymał się na stacji Tiegenhof (dziś 
Nowy Dwór). Cieszyłyśmy się, że kazali nam wysiąść, że świeci 
słońce, a więc nie może się stać nic złego. 

Niebawem zapędzono nas do ciuchci. Jechaliśmy wśród ogród-
ków pełnych kwiatów, w głębi stały czyściutkie domki. Ludzie 
patrzyli ciekawie, lecz już bez tej wrogości, jaką na  początku za-
szczepili im hitlerowcy informując, że będzie się tu budowało obóz 
dla złych Polaków. Nie tylko patrzyli, ale podawali nam wodę, co 
było zabronione. 

Skończyły się ogródki, zaczął się las, w głębi widniała biała wil-
la. Potem dowiedziałyśmy się, że tam mieszka Lagerfuhrer. Przez 
drzewa zaczęły prześwitywać druty kolczaste stanowiącego ogro-
dzenie obozu. Nad bramą widniał napis: Waldlager Stutthof. 

Ulokowano nas „wstępnie” w świeżo wybudowanym baraku, na 
którego podłodze leżały jeszcze pachnące lasem wióry. Na tych 
wiórach kazano nam się rozlokować. Gdy przyszła pora obiadu 
dwóch więźniów przyniosło kocioł „zupy”. Wylali tę zupę do ko-
ryta, takiego jak dla świń. Nie mieliśmy menażek, ani łyżek, ale ci 
którzy mieli jakieś puszki czerpali tę breję z koryta, po jednym 
łyku wylewając ją ze wstrętem na ziemię. I tu stała się rzecz bu-
dząca grozę. Więzień, który kocioł z tą zupą przyniósł ukląkł i na-
bożnie zlizał z ziemi resztki, które nie wsiąkły w ziemię. /…/ 

Siedziałyśmy struchlałe myśląc co z nami zrobią. Zaczęli w koń-
cu brać ludzi partiami do golenia, kąpania i przebierania w pasiaki 
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Z Berlina przyszedł rozkaz, aby w związku ze zbliżającym się 
frontem kierować ludzi do budowania fortyfikacji. Nasza koleżan-
ka poszła na giełdę pracy i dowiedziała się, że będą wywozić ro-
dziny. Na progu baraku spotkała kolegę z Powstania, który oświad-
czył jej: „niech pani będzie moją żoną!” 

„Ale ja mam koleżanki!” – odparła. „A ja mam kolegów.” – od-
powiedział. 

Ustawiliśmy się parami drżąc z emocji czy przypadkiem nie bę-
dą sprawdzali dokumentów. Ale nasi „dobroczyńcy” nie byli tacy 
drobiazgowi. Wyprowadzili nas zaraz do ciuchci i w blasku wscho-
dzącego słońca wjechaliśmy na dworzec kolejowy. 

Nie wiedzieliśmy dokąd nas wiozą i to budziło nasz niepokój.  
W pewnym momencie pociąg zatrzymał się w szczerym polu  

i kazano nam wysiadać. Na stertach leżały łopaty, które kazano 
nam wziąć i udać się za przewodnikiem. Niepokoiło nas, że przyje-
chał z nami ze Stutthofu „Zielonka”, straszna kreatura. Byliśmy 
przekonani, że tymi łopatami będziemy kopać groby dla siebie. Ale 
dotarliśmy do położonego w lesie wzgórza, u stóp, którego leżały 
sterty segmentów z dykty obramowanej litym drewnem. Okazało 
się, że mamy sobie z tego budować baraki, w których będziemy 
mieszkać. Nasz barak stanął na szczycie wzgórza. Marzliśmy po-
twornie. Spało się we wszystkim, co się miało. Drewniaki, które 
nam dali, nie dość, że były o parę numerów za duże, to w ogóle nie 
nadawały się do wchodzenia na górę. Najczęściej nosiliśmy je  
w rękach. Ale chodzenie boso po mokrej ziemi, a potem pokrytej 
szronem lub śniegiem, było koszmarne. 

Zaczęliśmy myśleć o ucieczce. Pomysł, aby uciekać gromadą 
był nie do zrealizowania. Wpadlibyśmy natychmiast. Wobec tego 
postanowiłam uciekać  z moją 15 – letnią siostrą. Poszłyśmy razem 
z ludźmi idącymi do roboty w lesie. Wydostałyśmy się z lasu na 
szosę przemykając między krzewami tak, aby nie dostrzegli nas 
pilnujący żołnierze. Udało się. 

Przed nami 12 kilometrów do Grudziądza. Wzięłyśmy ze sobą 
ręcznik i „mydło”, aby w razie czego móc tłumaczyć, że idziemy 
się wykąpać, bo w obozie są wszy. 

Już na obrzeżach miasta dopadł nas żandarm na rowerze i zapro-
wadził na odwach, na przesłuchanie. Przesłuchiwał osobno. Zezna-
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wałyśmy tak głośno, aby druga z nas siedząca w poczekalni 
wszystko dobrze słyszała i powtarzała słowo w słowo. Niestety, na 
tym przesłuchanie się nie skończyło. 
Żandarm zaprowadził nas do centrum miasta. Wprowadził nas 

do pokoju, w którym przy stoliku siedział gestapowiec. Skierował 
na nas snop ostrego światła i trzeba było mu opowiadać wszystko 
od początku. Był raczej znudzony tym przesłuchaniem, a może to 
była taka metoda, żeby udręczyć człowieka. Po jakimś czasie wy-
szedł zostawiając nas same. Te jego wyjścia i powroty powtarzały 
się w nieskończoność. Nawet nie spostrzegłyśmy (okna były zasło-
nięte), kiedy minęła noc i nastał ranek. 

W końcu powiedziano nam, że pójdziemy do łaźni wykąpać się, 
a nasze ubrania pójdą w tym czasie do odwszalni. Potem dostanie-
my przepustkę, aby nas po drodze władze nie niepokoiły i wrócimy 
do obozu. 

Nasza opowieść w obozie zbulwersowała otoczenie i stała się 
przestrogą dla ewentualnych chętnych do pójścia w nasze ślady.  
A sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Słychać było 
front, ale cóż z tego? Moja siostra dostała czyraków na głowie.. 
„Schlwester” polała jej głowę jakimś żrącym płynem, który spłynął 
jej na twarz  i przez trzy dni nie widziała. /…/ 

W Grudziądzu mieszkał kuzyn mojej ciotki, który obiecał sfi-
nansować naszą podróż, jeśli do takowej dojdzie. Korzystając  
z jego oferty i z tego, że ludzie z Grudziądza przychodzili do lasu, 
przynieśli jakieś półbuty pasujące na mnie i siostrę. Postanowiłam 
uciekać jeszcze raz. 

Był grudzień – rano ciemno i ciemno wczesnym popołudniem. 
Baśce spalona skóra schodziła z twarzy. Zawinęłam jej głowę ręcz-
nikiem  i na to nałożyłam kapturek wiązany pod szyją. Ja miałam 
półbuty z pękniętymi w połowie gumowymi podeszwami. Musia-
łam iść ostrożnie, aby moje buty nie „najadły” się śniegu. Miałam 
czarny plecak, podobny do niemieckiego – może teraz się uda. 

Z biletami w ręku wsiadamy do pociągu. Mam największą for-
matem gazetę niemiecką Volkischer Beobachter, abym mogła w 
pociągu pod jej osłoną obmyślać plan dalszej podróży. Bilet można 
było kupić tylko na odległość nie większą niż 100 kilometrów. 
Musiałyśmy więc wysiąść w Toruniu, a potem jechać do Włocław-
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ka, w którym na stacji w jednym z okienek pracowała kuzynka 
naszej obozowej koleżanki. Miała nam pomóc, przez swoich kuzy-
nów, dotrzeć do Żychlina, w którym mieli nas przeprowadzić przez 
granicę. 

Gdy dojeżdżaliśmy do Włocławka czerń nocy rozświetlała jakaś 
łuna. Okazało się, że to reflektory. Cała stacja była obstawiona 
żandarmerią. Co robić? Przechodzimy koło budki biletera, w której 
siedział jakiś szkop. Przeszłyśmy! Miałyśmy w planie nocleg na 
stacji, a rano prosto do okienka, w którym miał urzędować nasz 
wybawczyni. Tymczasem trzeba było wyjść do miasta o głodzie i 
w trzaskający mróz. Załamałam się. Powiedziałam do Baśki, że 
musimy wejść do jakiejś bramy i tam przespać do rana. Ale gdy 
tak szłyśmy usłyszałyśmy rozmowę po polsku trzech starszych 
panów. Nie zastanawiałam się wiele. Podeszłam do nich i zapyta-
łam, czy mogą nas przenocować. 

Oświetlili nasz twarze płomykami papierosów, „Wy z obozu?” 
„Tak!” Natychmiast nas zabrali ze sobą. Weszliśmy do ciepłego 
domku, w którym natychmiast dali nam gorącego mleka, jajeczni-
cę, a zaraz po kolacji zasnęłyśmy w czystej pościeli w szerokim 
łóżku. 

Rano jeden z tych panów poszedł na dworzec sprawdzić czy 
wszystko w porządku. Podziękowałyśmy za gościnę i poszłyśmy 
szukać osoby, która mogła nam pomóc. Znalazłyśmy! Natychmiast 
poszła do kasy, aby nam kupić bilety do Kutna. Kasjerka wydała 
jej bilety, po czym spojrzawszy na nas, cofnęła je. Nasza dobro-
dziejka odeszła od kasy biała jak ściana. Oddala nam pieniądze i 
gestem dała do zrozumienia, że nic zrobić nie może. Ale ludzie, 
którzy stali w kolejce do kasy obserwowali tę scenę i powiedzieli, 
że kupią nam bilety. I rzeczywiście bez trudu kupili je. 

Jedziemy do Kutna. W przedziale na jednej ławce siedzą jakieś 
kobiety, a wśród nich jedna z hakenkreuzem w klapie. Na przeciw-
ległej ławce siedzi żołnierz i śpi. Usiadłyśmy obok niego. Kobieta 
ze swastyką przygląda się nam i pyta: „Wy z obozu?” „Tak…” 
„Dokąd jedziecie?” „Do Kutna”. „To musicie uważać, bo tu wsia-
da taki jeden cywil i sprawdza dokumenty. Ja wyjdę i wam po-
wiem, a wy wyjdziecie na drugą stronę pociągu i poczekacie, aż on 
przejdzie.” 
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Zrobiłyśmy jak kazała. Ale pociąg ruszył, ja zasnęłam oparta o 
śpiącego żołnierz i przejechałyśmy Kutno. 

Udawałam, że śpię, ale obudziło mnie delikatne dotknięcie ręki. 
Otworzyłam oczy i zobaczyłam konduktora, który grzecznie po-
prosił o bilety. Podałam mu je. Zmartwił się, że już niestety Kutno 
przejechałyśmy, ale to nie szkodzi, za chwilę będzie stacja, na któ-
rej wysiądziemy i za 20 minut będzie szedł pociąg  do Kutna. 

Kobieta ze swastyką cały czas za jego plecami mrugała, że to 
nic, że damy radę. Gdy wyszedł powiedziała, że ta stacja to Ozor-
ków. Możemy wysiąść i wsiąść do tramwaju i pojechać do Łodzi. 
Powiedziała jeszcze, że najlepiej dojechać do Pabianic i tam 
przejść granicę. 

W Ozorkowie  na pętli buszowali żandarmi, ale nas ominęli. Do 
Pabianic dojechałyśmy w godzinę i już zapadła noc. Powiedziano 
nam, że przez granicę można przejść tylko w Tuszynie. Jedziemy 
przez godzinę do Tuszyna. Wysiadamy na pętli. Ciemna, bez-
gwiezdna noc. Ludzie rozpierzchli się w jednej chwili. Boże, jak 
chciało mi się płakać. Ale dostrzegłam kobietę i mężczyznę, którzy 
czyniąc sporo hałasu blaszanymi bańkami kierowali się ku szosie. 
Dogoniłyśmy ich. 

„Czy będziecie przechodzić przez granicę?” – spytałam. Popa-
trzyli na nas spode łba i po chwili milczenia, potwierdzili. 
„Zabierzecie nas ze sobą?” „Wy z obozu? To chodźcie, ale nie 
wolno rozmawiać.” 

Zachowujemy się cichutko jak trusie. Nagle słychać motor. 
„Patrol! Do rowu!” Rzucamy się w zamarznięty śnieg i leżymy w 
milczeniu, dopóki nie ucichł głoś motoru. Idziemy dalej. Nie wiem 
jak długo szliśmy. Jeszcze raz trzeba było skakać do rowu, gdy 
patrol wracał. W końcu doszliśmy do lasu. W lesie stała chałupka. 
Mężczyzna powiedział nam – oni zaraz wyjdą. To zaraz trwało 
wieki. Całe zmarzłyśmy na kamień, tylko przez co chwila uchylane 
drzwi sączyło się światło. 

W końcu wyszli. Podchodzą do nas i on mówi: -  Dacie dwa 
tysiące marek, to was przeprowadzimy. Struchlałam. Przecież my 
idziemy z obozu, nie mam marek, ale mam złoty łańcuszek. „No to 
dobrze” – powiedział. I tak był uczciwy, że nie wyciągnął ręki za-
raz.  
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Droga przez pas graniczny była gehenną. Najpierw polem, po-
tem przez las. Kłócili się niemiłosiernie. Stanęliśmy na skraju lasu 
i wtedy mężczyzna powiedział, żeby mu dać ten łańcuszek. Spuści-
łam krzyżyk do kieszeni i podałam mu łańcuszek. Spojrzał pod 
światło czy ma próbę, schował i szliśmy dalej. Rozglądał się czuj-
nie, w końcu dał znak, żeby pojedynczo przeskakiwać szosę. Byli-
śmy w GG. 

Doszliśmy do wiejskiej drogi i rozstaliśmy się. My zapukałyśmy 
do okienka jakiejś chałupki. W oknie pojawiła się staruszka. Wpu-
ściła nas, nakarmiła i pozwoliła przespać. Przed nami było 20 kilo-
metrów do Piotrkowa Trybunalskiego. Szłyśmy szosą, aby już prę-
dzej dotrzeć do cioci Zosi, u której – wiedziałam – zatrzymali się 
wujostwo. 

Wieczorem dotarłyśmy do Piotrkowa. A tam łapanka! Weszły-
śmy do piekarni, a piekarz z hukiem opuścił żaluzje. Po łapance 
poszłyśmy pod znany nam z listów adres. Drzwi otworzył wujek 
Klimek. Zaniemówił z wrażenia. 

 
Czekała je jeszcze trudna droga do Poronina, gdzie wcześniej 

dotarli rodzice dziewcząt. I tak kończył się dla Hanny i jej siostry 
rok 1944. 
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Maria Sławińska – Podkulińska 
 

        9. Wspomnienie 
 

               W warszawskich ruinach, na cichym cmentarzu 
               Gdzie nie ma grobów a tylko tablica 
               Wśród starych murów ukryta w zieleni. 
               Lata zmyły już krew... zwyczajna ulica. 
 

               W rocznicę Sierpnia tu tylko przechodzień 
                Stanie, poduma chwilę, ogarek zapali. 
               A potem ruch normalny, jakby właśnie nie tu... 
               Minęły lata, pustka, przechodniu idź dalej... 
 

               Ileż takich grobów milczących w tym mieście? 
               Nie ma nawet tablic, tylko krzyż na murze 
               I jakąś życzliwą ręką zasadzona róża, 
               Ciemne, szkarłatne płatki unosi ku górze... 
 

               Szybko mijają lata, róże chwast wypleni, 
               Tablice popękają, rozpadną się w pyły. 
               I nie będzie śladów, jeno te w pamięci, 
               Nowe staną domy tam gdzie są mogiły... 
 

               I kiedy będziesz już dorosły synu 
               Gdy przyjdzie sierpień skwarem ociężały 
               Stań na ulicy, zastanów się chwilę, 
               Szepnij... cześć poległym na tym polu chwały. 
 


