
Rok 2004 w Muzeum 
Regionalnym w Radomsku

Nr 11      28 luty 2005 r. egzemplarz bezpłatny

Działalność wystawienniczą w 2004 

roku zainaugurowano bardzo uroczyście.

W niedzielę 4 stycznia otwarto dwie wysta-

wy zorganizowane przez Radomszczańskie 

Towarzystwo Fotografi czne im. E. Osterloff a. 

Najpierw zaproszono gości do Domu 

Kultury na wystawę afrykańskich zdjęć 

Włodzimierza Krygiera, potem do muzeum 

na otwarcie wystawy pokonkursowej 

III Ogólnopolskiego Biennale Fotografi i 

Czarno-Białej „Postać ludzka w pejzażu” 

i uroczystość rozdania nagród. Z Domu 

Kultury do muzeum goście i organizatorzy 

przeszli w barwnym karnawałowym koro-

wodzie, prowadzonym przez aktorów 

z kółka teatralnego przy MDK. Podobnie 

uroczysty pochód przemierzył ulice miasta 

w czasie otwarcia dwóch części wystawy 

„Tkanina unikatowa Barbary Pierzgalskiej”. 

Wystawa ta i prezentująca fragment 

dziejów mody ekspozycja „Kapelusz 

damski i męski XX w” były imprezami 

towarzyszącymi 11 Międzynarodowemu 

Triennale Tkaniny - Łódź 2004. 

Na pewno pamiętnym wydarzeniem 

okazała się też wspaniała wystawa 

malarstwa polskiego ”Od modernizmu do 

koloryzmu. Malarstwo polskie z kolekcji 

Muzeum Częstochowskiego”, która w 

wakacje była prezentowana jednocześnie 

w galerii i sali wystaw czasowych.

Pokazywano prace współczesnych 

artystów, malarzy, grafi ków, fotografów: 

„Morze”- wystawa malarstwa prezentująca 

dorobek artystów z pracowni prof. Jacka 

Bukowskiego z Warszawy, „W Krainie Baśni” 

- ilustracje książkowe Marzeny Zacharewicz, 

„Podróże z Chonim”- twórczość Zdzisława 

Wiatra, ”Nadwarciańskie krajobrazy”- wy-

stawa poplenerowa X Ogólnopolskiego 

pleneru fotografi cznego „Natura i krajobraz”, 

„Świat minerałów”- fotogramy Wiesława 

Iwańców, „Dzieci Afganistanu”- wystawa 

fotografi i wykonanych przez żołnierzy 

uczestników misji pokojowej.

Pokazano też po raz ostatni, przed 

zwróceniem kolekcji właścicielom „Poczet 

władców polskich z pałacu w Kruszynie”.

KONKURS
ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 10 grudnia 2004 r. 

nastąpiło uroczyste podsumowa-

nie konkursu zorganizowanego 

przez Towarzystwo Przyjaciół 

Muzeum w Radomsku i Muzeum 

Regionalne w Radomsku „Wojenne 

wspomnienia. II wojna światowa 

w historii Radomska i okolic”.

 

Celem konkursu było zain-

teresowanie młodzieży historią 

regionu -”małej ojczyzny” oraz 

rozbudzenie pasji badawczych 

związanych z historią II wojny 

światowej.

Wpłynęło siedemnaście prac 

uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z Radom-

ska i powiatu radomszczańskiego.

A oto laureaci:
I miejsce Anna Święcicka

studentka z Lgoty Wielkiej,

II miejsce Marta Kusak z Gidel, 

uczennica II LO w Radomsku

i Małgorzata Szmigielska 

z Pławna, uczennica I LO w Radomsku

III miejsce Milena Bartnik z Rudy,

uczennica ZSP w Żytnie, 

Magdalena Farmuz z Silnicy, 

uczennica ZSP w Żytnie

i Klaudia Kwiatkowska 

z Radomska, uczennica I LO 

w Radomsku

Wyróżnienie otrzymał:

Marcin Gierlak z Krzywanic,

uczeń II LO w Radomsku.

W bieżącym numerze zamieścili-

śmy wszystkie nagrodzone prace 

wyżej wymienionych autorów. 

Niektóre z nich ze względu na swą 

objętość publikujemy w wersji skró-

conej. Wszystkich tych, którzy chcą 

sie zapoznać z pełnymi wersjami, 

zapraszamy do czytelni Muzeum 

Regionalnego w Radomsku.
  

„Prawda, pamięć i przebaczenie” - otwarcie wystawy z okazji 64 rocznicy zbrodni katyńskiej.
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Zorganizowano wystawę przyrodniczą 

„Antarktyka - życie wśród lodu”, ekspozycję 

przygotowała Polska Akademia Nauk 

i Uniwersytet Łódzki z okazji dwudziestej 

siódmej rocznicy powstania Polskiej Stacji 

Badawczej im. Henryka Arctowskiego na 

wyspie Króla Jerzego.

Muzeum zaprosiło uczniów i mieszkańców 

miasta na wiele wystaw historycznych. Cykl 

ten rozpoczęła, otwarta jeszcze w 2003 roku 

wystawa ze zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum 

Wojska Polskiego, Muzeum w Piotrkowie 

Trybunalskim i zbiorów własnych - „Broń 

strzelecka Wojska Polskiego w XX w.” 

Następnie „Obraz wroga w propagandzie PRL” 

wystawa opracowana i przygotowana przez 

Łódzki Oddział IPN. „Bitwa Warszawska 1920 

roku”- ekspozycja opracowana przez Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (oso-  

bno pokazano tu dokumenty z Radomska). 

W zabytkowym areszcie miejskim urządzono 

wspólnie z Radomszczańskim Kołem Rodziny 

Katyńskiej wystawę „Prawda, pamięć i prze-

baczenie” z okazji 64 rocznicy zbrodni 

katyńskiej. (Była to pierwsza wystawa zorga- 

nizowana w budynku dawnego aresztu.)

 Rok zakończono realizacją wystawy 

„Karnawał, karnawał - akcesoria i stroje 

balowe I poł. XX w.” ze zbiorów Centralnego 

Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Obok dużych ekspozycji prezentowa-

nych w sali wystaw czasowych lub galerii 

przygotowywano małe pokazy w holu mu-

zeum i jako aneksy na wystawach stałych. Były 

to wystawy dziecięcych, plastycznych prac 

konkursowych, pokazy nowych nabytków

i eksponatów po konserwacji, małe wy-

stawki problemowe i oświatowe. Na chod-

niku przed ratuszem urządzono prezen-

tację instalacji Ilony Isehayek w ramach 

projektu „OUTDOOR” w Radomsku. 

W ramach V Radomszczańskich Dni 

Rodziny pracownicy muzeum pomagali 

w przygotowaniu, w pomieszczeniach 

klasztoru, wystawy „Ze zbiorów Klasztoru

O.O. Franciszkanów w Ra-

domsku”.

Muzeum Regionalne w 

Radomsku wypożyczało 

też swoje eksponaty do 

innych muzeów i tak: 

w Muzeum w Kutnie 

pokazano „Poczet królów

i książąt polskich z pałacu 

w Kruszynie, do Muzeum 

w Piotrkowie Trybunalskim  

wypożyczono eksponaty 

wchodzące w skład wystawy 

”Kapelusz damski i męski 

XX wieku” (elementy stroju, 

fotografi e radomszczan 

w kapeluszach), a judaika 

z naszego muzeum 

prezentowane są na 

wystawie w Muzeum Archeologicznym 

i Etnografi cznym w Łodzi. Muzeum było 

też współorganizatorem 

(obok Radomszczańskiego 

Centrum Współpracy 

Polsko-Niemieckiej) wystawy 

fotografi cznej „Poczet 

władców polskich z pałacu 

w Kruszynie” prezentowanej 

(październik - listopad) w 

miejscowości Dietzenbach w 

Niemczech. Otwarcia wysta-

wy dokonała Pani Claudia 

Jager wicestarosta powiatu 

Off enbach. Zaproszeni 

goście wysłuchali koncertu 

w wykonaniu Pani Agnieszki 

Michalskiej. Prezentowane na 

wystawie fotografi e wykonał 

i oprawił Wiesław Iwańców. 

Przedsięwzięcie dofi nansowane było przez 

Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej

w Warszawie.

Galeria Muzeum była miejscem, gdzie 

radomszczanie mogli „bywać” nie tylko 

na uroczystych otwarciach wystaw, ale 

też wysłuchać koncertów i brać udział

w spotkaniach. Odbyły się tu: koncert 

„Muzyczne wędrówki po świecie” 

zorganizowany wspólnie z Radomszczańskim 

Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

koncert słowno muzyczny Grupy Literackiej 

PONAD połączony ze sprzedażą dziecięcych 

prac plastycznych wykonanych podczas 

zajęć zimowych prowadzonych przez 

Stanisława Imienińskiego. Dochód przekazano 

radomszczańskiemu oddziałowi CARITAS 

w ramach akcji „Dar chleba darem życia”), 

„Wesołego Alleluja”- koncert Chóru 

Radomszczańskiego Towarzystwa Śpiewaczego 

im. Stanisława Moniuszki, „Muzyczna 

Europa” koncert w wykonaniu Teresy Kaban 

i Henryka Błażeja oraz Moniuszkowców, 

„Polskie pieśni patriotyczne i religijne XVI-

XVIII wieku” w wykonaniu zespołu muzyki 

dawnej Contra BelluM, koncert słowno-

muzyczny „Poezja jesienią” przygotowany 

wspólnie przez Grupę literacką PONAD

i Państwową Szkołę Muzyczną im. G. Bacewicz 

w Radomsku. Otwarciu wystawy „Postać 

ludzka w pejzażu” towarzyszył koncert 

radomszczanina Olgierda Sroczyńskiego, 

a otwarcie wystawy „W Krainie Baśni” 

wzbogacił występ najmłodszych uczniów PSM 

im. G. Bacewicz w Radomsku oraz recytacje 

bajek i wierszy dla dzieci, zaś otwarciu wystawy 

„Od modernizmu do koloryzmu...” dodawał 

świetności występ Tria Jazzowego w składzie 

- Siergiej Wowkotrub, Andrzej Nowicki, 

Eugeniusz Marszałek. Odbyło się tu spotkanie 

miłośników kultury węgierskiej, spotkanie 

z Jarosławem Sellinem (wygłosił on wykład 

„Media w rodzinie - bogactwo i zagrożenie” 

w ramach Radomszczańskich Dni Rodziny), 

z Wojciechem Zawadzkim autorem pracy 

„Przedborski wrzesień. Obrona i zniszczenia 

97-500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (044) 682 64 31

Skład i druk

Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa 

Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda 

Osterloffa w Radomsku i pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Muzeum Regionalne w Radomsku, 

em STUDIO oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”

III Ogólnopolskie Biennale Fotografii Czarno-Białej „Postać 

ludzka w pejzażu” - wystawa przygotowana wspólnie 

z Towarzystwem Fotograficznym im. Edmunda Osterloffa 

w Radomsku. Gościem był Stanisław Różewicz.

„Obraz wroga w propagandzie PRL” - wystawa zorganizowana 

przez Łódzki Oddział IPN.
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miasta przez Niemców w 1939 roku”. 

W dniu 11 listopada w Galerii Muzeum 

zebrała się Rada Miasta na uroczystą sesję. 

W czasie tego wydarzenia prelekcję „Radomsko 

i Ziemia Radomszczańska w listopadzie 1918 r.”

wygłosił dr Konrad Czernielewski, wystąpił 

Chór Radomszczańskiego Towarzystwa Śpie- 

waczego imienia S. Moniuszki, a Krzysztof 

Jabłoński wykonał Hejnał Miasta Radomska. 

W Galerii odbyły się warsztaty historyczne 

dla nauczycieli „Obraz wroga w propagandzie 

PRL” prowadzone przez pracowników IPN 

z Łodzi. Tu odbył się też odczyt Artura 

Ossowskiego „Polskie Państwo Podziemne 

i akcja Burza” zorganizowany przez 

Radę Powiatową Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w Radomsku i Muzeum 

Regionalne. Przyjmowano uczestników 

objazdu naukowego Związku Muzealników 

Śląskich i zorganizowano promocję książki 

ks. Antoniego Sztajno „Z dziejów genezy 

i rozwoju Radomska w okresie od XI/XII 

do XVI wieku” wydanej przez TONZ.

Muzeum było gospodarzem oraz 

współorganizatorem uroczystego otwarcia 

wystawy ”Prawda, pamięć, przebaczenie”, 

a 5 listopada gościło księdza prałata 

Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin 

Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, 

prezesa fundacji Golgota Wschodu. 

Po kilkuletniej przerwie w 2004 roku 

zorganizowano XIII Aukcję Muzealną. 

Na podwórzu Muzeum odbyły się dwa 

pokazy fi lmów eksperymentalnych.

 W Ramach II Radom-

szczańskich Dni Kultury 

Żydowskiej zorganizowano 

wycieczkę do Łodzi 

(zwiedzano cmentarz 

żydowski i wystawę 

„Wszystkie moje źródła 

w Tobie są, Jeruzalem”).

Najmłodsi radomszczanie 

mogli nie tylko zwiedzać 

wystawy, ale i korzystać ze 

specjalnie przygotowanej 

dla nich oferty. Dla dzieci 

przebywających w mieście 

w czasie ferii zimowych 

prowadzono zajęcia pla-

styczne pod kierunkiem 

Stanisława Imienińskiego. Zaproponowano 

im też udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym „Moja Przygoda

w Muzeum” i oglądanie bajek na video. Dla 

dzieci przebywających w mieście w czasie 

wakacji zorganizowano we współpracy 

z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w 

Radomsku dziewięć wycieczek autokarowych. 

Dzieci mogły zwiedzać ciekawe miejsca

w powiecie radomszczańskim i jego 

okolicy. Oglądano zabytki 

architektury, urbanistyki, 

przyrody i okoliczne 

muzea.

Młodzież i nauczyciele 

mogli korzystać w czasie 

roku szkolnego z lekcji  

muzealnych i odczytów 

prowadzonych przez pra-

cowników muzeum i za-

proszonych gości. Odbyło 

się 87 lekcji muzealnych i 

16 odczytów, uczestniczyło 

w nich ponad 4 tysiące 

dzieci. Zaproszono dzieci 

i młodzież do udziału 

w konkursach: „Moja przygoda w muzeum” 

- ogólnopolski konkurs plastyczny, „Konkurs 

wiedzy o AK i KWP w Radomszczańskiem”, 

„Wojenne wspomnienia II wojna 

światowa w historii Radomska

i  okolic”. 

Muzeum stale współpracuje z prasą 

i telewizją lokalną, informując o swojej 

działalności, przygotowując wywiady 

i artykuły. Pracownicy muzeum byli 

autorami tekstów przeznaczonych do 

wystaw czasowych i oświatowych, dla 

prasy lokalnej i Biuletynu Towarzystwa 

Przyjaciół Muzeum w Radomsku „Nasz 

Świat”.

Skromne środki fi nansowe nie 

pozwoliły na większą działalność 

wydawniczą. Wydano tylko wspólnie 

z BWA w Piotrkowie Trybunalskim 

i Muzeum Regionalnym w Bełchatowie 

folder „Morze-pracownia malarska Jacka 

Bukowskiego” i wraz z Trzcianeckim 

Domem Kultury „Tkanina unikatowa”- 

folder do wystawy Barbary Pierzgalskiej. 

Samodzielnie wydrukowano folder 

do wystawy Zdzisława Wiatra. 

We własnym zakresie opracowywano 

zaproszenia i afi sze związane z wy-

stawami i wydarzeniami kulturalnymi 

organizowanymi przez muzeum. 

Tak opracowano regulamin i katalog 

XIII Aukcji Muzealnej oraz śpiewnik 

”Polskie Kolędy Patriotyczne 1830-1982” 

towarzyszący wieczornicy Fundacji 

Inicjatyw Kulturalnych.

Przy muzeum działa biblioteka 

fachowa. Gromadzi ona publikacje 

z zakresu archeologii, historii, historii 

sztuki i etnografii. Szczególną uwagę 

zwraca się tu na gromadzenie pozycji 

związanych z Radomskiem i jego 

okolicami. Ze zbiorów tej biblioteki 

korzystają nie tylko pracownicy, ale 

również uczniowie, studenci i osoby 

interesujące się dziejami miasta 

(w 2004 r. ok. 200 czytelników).

Zbiory muzeum wzbogacono 

o 67 pozycji (zabytki historyczne 

i archiwalia) o łącznej wartości 3984 zł., 

15 z nich zakupiono za kwotę 999 zł. 

Pozostałe ofi arowano. Wśród zakupów 

najbardziej interesujący jest zespół 

pamiątek legionowych z okresu I wojny 

światowej. Najciekawsze dary to - zespół 

pamiątek po płk. Stefanie Lebelcie, stare 

Marzena Zacharewicz w trakcie otwarcia wystawy 

„W Krainie baśni”.

„Antarktyka - życie wśród lodu” -  wystawę przygotowała Polska 

Akademia Nauk i Uniwersytet Łódzki z okazji 27 rocznicy powsta-

nia Polskiej Stacji Badawczej im.Henryka Arctowskiego na wyspie 

Króla Jerzego.

Dietzenbach - wystawa fotograficzna „Poczet władców polskich 

z pałacu w Kruszynie”
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fotografi e szkolne radomszczan (w tym 

uczestniczek kursu kroju i szycia 

Kasyldy Matuszewskiej-Stefaniczykowej 

z początku XX w.), zespół dokumentów 

po rodzinie Sroków. Ofi arodawcami 

byli: Jan Saliński, Dariusz Solarz, Jan 

Kaszuwara, Zdzisław 

Dróżdż, Maria Lebelt, 

Czesław Bujacz, Longin 

Marczak, Anna i Marek 

Śp i e w an k i e w i c z o w i e , 

Bronisław Ciesielski, 

Jadwiga Stankiewicz, 

Bogusław Góralewski, 

Gerard Kierach, 

Mieczysław Piotrowski, 

Hieronim Bus, Bożena 

Gryc, Irena Kozakiewicz-

Misiak, Antoni 

Łabędowicz.

R a d o m s z c z a n i e 

chętnie odwiedzali nasze muzeum, 

odnotowano aż 14096 zwiedzających. 

(w tym 140 grup zorganizowanych). 

Bezpłatnie zwiedzający stanowili 

większość gości muzeum, aż 10197 

osób (uczestnicy otwarć wystaw, 

imprez muzealnych i odwiedzający 

wystawy w niedziele). Czternaście 

tysięcy zwiedzających to nie wszystkie 

osoby, które korzystały z działalności 

Muze-um Regionalnego w Radomsku, 

trzeba tu jeszcze dodać 180 słuchaczy 

lekcji muzealnych odbytych w szkołach, 

200 czytelników, ok. 600 uczestni-

ków imprez współorganizowanych z 

Domem Kultury, 391 dzieci- letnich 

podróżników i 138 uczestników wycie-

czek dla dorosłych. Bezpośrednio 

z działalności muzeum korzystało około 

16.500 osób.

Trudna do oszacowania jest liczba 

osób, które korzystały z opublikowa-

nych w prasie artykułów i audycji 

telewizyjnych czy radiowych.

Barwny korowód w czasie otwarcia wystawy „Tkanina unikatowa 

Barbary Pierzgalskiej”.

W czasie drugiej wojny światowej w Niemczech 

zaostrzał się deficyt siły roboczej, ponieważ do woj-

ska wcielono miliony mężczyzn. Jednym z celów eks-

ploatacji ludności polskiej było wypełnienie tej luki. 

Początkowo wykorzystywano do pracy jeńców polskich.

W październiku 1939 roku wydano rozporządzenie o obo-

wiązku pracy dla  wszystkich ludzi w wieku 18 do 60 lat, co 

zmieniono już w grudniu na młodzież od 14 do 18 lat (...) 

„ Zima 1942 (...) Z majątku Chorzenice zostałem skierowa-

ny z kolegami do Pajęczna, do aresztu. Tam przetrzymano nas 

trzy dni. Niesamowicie marzliśmy. Brakowało ogrzewania (...) 

Nie było łóżek, więc praktycznie nie spaliśmy, ale koczowaliśmy. 

Nie rozbieraliśmy się, w tych ubraniach, których nas zabrano 

przebywaliśmy w areszcie. Co pewien czas tylko zdejmowali-

śmy buty i rozcieraliśmy zmarznięte stopy. Gdy zebrano gru-

pę 40 młodych mężczyzn, podstawiono pociąg. Celem podróży 

okazała się Łódź. 

Umieszczono nas w Zakonie Salezjanów przy ulicy Wodnej, 

gdzie mieściła się szkoła rzemieślnicza (dziś liceum ogólno-

kształcące). Uczono m.in. odlewnictwa, ślusarstwa, tokarstwa. 

Raz na tydzień pozwalano nam jechać do domu po czystą 

bieliznę. Zaraz po pracy dostawaliśmy pozwolenie, które nale-

żało podbić na komendzie przy ul. Piotrkowskiej. Jednak, jeśli 

poszliśmy podstemplować legitymację nie zdążaliśmy na wcze-

śniejszy pociąg do domu. Następny był około 22.00 i musiałem 

wtedy nocą iść ze stacji w Dubidzach do domu w Sulmierzycach. 

Jednak, jeśli nie mieliśmy pieczątki, nie sprzedawano biletu.

Na szczęście po dworcu chodziło dużo małych Niemców i to 

oni kupowali nam bilety.

Pewnego razu nie podbiłem legitymacji. Bilet kupił mi mały 

Niemiec. Dojechałem do domu bez problemu, gorzej było 

z drogą powrotną. Czekałem już na pociąg w Dubidzach, gdy 

podszedł do mnie  niemiecki żandarm i kazał okazać legity-

mację. Dokument był nieważny, brakowało pieczątki. Wyjął 

pistolet i nie pozwolił mi odejść. Bałem się, że się spóźnię. Mia-

łem już jedno spóźnienie, a jeśli dostałbym drugie to groziła-

by mi Sikawa - obóz karny koło Łodzi. Gdy nadjechał pociąg, 

nie bacząc na Niemca przerzuciłem szybko przez ogrodzenie 

walizkę z jajkami, a następnie sam przeskoczyłem ogrodzenie. 

Wbiegłem do pociągu. Chłopaki, którzy jechali z Brzeźnicy 

poznali mnie. Szybko opowiedziałem im co się stało. Przebrali 

mnie w inne ubrania. Dojechałem do Łodzi. Na stacji zorgani-

zowano obławę. Pomyślałem, że już ze mną koniec, bo spraw-

dzano dokumenty.

Na dworcu były dwa wyjścia: jedno dla Niemców, drugie 

dla Polaków. Przy tym pierwszym zauważyłem starą Niemkę. 

Stała z ciężkimi walizkami i bezradnie rozglądała się. Podsze-

dłem do niej i szybko wytłumaczyłem moją sytuację. Wziąłem 

walizki. Doszliśmy do wyjścia, żandarmowi przedstawiła mnie 

jako swojego parobka, ratując mi tym życie. 

Wyznaczono nam odpowiednie 6-8 tygodniowe kur-

sy. Mnie przydzielono do grupy uczęszczającej na kurs ślu-

sarstwa. 

Ci, którzy kończyli kurs byli wysyłani do fabryk w głąb 

Niemiec. Pewien zakonnik zaproponował mi jeszcze jeden 

kurs. Byłem odpowiednim kandydatem, ponieważ kurs wyma-

gał wykształcenia podstawowego, a ja miałem skończone 

7 klas. Zgodziłem się. Jednak nie trafiłem na kurs, po którym 

miałem pracować w fabryce silników lotniczych w Łodzi. 

Zostałem przeniesiony do pracy w odlewni. Co tydzień 

w sześciu wynosiliśmy wytop i wlewaliśmy go do form z pia-

skiem. Musieliśmy się sprawnie poruszać tak, by nadzorca nie 
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zamknął odpływu. Następnie, po kilku godzinach biegania 

sprawdzaliśmy wytopy, które jako pierwsze wynieśliśmy do 

form. Gdy były chłodne wyjmowaliśmy z piasku. Bardzo sta-

rannie oglądaliśmy, rękoma czyściliśmy, aby żadne ziarenko nie 

zostało na odlewie.

W końcu rozpoczął się kurs. W grupie 80 osobowej zosta-

liśmy zatrudnieni do składania silników samolotowych(...) 

Po zdanym egzaminie skierowano nas do zakładu pracy. Jak się 

okazało, ukończyliśmy kurs przed czasem i nie zdążono dostar-

czyć maszyn. Musieliśmy pomóc Niemcom w uprzątnięciu hal 

polskiej fabryki. W jednych halach mieściły się ogromne przę-

dzalnie. Na naszych oczach Niemcy wyrzucali mniejsze elemen-

ty uprzednio zniszczonego sprzętu przez okna, resztę spychali 

w jedno miejsce. Z wielkiego zakładu pozostały puste pomiesz-

czenia i mnóstwo złomu. Gdy hale wyczyszczono wstawiono 

długie taśmociągi, przy których wyznaczono 5 stanowisk pra-

cy (...) Pewnego dnia do fabryki przyjechał Niemiec z Reichu. 

Przeszedł wzdłuż naszych stoisk uważnie przyglądając się nam 

i naszej pracy. Wracając wybrał ok. 200 młodych chłopaków, 

m.in. mnie. Zaraz potem przyszedł żandarm z karabinem. 

Niepewnie, ze strachem spojrzeliśmy na niego i na siebie. 

Byliśmy przekonani, że nas zabije. Broń w rękach Niemca była 

dla nas jednoznaczna z jakąś karą lub śmiercią. Wyrok był inny- 

wywózka do Niemiec. (...)

W czasie podróży nie dano nam jeść. Jechaliśmy pociągiem 

osobowym. Praktycznie nigdzie się nie zatrzymywał. Wyjątko-

wo tylko w Zduńskiej Woli, Wrocławiu, Halle, Weimarku i Dreź-

nie, gdzie dopiero dostaliśmy po kawałku suchego chleba.

 W Zduńskiej Woli miałem szansę na ucieczkę(...) Nie sko-

rzystałem z tego ze względu na siostrę Agatę. Ukrywała się całą 

wojnę w domu za zapieckiem z obawy przed wywózką do pracy 

w Niemczech. Bałem się, że po mojej ucieczce przeprowadzali-

by rewizję w domu. 

Dotarliśmy do miasteczka Eisenach (...) Ulokowano nas 

w ogromnym lagrze, porównywalnym rozmiarem z Oświę-

cimiem. Były to koszary wojskowe w środku lasu, ogrodzone 

drutem kolczastym pod napięciem. Więzieni byli tam już Włosi, 

a dokładniej część armii gen. Badoglio. 

Włosi z polecenia hitlerowców wykarczowali las i w jego 

miejsce ustawili baraki. Z podłóg w barakach wystawały jeszcze 

pieńki niedawno ściętych drzew. Mówiono, że jeden barak budo-

wano w przeciągu 4 - 5 godzin. Każdy barak był długi na 25 m i 10 m 

szeroki. Przez środek przebiegało 2 metrowe przejście. Po lewej

i prawej stronie przejścia utworzono pokoje o powierzchni

20 m2. W każdym pokoju było nas po 20, więc jak wynika z pro-

stych rachunków na jedną osobę przypadał 1 m2 powierzchni. 

Spaliśmy na drewnianych łóżkach. Odstępy między nimi wynosi-

ły zaledwie 10 cm. Przydzielono mnie do sztuby 5 w baraku 7. 

W gorszych warunkach żyli Włosi. Nie mieli pokojów. Spa-

li na 3 - piętrowych łóżkach. W jednym baraku mieściło się 

ok. 500 osób. Gdy przywieziono nas do tego obozu nie wiedzie-

liśmy, że to armia gen. Badoglio. Żołnierze byli strasznie wychu-

dzeni, ubrani w mundury bardzo zniszczone, po twarzach cho-

dziły im pluskwy i wszy. Widok odrażający. 

Mimo, że Niemcy robili dezynfekcje nie sposób było wytępić 

wszystkich owadów. Na czas dezynfekcji przyjeżdżała wynajęta 

firma. Dziennie czyszczono 4 - 5 baraków. Najpierw pracowni-

cy firmy zaklejali dokładnie wszystkie okna i szpary. Następnie 

do wejść baraków podjeżdżały specjalnie dostosowane samo-

chody. Przez rury wpuszczały do wnętrz budynków gaz, któ-

ry dusił owady. Przez kolejnych dziesięć dni nie mogliśmy tam 

wchodzić, ani przebywać w pobliżu. W tym czasie spaliśmy na 

trawie w obszarze obozu. Gdy padał deszcz lub było bardzo 

zimno spaliśmy w barakach, które były w tym czasie niede-

zynfekowane. Spaliśmy wtedy w ciasnym przejściu. Niejedno-

krotnie byłem podeptany przez współwięźniów, którzy w nocy 

wychodzili do latryny. 

Jednak owady bardzo szybko się rozmnażały i już po kilku-

nastu dniach było ich tyle samo, co przed dezynfekcją. Szcze-

gólnie dokuczały nam w nocy. Wychodziły ze wszystkich zaka-

marków i chodziły po nas. Odruchowo zabijaliśmy je przez sen. 

Rozgniataliśmy, gdzie poczuliśmy ukąszenie. Rankiem śmiali-

śmy się z siebie nawzajem, bo wyglądaliśmy jak zbrodniarze. 

Na odsłoniętych częściach ciała mieliśmy rany. Ubrudzeni byli-

śmy krwią swoją i rozgniecionych pluskiew. Zaraz po przebu-

dzeniu, było to ok. godz. 4.00 obmywaliśmy twarze zimną wodą, 

która leciała z kranu przed barakiem. 

Raz w miesiącu chodziliśmy się kąpać. Stawaliśmy w grup-

ce pod prymitywnym prysznicem nago. Ubranie wrzucaliśmy 

do kotła z gorącą parą. Należało się szybko opłukać, zabrać 

wydezynfekowane ubrania, bo już następni czekali. Czasami 

niezbyt przyjemnie było sięgać po czyste ubrania, ponieważ w 

kotle zostawały martwe pluskwy i należało je odgarnąć rękoma. 

Pewnego razu było ich tak dużo, że Włoch, który pracował przy 

kotle, łopatą wsypał je na taczkę i podrzucał do ognia (...)   

Fabryka zajmowała się produkcją silników samolotowych. 

Była to dawna firma BMW. Produkowaliśmy dwa rodzaje sil-

ników samolotowych: 801 - ogromne 1 - tonowe silniki i 132 

- mniejsze. Pracowałem przy tych drugich, moje zajęcie było 

podobne do tego, jakie wykonywałem na kursie w Łodzi. 

Sprawdzałem dopływ oliwy do cylindra, czyli wymieniałem 
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rurki, którymi płynęła ciecz. Nie zauważyłem, że jedna z nich 

była wadliwa. Dziurka była zbyt mała i ledwo widoczna gołym 

okiem. Niemcy zauważyli popsutą część, ponieważ po złożeniu 

każdy silnik był sprawdzany w specjalnym pomieszczeniu, jak 

działa. Dostarczono do silnika ogromne ciśnienie.

 Nie upłynęło zbyt dużo czasu, gdy zauważyłem, że silnik 

jest pchany w stronę mojego stanowiska. Obok szedł żandarm 

z bronią. Kazano odejść mi na bok. Pracownicy rozkręcili go 

przy mnie. Pokazano popsutą rurkę i ślady ubytku oleju. Szwab 

- oficer kazał podać numer (zamiast nazwisk mieliśmy numery, 

które należało zapamiętać). Niemiec spojrzał na mnie i krzyknął 

„Sabotaż!” . Wymierzył w moją stronę pistolet. 

Bardzo się wystraszyłem i zemdlałem. Był to efekt niedoży-

wienia i głodu, który towarzyszył nam każdego dnia. Poczułem 

jak mnie kopnął butem oficerskim. Przewrócił na drugi bok 

i kazał wynieść. Oficer niemiecki postanowił wywieźć mnie do 

obozu Buchenwald. Kiedy odzyskiwałem przytomność - jak się 

później dowiedziałem - wstawiali się za mną obermeister i kole-

dzy. Argumentowali to moją sumienną pracą i rzadkim korzy-

staniem z przerw. Z przerw korzystali zwykle starsi mężczyźni 

po 20 roku życia, którzy otrzymywali 10 papierosów tygodnio-

wo. Młodsi zazdrościli im tego. Nie samego powodu, dla które-

go mogli korzystać z przerw, ale tego, że papierosy można było 

wymienić na chleb. 

Trudnili się tym Włosi, którzy pracowali na stacji i utrzymy-

wali kontakt z mieszkańcami. Potajemnie skupywali żywność 

i przynosili ją do obozu. Zaraz po wypłacie udawaliśmy się do 

włoskiego lagru, gdzie kupowaliśmy jedzenie. Dużo im płacili-

śmy. Głównie dlatego, że nie mogliśmy się z nimi porozumieć. 

Pertraktacje kończyły się zwykle niezbyt pomyślnie dla nas.

Za bochenek chleba wydawaliśmy całą wypłatę. Zdarzało się,

że jeśli gdzieś rozsypało się trochę pszenicy wydłubywaliśmy

ją z trawy i nią również handlowaliśmy. Za garstkę pszenicy 

mogliśmy otrzymać jednego ziemniaka. 

Zimą dostawaliśmy po 7 brykietów węgla na głowę, który-

mi paliliśmy w piecu znajdującym się w każdym segmencie.

Był to piecyk tylko do ogrzewania, więc jeśli chcieliśmy przy-

gotować sobie zdobyczne jedzenie mieliśmy nie lada problem.

Były to wysokie piece, a ogień tlił się nisko. Musieliśmy długo cze-

kać zanim ciepło dotarło do końca pieca i posiłek się podgrzał. 

Śmialiśmy się zawsze, że tak dużo garnuszków stało na tym piecu, 

ledwo się mieściły. Pewnej nocy, gdy czekaliśmy aż potrawy będą 

gotowe, przyszedł nalot. Musieliśmy prędko zagasić ogień, ponie-

waż każda iskra mogła być zauważona przez aliantów, co groziło 

ostrzelaniem obozu.  Syreny wyły, a my w pośpiechu i z żalem 

ugasiliśmy żar. Zaraz przybiegli do baraków własowcy i kazali

je opuścić. Po nalocie wróciliśmy do baraku, byliśmy tak głod-

ni, że nie czekaliśmy aż rozgrzał się ponownie piecyk. Zjedliśmy 

surowe ziemniaki i pszenicę rozmoczoną w wodzie. 

Przerwa obiadowa tj. na pierwszy posiłek była ok. godz. 13.00. 

Przed wyjściem do pracy otrzymywaliśmy tylko 10 l kawy na jed-

ną sztubę. Dwa razy w tygodniu otrzymywaliśmy żyto ugotowa-

ne na wodzie, a do tego wrzucano trochę margaryny, było to tzw. 

Robenflogen. W czwartki podawano wodę z kluskami, podobno 

było to mleko, ale jeśli tak to bardzo odtłuszczone. Duszkiem 

wypijaliśmy to z aluminiowych misek. Nie potrzebowaliśmy 

sztućców, ponieważ zupy były bardzo rzadkie. Innym razem 

otrzymywaliśmy zupę z rzepy. Opowiadano, że rolnicy przywo-

zili przerośniętą i twardą rzepę, którą po opłukaniu wrzucano 

do ogromnego garnka. Wypijaliśmy tylko wodę, bo rzepa była 

niedogotowana. Obsługiwali nas własowcy. Jedzenie wydawano

w 7 okienkach, a było nas 12 tysięcy...

( ... )Zachorowałem na krwawą biegunkę.

Pewnego ranka chciałem wstać, i jak zwykle iść do pracy, ale 

już nie miałem siły. Koledzy doradzili mi bym poszedł do przy-

chodni(...) Tam obsługiwały nas dwie pielęgniarki: Niemka i Polka. 

Pomimo wczesnej pory poczekalnia była pełna. Przede mną było 

już ok. 50 Włochów. Czekali na badanie, przed którym siostry 

sprawdzały wszystkim gorączkę, bo tylko ci z gorączką mieli szanse 

na wizytę. Pielęgniarka dawała dziesięciu pacjentom termometry. 

Pilnowała ich, żeby nie oszukiwali. Więźniowie potrafili kombino-

wać. Zwykle solą pocierali pachy wywołując sztucznie gorączkę. 

Nadeszła moja kolej. Siostra kazała mi podejść i wziąć termo-

metr. Niestety, nie miałem siły, aby zrobić krok, nawet opierając 

się o ścianę i stojących obok Włochów. Dostałem termometr 

i okazało się, że nie mam gorączki. Nastała chwila ciszy, cóż 

musiałem wrócić do pracy. Wystarczyło jednak tylko abym 

odsunął się od ściany... Upadłem. Wtedy pielęgniarka zawołała 

salowych i wzięli mnie na nosze. Dopiero ok. 9.00 przyszedł do 

mnie sędziwy lekarz niemiecki. Spojrzał na mnie z politowaniem. 

Kazał zostawić mnie w sali chorych, gdzie miałem nabrać sił. 

Gdy tam leżałem bałem się jednego, że kiedy będę umierał 

nikt nie złapie mnie za rękę (...)

Po wyjściu ze szpitala nie mogłem powrócić do dawnej 

pracy. Nie miałem już tyle siły, a po drugie miałem nadszarp-

niętą opinię. Wyznaczono mnie do czyszczenia cylindrów,

tak jak małe dzieci. Nie była to ciężka praca, ale sprawiała mi 

zbyt dużo kłopotu. Maszyny szybko pracowały i wyrywały mi 

z rąk cylindry. Pewnego dnia, gdy moją niezdarność dostrzegł 
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dyżurujący Niemiec złapał mnie za włosy i uderzył kilka-

krotnie moją głową o silnik. Na to się popłakałem i upadłem.

Więcej mnie już nie pobił. Popuchły mi nogi. W nocy, gdy były 

naloty nie uciekałem z baraku, choć wiedziałem, że jeśli spadnie 

bomba na barak to zginę na miejscu. 

Raz zdarzyło się, że Amerykanie urządzili nalot ok. 13.00. 

Pracowaliśmy wtedy, jak zwykle w fabryce. Niemcy szyb-

ko przetransportowali nas do swoich szatni. W jednej szat-

ni umieszczono ok. 400 osób. Słyszeliśmy samoloty. Pomimo 

tego, że fabryka była świetnie ulokowana i namalowano na niej 

świerki, tak że wkomponowała się w otoczenie starych drzew, 

alianci namierzyli ją. Leciało podobno 7 tys. samolotów (...) 
Tego dnia, gdy siedzieliśmy w szatni, ok. 100 m nad nami 

rozerwała się bomba. Na szczęście fabryka była dobrze zbu-
dowana i właściwie odłamki spadły na dwie potężne tregry. 
Wszystko naokoło się paliło. Pierwszy raz widziałem jak pali się 
beton. Kto nie był ogłuszony ruszył do ucieczki. Drzwi okazały 
się zósemkowane, należało wydostać się przez wąskie okienko, 
przy którym szedł odpływ z wodą z brudnych silników. Ucie-
kaliśmy w panice. Pierwszy wyszedłem i musiałem na górze 
wyciągnąć następnego. Tych, którzy osłabli i upadli zdeptano. 
Pewnie też spotkałby mnie podobny los, ale pomógł mi przyja-
ciel z Chorzenic - Tolek Komór, którego przywieziono zaledwie 
tydzień wcześniej. 

Widok był przerażający. Wszystko płonęło, nawet silniki 
i podłogi. Nie mogliśmy oddychać od kurzu. Poruszaliśmy się 
jak ślepcy. Niektórzy wybiegali na świeże powietrze, kierowali 
się w obłędzie na ogrodzenie, po czym upadali rażeni prądem. 
Jednymi słowy: Sodoma i Gomora. Jak się później dowiedzie-
liśmy, na fabryce rozbiło się ok. 80 bomb. Leje po nich były tak 
wielkie, że nawet 20 Włochów nie radziło sobie z ich zasypa-
niem, ziemia rozsypała się w promieniu 20 km. 

Naloty wzmagały się. Powtarzały się nie tylko w nocy, ale 
również w dzień, niezależnie od pogody. Nie przesypialiśmy 
całych nocy, własowcy budzili nas, sprzeciwialiśmy się im 
nakrywając głowy siennikami. Ostatecznie wybiegaliśmy otule-
ni w koce przed baraki. 

Wynikiem nalotów był brak żywności. Ludzie z okolic, 
którzy dostarczali żywność bali się ryzykować i przyjeżdżać 
do obozu. Nie docierał zarówno chleb, którego dostawaliśmy 
po kromce dziennie, jak i produkty na zupę. 

Pamiętam płaczące z głodu dzieci. Było ich sporo, ponie-
waż jeden barak Niemcy przeznaczyli dla rodzin, tzn. matek 
z dziećmi (głównie Polek). W czasie nalotów zrozpaczone matki 
uciekały ze swoimi dziećmi, które nie miały siły tak szybko biec. 
Kobiety trzymały potomków za rączki i ciągnęły po ziemi(...)

Nadszedł oczekiwany dzień. Artyleria była już bardzo 
blisko. Niemcy bronili się zaciekle. Nikt nie martwił się
o nas. Siedzieliśmy w barakach. W końcu ostrzał ucichł. Posta-
nowiliśmy wyjść na zewnątrz, tym bardziej, że ktoś powie-
dział, że obóz zostanie spalony. Z ciekawości ruszyliśmy 
w stronę fabryki. Z dwoma chłopakami z Łodzi przeszedłem 
0,5 km. Wyszliśmy za fabrykę, na wzgórzu dostrzegliśmy 
wojska amerykańskie. Kolumny wojsk zbliżały się w naszą 
stronę. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw. Byliśmy strasz-
nie głodni, być może dlatego odważyliśmy się na ten krok. 
Ukryliśmy się w pobliskiej tarninie. Ukradkiem podeszliśmy 
do opuszczonych stanowisk przy ogniskach, szukając kawał-
ka chleba. Resztki jedzenia wciskaliśmy w kieszenie lub od 
razu jedliśmy. Wszystko zbieraliśmy, nawet kawałki papiero-
sów. Dosyć zadowoleni wracaliśmy do fabryki, gdy tuż koło 
niej zatrzymało nas dziesięciu hitlerowców. Do mundurów
i hełmów doczepili sobie kwitnącą tarninę w celu zama-
skowania się. Krzyknęli: „Hände hoch!”. Oskarżyli nas
o szpiegostwo, do czego mięli podstawy, gdyż założyliśmy 
mundury amerykańskich żołnierzy zamieniając swoje zni-
szczone ubrania. Zapewne rozstrzelaliby nas, gdyby jeden

z nich nie rozpoznał moich kolegów, którzy pracowali pod 
jego nadzorem(...)

Niedługo po Amerykanach przyszli Rosjanie. Choć byliśmy 
wyswobodzeni bardzo cierpieliśmy. Po wyzwolonych Francu-
zów i Włochów przybywały transporty. My, Polacy, czekaliśmy. 
Tylko to nam zostało. Wojsko rosyjskie nie było tak zdyscypli-
nowane jak amerykańskie. Dostawy żywności nie dochodziły 
regularnie, wykradano zaopatrzenie fabryk. Na szczęście stan 
mojego zdrowia poprawił się, dzięki czemu mogłem zatrudnić 
się u Amerykanów. 

Pewnego dnia przyjechał żołnierz amerykański. Mówił bar-
dzo ładnie i czysto po polsku. Wybrał 80 - osobową grupę 
młodych mężczyzn. Zostaliśmy zatrudnieni przy zasypywaniu 
lejów po bombach, na jakie natrafiało wojsko. Dostawaliśmy 
wojskowe wyżywienie. Na obiad zabierano nas do niemieckich 
koszar wojskowych.(...)

Gdy naprawiono mosty w stronę Polski zorganizowa-
no transport. Wszystkich umieszczono w 80-ciu samocho-
dach podstawionych w miejscowości Risen, niedaleko Eise-
nach. Dowieziono nas do pewnej miejscowości, niedaleko
Drezna. Tam zostaliśmy potraktowani jak złodzieje. Rosja-
nie zachowywali się niczym hieny. Przystawili nam broń 
do skroni i kazali oddać to, co mieliśmy. Kazali zdejmo-
wać buty, oddawać bagaż podręczny. Ponadto byli pija-
ni, strzelali w powietrze.  Byliśmy głodni. Postanowiłem 
uciekać. Ktoś poinformował nas, że na stacji stoi pociąg 
towarowy z ziemniakami, będziemy mogli się najeść
i pojechać dalej. Wielu udało się tam. Ziemniaki były zgniłe, 
więc możliwość najedzenia się odpadała. Próbowaliśmy się jed-
nak wspiąć do wagonów i przejechać dalej. Nie udało się. Jeden 
z wartowników zaczął strzelać w naszą stronę. 

Tych, którzy nie uciekli Rosjanie zatrudnili na 8 miesię-
cy przy zakopywaniu zwłok. Mnie się udało i choć wracałem 
w pojedynkę, cieszyłem się, że wracam do domu. 

 Dotarłem na małą stacyjkę. Spotkałem tam chło-
paka, który też podróżował w stronę Polski. Uzgodnili-
śmy, że gdy pociąg zwolni - to skoczymy na jego bufory. 
Wbrew naszej nadziei nie ujechaliśmy daleko.  Okazało się, 
że pociągiem jechali żołnierze. W najbliższym lesie pociąg 
się zatrzymał. Aresztowano nas. Zaprowadzono do wago-
nu z obsługą, mającą nas pilnować. Nad ranem wszyscy się 
zdrzemnęli. Wykorzystując fakt, że pociąg przystanął z powo-
du awarii torów, cicho opuściliśmy wagon. Długo błądziliśmy 
w lesie, przy którym wysiedliśmy, nim dotarliśmy do jakiejś 
małej wioski. Na skraju mieszkała staruszka, ok. 80 - letnia.
Ugościła nas tak, jak tylko mogła (...) W końcu trafiliśmy na 
pociąg, gdzie motorniczym był Polak. Pozwolił nam zabrać 
się pod jednym 
warunkiem - 
musieliśmy jechać 
na dachu. Nad 
ranem przysnąłem. 
Na szczęście kole-
ga czuwał, w samą 
porę złapał mnie 
i nie ześlizgnąłem 
się z pędzącego 
pociągu. Dojecha-
liśmy do Rawicza, 
gdzie mogliśmy się 
przemyć i coś zjeść. 
Następnie dojecha-
łem do Zduńskiej 
Woli, Dubidz, a 
stamtąd pieszo do 
domu (...)

Alfons Czarnecki, (na zdjęciu) wypowiedź z dnia 5.09.2004 r.
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Od tamtych wydarzeń minęło już tak wiele czasu... Jednak 

nie zabliźnił on ran. To wszystko nadal do mnie wraca.

Gdy zamknę oczy, widzę kolumny nadciągajacych czołgów 

z czarnymi krzyżami, słyszę huk wystrzałów, krzyki i płacz

dzieci, którym Niemcy zabijają ojców. 

1 września 1939 roku miałem czternaście lat i powinie-

nem rozpoczynać naukę w gimnazjum. Ale zaczęła się wojna...

W Pławnie pojawili się hitlerowcy. Już 2 września zamordowali 

kilku mężczyzn - Polaków, a także rabina i 5 Żydów. Spalono 

synagogę i dziesiątki stodół. Wszyscy w popłochu zabierali naj-

bardziej potrzebne rzeczy i uciekali do okolicznych wsi, aby tam 

przeczekać najgorsze chwile.

Tymczasem żołnierze Hoepnera siali postrach wśród miejscowej 

ludności. Naprzeciw cmentarza urządzili lotnisko polowe, zapewnia-

jąc sobie tym samym zaopatrzenie. 3 września pojawiły się nad nim 

dwa polskie samoloty. Nastąpiła wymiana ognia... Jeden z samolo-

tów spadł. Jednak póki główne oddziały 16. korpusu pancernego nie 

opuściły wsi, nikt nawet nie próbował zbliżyć się do tego miejsca. 

Po kilkunastu dniach wójt - Józef Krauze i kilku innych mężczyzn 

wydobyli zwłoki dwóch lotników i pochowali je na pobliskim cmenta-

rzu. Szerzące się rozboje i zbrodnie sprawiły, że wśród ludności zaczął 

narastać bunt. Ludzie nie mogli pogodzić się z tym, że Niemcy mor-

dują niewinnych, w tym także kobiety i dzieci oraz niszczą dorobek 

całego ich życia. Wielu przystąpiło do Służby Zwycięstwu Polski, 

następnie do Związku Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku 

przekształcił się w Armię Krajową. 

W celu przeciwdziałania ruchowi oporu, a także chcąc zastra-

szyć miejscową ludność, okupant utworzył w Gidlach posterunek 

żandarmerii. Jego obsada - początkowo kilkunastoosobowa, pod 

koniec 1944 r. składała się z ponad 40 żandarmów. Pierwszym 

komendantem w Gidlach był Meister Georg Schwarzmayer, odzna-

czający się wyjątkowym okrucieństwem i bestialstwem. Za „wzoro-

we” wypełnianie obowiązków przyznano mu urlop, w czasie którego 

Meister wyjechał do domu - w Sudety. Wśród działaczy AK rozeszła 

się wiadomość, że 13 grudnia 1943 r. Schwarzmayer będzie wracał 

do Gidel. Część żołnierzy należąca do kompanii „Cedr” zorganizo-

wała pod wodzą „Alma” zasadzkę na żandarma.

Ze stacji kolejowej w Radomsku odebrał go stangret pracu-

jący w pławińskim majątku - pan Borek. Gdy znaleźli się w oko-

licach Klekowca z lasu wybiegli partyzanci, próbując zatrzymać 

bryczkę. Z obawy o własne życie pan Borek, posłuszny rozkazowi 

Niemca, popędzał konie. Jednak w czasie próby ucieczki bryczka 

wywróciła się trafiona rzuconym przez jednego z AK-owców gra-

natem. Schwarzmayer - jeszcze żywy, wpadł do rowu. Stamtąd 

oddawał strzały w kierunku partyzantów. Ci jednak obezwład-

nili go, rozebrali do bielizny i rozstrzelali. Znalezioną przy nim 

teczkę, w której znajdowały się donosy pisane przez szpiclów, 

a także listę około dwustu osób, które miały być aresztowane 

zabrano wraz z mundurem Schwarzmayera. 

Akcja zakończyła się sukcesem, jednak przyniosła nie-

planowaną i niepotrzebną stratę. Mianowicie zginął jeden z 

AK-owców, który usiłując włożyć niemiecki mundur został 

daleko za grupą. Chcąc dogonić kolegów, biegł za nimi, ci jed-

nak, sądząc, że to niemiecki żandarm zaczęli do niego strzelać. 

Niestety, partyzant zginął...

Zamach na komendanta nie przeszedł jednak bez echa...

16 grudnia 1943 r. Pławno zostało otoczone przez żandarmerię.

Z łapanki zebrano około 50 mężczyzn. Każdemu nakazano 

zabrać siekierę, szpadel i powróz. Mężczyźni zostali zaprowadzeni 

do lasu na Klekowcu. Tam powiedziano im, że „tutaj polscy ban-

dyci zamordowali meistera, Schwarzmayera”. Nakazano powrót.

W lesie, w okolicach Wygody Niemcy zatrzymali wszystkich 

ludzi. Kilku kazano ściąć dziesięć drzewek i wbić je w ziemię, 

pozostali kopali doły. Wszyscy byli przekonani, że przyjdzie im 

żegnać się z życiem. Wówczas jednak pojawił się samochód cię-

żarowy, transportujący dwudziestu zakładników z częstochow-

skiego więzienia. Niemcy powiedzieli, że odpowiedzią na zamor-

dowanie ich komendanta będzie egzekucja dwudziestu Polaków. 

Mężczyznom z Pławna kazano przywiązać więźniów do słupków 

i związać im ręce drutami i paskami. Żaden z Polaków jednak 

nie zgodził się. Wówczas żandarmi sami zaczęli to robić.

Młodzi polscy patrioci oddawali życie ze słowami „jeszcze 

Polska nie zginęła” na ustach. Do każdego strzelało dwóch Niemców 

- jeden klęcząc, drugi na stojąco. Ciała rozstrzelanych wrzucono do 

wcześniej wykopanych dołów. Dopiero wiosną 1945 r. dokonano 

ekshumacji zwłok. Rodziny pomordowanych zabrały ich ciała do 

Częstochowy.

Przez wiele lat miejsce to pozostawało zapomniane. Dopiero 

w latach 60-tych drużyna harcerska umieściła na drzewie w 

pobliżu miejsca egzekucji krzyż, a pod nim betonowego orła. 

Wówczas władze zdecydowały o postawieniu pomnika upamięt-

niającego to tragiczne wydarzenie.

W moim domu mówiło się o tym dużo. Ojciec był wielkim 

patriotą, walczył w czasie I wojny światowej. Nie mógł pogodzić 

się z tym, że krew przelana za oswobodzenie ojczyzny i ofiary życia 

walczących wtedy ludzi mogłyby zostać zapomniane, a historia 

zafałszowana przez okupanta. We mnie również narastał bunt 

przeciwko okrucieństwu okupanta i jego krwawym zbrodniom.

�Las wychował mnie na polskiego 
patriotę�
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Wówczas także ja znalazłem się w kręgu członków 74. pułku 

piechoty. 

W Pławnie pojawił się Jan Chojecki - konspirator i działacz 

podziemia ze stolicy, który zbiegł przed aresztowaniem. Zaczął 

organizować wokół siebie grupkę ludzi, którzy chcieli czynnie 

przeciwstawiać się zbrodni okupanta. I tak, wraz ze swymi 

rówieśnikami - Edmundem Gzikiem i Zygmuntem Resslem roz-

poczęliśmy walkę z hitlerowcami. Nie mieliśmy doświadczenia 

ani broni, lecz nasze serca rwały się do walki. Gdy w lipcu 1944 

roku otrzymaliśmy broń ze zrzutów, Wacław - nasz dowódca 

postanowił, że zorganizujemy akcję na niemiecki samochód 

wojskowy, którym jechał oddział wehrmachtu, stacjonujący

w majątku Pławno. W akcji brało udział 7 osób - Wacław, 

Edek, ja, Stanisław Koper z Radomska, dwóch jego kolegów 

oraz dwóch innych AK-owców. Każdy z nas otrzymał karabin

i cztery naboje. Nasz dowódca wraz z Edkiem umieścił na dro-

dze drewnianą zaporę z duktu. Wówczas Niemcy znajdowali się 

w odległości około 200 metrów od nas. Później wszystko potoczy-

ło się bardzo szybko - Wacław chwycił karabin i wybiegł na drogę, 

Niemcy puścili serię z broni maszynowej. Wacław padł na zie-

mię - martwy... Zaczęliśmy strzelać, wtedy zginął kolejny z nas - 

Stanisław Koper. Wtedy kazałem kolegom wycofać się w kierunku 

Wygody, a sam rzucałem granaty w stronę Niemców. Dwóch ran-

nych kolegów opatrzył dr Jakubowski z Gidel, a zwłoki Wacława 

i Kopra zostały na miejscu walki. Niemcy zabrali ciała kolegów 

z lasu i wrzucili je do rowu koło pałacu w Pławnie z nadzieją, 

że ktoś rozpozna zamordowanych i zgłosi to na posterunku 

w Gidlach. Gdy jednak do tego nie doszło, zwłoki Chojeckiego

i Kopra zawinęli w prześcieradła i zakopali na kirkucie. Następnej 

nocy odkopaliśmy ich ciała, złożyliśmy je do trumien i chcieliśmy 

zawieźć na cmentarz furmanką Józefa Kanafy, ale dostrzegli nas 

żandarmi. Trumny pozostawiliśmy na polu i dopiero następ-

nej nocy złożone zostały w grobowcu rodziny Szwedowskich. 

Po pewnym czasie zwłoki Wacława zostały przeniesione do 

grobu pani Worwąg - właścicielki młyna.

Po śmierci dowódcy wstąpiłem do oddziału Alfonsa Kaszy 

-„Alma”, pod którego dowództwem walczyło wielu Pławniaków.

Rok 1945 - wyzwolenie... Paradoksalnie, dla nas AK-owców 

oznaczało aresztowania, represje, śmierć. Moi współtowarzysze 

broni wezwani do zdania karabinów i amunicji, stawiali się 

na komisariatach - tam zatrzymywano ich, bito, skazywano na 

lata więzienia, a nawet karę śmierci. Chcąc uniknąć ich losu, 

postanowiłem zdać swój karabin początkowo za pośrednic-

twem, szwagra - Stefana Worwąga, w obawie jednak o jego los, 

ostatecznie powierzyłem broń Józefowi Kanafie, który utrzy-

mywał bliskie kontakty z żołnierzami Armii Ludowej oraz

SS RONA (Ruskaja Narodnaja Oswoboditielnaja Armia).

Wkrótce potem wstąpiłem do oddziału kpt. Stanisława 

Sojczyńskiego, nauczyciela z Rzejowic. W jego szeregach brałem 

udział w rozbiciu radomszczańskiego więzienia. 

Po wyzwoleniu „Warszyc” rozpoczął organizowanie 

Konspiracyjnego Wojska Polskiego, skupiającego byłych par-

tyzantów walczących na terenie obwodu włoszczowskiego

i radomszczańskiego. Walczyłem u „Warszyca” aż do rozbicia 

oddziału KWP w 1946 r. następnie przedostałem się do Berlina. 

Będąc w amerykańskiej strefie okupacyjnej, czułem się bezpiecz-

ny, jednak z nieznanych mi powodów zostałem tam zatrzymany 

i wydany w ręce władz sowieckich. Podczas transportu udało mi 

się zbiec i powrócić do ojczyzny. Przez kolejne dwa lata wraz

z Lucjanem Brychtem i Tadeuszem Rymarkiem przeprowadzali-

śmy akcje na posterunki MO, UB i WP.

Zimą 1947r. przenieśliśmy się do Wrocławia, gdzie wynajęli-

śmy pod fałszywymi nazwiskami pokój przy ulicy Marii Curie- 

Skłodowskiej 7 m.6 u Tadeusza Korneluka. Zatrudniłem się jako 

urzędnik w przedsiębiorstwie rozbiórkowo- budowlanym, podją-

łem naukę w I Liceum. Staraliśmy się prowadzić normalne życie. 

Nie zaprzestaliśmy jednak dalszej działalności sabotażowej- zli-

kwidowaliśmy kilku funkcjonariuszy MO, przeprowadzaliśmy 

akcje na firmy, m. in. Przedsiębiorstwo Budowlane „Zgoda”, 

w którym Brycht był zatrudniony jako technik budowlany. 

Dzięki akcjom tym zdobywaliśmy środki na działalność pod-

ziemną i pomoc dla rodzin pomordowanych AK-owców.

Akcja na przedsiębiorstwo „Zgoda” była jednak naszą ostat-

nią... 4 grudnia 1948r. zostaliśmy aresztowani i osadzeni w wię-

zieniu przy ulicy Kleczkowskiej 31, pawilon I, oddział 2A.

20 stycznia 1949r. odbyła się nasza sprawa. Dla mnie i tak 

nie miało to już żadnego znaczenia- mój los był przesądzony. 

KS- te litery widnieją na nakazie przyjęcia mnie do więzienia- 

kara śmierci... Parodia rozprawy pod przewodnictwem prokura-

tora mjr Romana Abramowicza i przy znaczącym współudziale 

oficera śledczego WUBP chor. Jana Misiurskiego, zakończyła 

się wydaniem wyroku- Lucjan Brycht i Stefan Kręt skazani 

na śmierć przez rozstrzelanie. Zezwolono nam na wygłoszenie 

ostatniego słowa. Wtedy przypomniałem sobie o tych młodych

częstochowianach rozstrzelanych na Wygodzie - do końca bronili 
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swych racji. „Niech żyje Polska”... Tak, niech żyje. Beze mnie, ale 

także dzięki mnie. Ojciec uczestniczący w procesie był ze mnie 

dumny- wiem o tym. Wybrałem życie ojczyzny, rezygnując ze 

swojego. Ostatnie wypowiedziane przeze mnie słowa: „Matki 

nie znałem, ojca wywieziono mi na Sybir. Las wychował mnie 

na polskiego patriotę, a Żydzi i Ruscy nie mają prawa mnie 

sądzić” były gwoździem do mojej trumny. Nie łudziłem się - jako 

AK-owiec, „ten od Warszyca” nie mogłem się łudzić. Mimo to 

wraz z Brychtem zwróciliśmy się 24 stycznia 1949r. do Bolesława 

Bieruta z prośbą o ułaskawienie. Lucjanowi zamieniono karę 

śmierci na 15 lat więzienia, ja czekałem na rozstrzelanie.

15 lutego 1949r. o godz. 18.00 dr Jan Orliński- jeden z naj-

większych zbrodniarzy czasów powojennych, odpowiedzialny za 

śmierć wielu ludzi walczących w szeregach AK, wykonał wyrok...

Oddałem życie za Polskę, za Honor i Ojczyznę, za to, co było 

dla mnie najważniejsze.

Ojciec został sam... Nie poinformowano go o egzekucji. 

A kiedy się dowiedział, że po jego synu został jedynie: „jeden szal 

zielony”, co czuł? Co czuł, będąc ojcem „zbrodniarza i bandyty”, 

który „brał udział w napadach rabunkowych z bronią w ręku”?. 

Tak, przez ponad 50 lat właśnie nim byłem. Jednak czas i historia 

okazały się sprawiedliwym sędzią tamtych dni- 21 marca 2002r. 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok kasacyjny, uzasad-

niając go w następujący sposób „zważywszy, iż z opisu czynów 

popełnionych i przyjętej kwalifikacji prawnej, oraz okoliczności 

ich popełnienia jasno wynika, że popełnione zostały w związku 

z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.

Teraz mogę zaznać spokoju- mój duch jest już wolny. 

Sprawiedliwości stało się zadość- bohaterom tamtych dni, którzy 

przelali swoją krew za ojczyznę przywrócono dobre imię...

Państwo Polskie jest wolne i suwerenne, tylko czasem patrząc 

na was wszystkich zastanawiam się, czy za taką Polskę walczyli-

śmy, czy za taką Polskę oddawaliśmy życie...?

Powyższy esej wspomnieniowy oparty został na historii 

Stefana Kręta, syna Władysława, urodzonego 10 czerwca 1925r. 

w Pławnie, członka 74. pp AK, rozstrzelanego dnia 15 lutego 

1949r. w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej 31. Opisy akcji 

z udziałem Stefana Kręta ps. „Rawicz” oparte są (podobnie jak 

i innych akcji organizowanych przez partyzantkę na terenie 

powiatu radomszczańskiego) na kronice prowadzonej przez 

porucznika Tadeusza Bulińskiego ps. „Marek”. Podstawą do opi-

sania rozprawy sądowej, na której Kręt został skazany na śmierć 

przez rozstrzelanie była relacja ojca- Władysława, uczestnika 

procesu, którą umieścił w swej pracy pt. „Monografia Pławna” 

w rozdziale pt. „Jeden od Warszyca” pan Bolesław Bartnik. 

Dokumenty dotyczące aresztowania, skazania oraz wykonania 

wyroku zostały przekazane przez dr Mirosławę Kościjańską

siostrzenicę zamordowanego.
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Małgorzata Szmigielska

„W wojnach, bez względu na to, 

która strona będzie się uważała za 

zwycięzcę, nie ma wygranych, są tyl-

ko przegrani”1. Tymi przegranymi  

jesteśmy my, wszyscy ludzie. Możemy 

przyjąć konkretne pojęcia definiujące 

wojnę, jako np. „gwałtowny konflikt 

pomiędzy państwami”, „zakończenie 

okresu pokoju w danym rejonie” czy 

„prowadzenie polityki przez państwo 

lub grupę państw metodami prze-

mocy”. Czy jednak słowa te odda-

ją całą istotę tego, co opisują? ... nie. 

Nie da się słowami określić okrucień-

stwa, przelewu krwi, odgłosów z pola 

bitwy i krzyków żołnierzy, czy nawet 

lamentu zwykłych cywilów. Człowiek 

nie dowie się jak wygląda prawdziwe 

oblicze wojny, jeśli sam jej nie prze-

żyje, nie doświadczy wszelkich cier-

pień i upokorzeń, jakie z sobą niesie. 

Ucząc się historii dowiadujemy się o 

różnych bitwach. Opisujemy ich „wy-

niki” określając wygranych i przegra-

nych. Ale zastanówmy się, czy można, 

będąc w tej klasyfikacji wygranym, 

cieszyć się także z tego że kilka tysię-

cy osób zginęło? Że doszliśmy „po 

trupach do celu” - w dosłownym tych 

słów znaczeniu? Tak więc nawiązu-

jąc do powyżej przytoczonego cyta-

tu nigdy nie możemy powiedzieć 

o wygranej. Wszyscy jesteśmy prze-

granymi, tracimy najbliższych, 

dorobek życia, plany na przyszłość. 

Co zatem zyskujemy? ... niepewność 

jutra, stajemy się bardziej obojętni na 

emocje i uczucia.

W książkach i podręcznikach do 

historii możemy znaleźć wiele opraco-

wań o tym okresie, ale najbardziej inte-

resujące są wspomnienia bezpośred-

nich świadków zdarzeń i  ich relacje 

dotyczące „naszej małej ojczyzny”, czyli 

okolic Radomska.  

Mieszkam w Gidlach - miejscowo-

ści oddalonej o 13 km od Radomska 

w kierunku południowym. W 1939 

roku granica Polski była przesunięta 

bardziej na wschód, w związku z czym 

obszar gminy Gidle położony był sto-

sunkowo niedaleko granicy z Rzeszą 

Niemiecką. Na mapce Gidel i okolic 

zaznaczone zostały ważniejsze miejsco-

wości, o których będzie mowa w dalszej 

części pracy. O wojnie, okupacji i życiu 

ludzi w tych czasach na terenie Gidel 

i okolic dowiedziałam się z opowiadań 

dziadka, który w chwili rozpoczęcia 

wojny miał sześć lat. Mimo tak dużej 

odległości w czasie pamięta on niemal 

wszystko, co działo się dookoła nie-

go. To bowiem, czego doświadczymy 

w dzieciństwie, ukształtuje nasz charak-

ter i osobowość, a zarazem pogląd na 

świat w przyszłości. Wydarzenia z tego 

okresu mogą zostać w naszej pamięci 

bardzo długo, gdy są związane z życiem 

w ciągłym strachu, niepokoju, niepew-

ności jutra; jednym słowem, gdy nasze 

dzieciństwo nie jest szczęśliwe. 

W latach 30. XX wieku informacje 

nie roznosiły się tak szybko jak dzi-

siaj. Mimo że nasilały się wiadomości 

o narastającym konflikcie, wielu nie 

przypuszczało, że może on nastąpić 

już we wrześniu. Niemcy wkroczyli do 

Gidel 1 września 1939 roku w godzi-

nach popołudniowych. Był to piątek, 

dzień ciepły i słoneczny, „a lato było 

piękne tego roku”2, na niebie nie było 

Wojenne wspomnienia 
II miejsce - Marta Kusak
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żadnej chmurki. Miejscowość zdobyta 

została bez walki. Niektórzy w obawie 

przed wojskami nieprzyjaciela ucieka-

li do sąsiednich wiosek lub nawet za 

granicę. Wielu ludzi porzucało swój 

dobytek i kierowało się w miejsca jak 

najbardziej oddalone od dróg głów-

nych, którymi poruszały się oddziały 

niemieckie. Zwarte szeregi żołnierzy 

wkroczyły do Gidel od dwóch stron. 

Pierwszy oddział szedł od Radomska, 

przechodząc przez Pławno, drugi od 

strony Rudy. Niemcy oddali strzały 

do czterech mężczyzn, nieświadomych 

sytuacji,  stojących za studnią pośrod-

ku rynku, tuż pod starym dębem. Jedna 

z kul trafiła w nogę pana Józefa Michal-

skiego. Na ulicach powstał popłoch, 

ludzie zaczęli uciekać i chować się, gdyż 

wiedzieli już co oznaczały te strzały. 

Z czasem ulice wyludniły się. Podczas 

przemarszu oddziałów każdemu wolno 

było wejść do Gidel, ale nikt nie mógł 

wyjść. Na ulicach ustawiono działa 

przeciwlotnicze, z których strzelano 

do polskich samolotów. Już tego dnia 

jeden z nich został strącony na łąkach 

za  Pławnem. Zginęło wtedy kilku ludzi, 

a ich groby znajdują się na pobliskim 

cmentarzu.  W wyniku niemieckich 

ostrzałów powstał także pożar na ul. 

Kartuskiej w Gidlach. Spłonęło kilka 

domów i gdyby nie szybka interwencja 

miejscowej ludności sytuacja mogła-

by być niebezpieczna. Niemcy jechali 

natomiast w głąb kraju. 

Po nocy spędzonej w okolicach 

Kościoła pokartuskiego, wojsko ruszyło 

dalej. Na tereny obecnej gminy życiń-

skiej wojska niemieckie wkroczyły już 

3 września. Pod wieczór następnego 

dnia były w Maluszynie. Wieczorem 

wywiązała się tam niewielka potycz-

ka z małą grupą żołnierzy Wojska Pol-

skiego przeprawiającą się przez Pili-

cę. Zginęło 10 Polaków. Spośród wielu 

miejsc,  gdzie polegli nasi żołnierze, jest 

też mała miejscowość o nazwie Borzy-

kowa. „Dnia 4 września żołnierze pol-

scy otrzymali rozkaz zajęcia pozycji 

bojowych w Borzykowej. Przybyli tutaj 

z okolic Janowa około 15 minut przed 

godziną trzecią po południu. Byli zmę-

czeni wędrówką,  bardzo głodni i spo-

ceni, był to dzień ponoć bardzo ciepły” 

- mówi ks. Mirosław Przybyłowicz3. 

Zajęli pozycje za cmentarzem od stro-

ny Borzykówki. Było ich dokładnie 53, 

wraz z gen. Hryńko, który tu dowodził.  

Niemcy nie spodziewali się, że zosta-

ną zatrzymani, ponieważ dysponowa-

li sprzętem ciężkim. Od strony sadów 

przy kościele nacierał oddział wyposa-

żony w jeden czołg przeciwpancerny, 

od strony Borzykówki kilka samocho-

dów opancerzonych, a z kierunku pół-

nocnego kawaleria. Przewaga liczebna 

i zbrojna nieprzyjaciela była przytła-

czająca. Mimo tego polskie oddziały 

broniły się bardzo dzielnie (dysponując 

jedynie karabinami ręcznymi i jednym 

karabinem maszynowym). Wielu pole-

gło bohatersko na polu bitwy, niestety 

również gen. Hryńko, który do ostat-

nich chwil swego życia strzelał w kie-

runku nieprzyjaciela, „ponoć bardzo 

celnie, czym dodawał otuchy współto-

warzyszom”4. 

Sytuacja stawała się coraz cięższa. 

Żołnierze zepchnięci zostali na teren 

cmentarza. Mimo iż atakowano ich 

zaciekle i mimo, że pozbawieni zosta-

li dowódcy, broniąc się dawali sobie 

wspaniale radę. Huk niemieckich kara-

binów nie ustawał. Niemcy przedzierali 

się do przodu, a kule trafiały w pomni-

ki, drzewa i mur, który został całko-

wicie zniszczony. Im bliżej znajdował 

się napastnik, tym dzielniej bronili się 

Polacy. Doprowadziło to do zatrzyma-

nia się w pewnej odległości nieprzyja-

ciół, którzy postanowili obejść dooko-

ła  cmentarz i otoczyć pozostałą garstkę 

obrońców. Kawaleria zajęła pozycje 

w okolicach szkoły w Borzykowej. 

Szala zwycięstwa przechylała się powo-

li na stronę wroga. Mimo tak złego 

położenia, Polacy nie poddawali się. 

Gdy już mieli być pobici przez hitle-

rowców, jeden z polskich strzelców 

wyborowych przebiegł obok kościoła. 

I w tym momencie w jego głowie naro-

dziła się myśl przesądzająca o wyni-

ku całej akcji. Zamierzał on strzelać 

w kierunku wroga z innej pozycji, tak 

by sprawić wrażenie atakowania także 

przez drugi oddział, przybyły z pomo-

cą. Niemcy byli bowiem zaskoczeni 

tak małą liczbą żołnierzy broniących 

się na cmentarzu. Nie znamy nazwi-

ska żołnierza, który obmyślił taki plan. 

Wiadomo natomiast, że jego zamierze-

nie było niezwykle trafnym posunię-

ciem. Żołnierz miał zająć pozycje przy 

murze i szykować się do strzału, gdy 

zauważył dziuplę w drzewie. Wszedł 

zatem do dziupli, a przedtem „utrą-

cił kolbę z karabinu. Jeśli ktoś zna się 

na fachu żołnierskim, wie, iż strzelać z 

kolbą i przy tym celnie, a nawet bardzo 

celnie, jest ciężko”5. Strzelając bez kolby, 

śmiałek ten pokazał klasę i niezwykłą 

odwagę. Dysponował 32 lub 33 kulami. 

Strzelając, ani jeden raz nie chybił, mimo Mapka z ważniejszymi miejscowościami i trasą przemarszu wojsk niemieckich (wrzesień 1939 r.)
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że po drugim strzale miał już zmiażdżo-

ny obojczyk. O jego przebiegłości i pro-

fesjonalności może świadczyć fakt, iż 

nie strzelał po kolei, a stosując taktykę 

Jagiełły, wybierał cele spośród wszyst-

kich, strzelając najpierw na początek, 

później na koniec i w środek. Zmyliło 

to Niemców do takiego stopnia, że przy 

28 kuli padła komenda: „Halt!”6. Przy 29 

natomiast dowódcy krzyknęli „Zurück”, 

co znaczyło „Odwrót!”. 

Przy drodze z Borzykowej do Borzy-

kówki, po prawej stronie stał budynek, 

który obecnie już nie istnieje, gdzie 

Niemcy zrobili szpital dla rannych. Jak 

twierdzi naoczny świadek, syn sołtysa 

wsi, pana Kurowskiego, było ich bardzo 

wielu, tak, że kobietom darto materiał 

z pościeli, aby mieć czym obwiązać 

rany żołnierzy niemieckich.

Polacy zwyciężyli. Panowała wielka 

radość. Odparto atak wroga, przeciw-

stawiono się armii niemieckiej. Było 

to ważne wydarzenie dla mieszkańców 

tych okolic, jak i dla żołnierzy, którzy 

uwierzyli, że nie w sile, a w sprycie jest 

zwycięstwo. Były to pierwsze małe suk-

cesy uświadamiające zagrożonej Polsce, 

że warto przeciwstawić się najeźdźcy. 

Niemcy byli narodem mściwym, a za 

swoją przegraną bitwę chcieli zemścić 

się na ludności cywilnej, paląc Borzy-

kową. Ówczesny proboszcz tej parafii 

znał dobrze język niemiecki, i chcąc 

jakoś zaradzić, ocalić wioskę zapro-

sił niemieckich dowódców na pleba-

nię. Przyjął ich tam sowicie, wyjaśnia-

jąc przy tym, że nie mieszkają tutaj źli 

ludzie, a o wojskach, jakie napotkali na 

swojej drodze, miejscowi nie wiedzieli. 

Podobnie jak na polu bitwy, tak i tutaj 

nad ludźmi czuwała Maryja, gdyż wio-

ski nie spalono. Tuż przed bitwą, jaka 

rozegrała się 4 września żołnierze pol-

scy odmówili prawdopodobnie modli-

twę „Pod Twoją Obronę” i krzyknęli 

wszyscy razem „Z Maryją za Polskę”. 

Niestety, jedna jaskółka nie czyni wio-

sny, a na jedno zwycięstwo jakie odno-

siliśmy przypadało prawie 100 przegra-

nych.

Inicjatywa zorganizowania oporu 

wobec Niemców pojawiła się niezwy-

kle szybko, już w początkach paździer-

nika 1939 roku i przybrała początko-

wo formę nieposłuszeństwa wobec 

rozkazów władz niemieckich.  Inicja-

torami byli zwykle miejscowi inteli-

genci, nauczyciele, oficerowie rezerwy 

i właściciele dworscy. Mieli oni własne 

grupy, oddziały. Obszar gminy Żytno 

należy do tych terenów województwa 

łódzkiego, które obfitują w lasy. Kom-

pleksy leśne znajdujące się w obrębie 

nadleśnictwa Gidle sąsiadują bezpo-

średnio z większymi obszarami leśny-

mi na prawym brzegu Pilicy. Dzięki 

temu warunki naturalne gminy sprzyja-

ły podejmowaniu działań o charakterze 

partyzanckim. Wykorzystane to zostało 

już w okresie powstania styczniowego. 

Również w czasie trwania okupacji hitle-

rowskiej ten  element topografii tere-

nu był jedną z zasadniczych przyczyn, 

dla których na terenie gminy rozwinął 

się bardzo ożywiony ruch partyzancki. 

O sile ruchu oporu w początkach lat 

czterdziestych na naszych terenach 

może świadczyć fakt powstania w roku 

1940 posterunku żandarmerii w Gidlach.  

Pierwszy posterunek powstał naprze-

ciwko Klasztoru Ojców Dominikanów, 

później został przeniesiony do dworku, 

w którym obecnie mieści się Urząd Gmi-

ny. Żandarmi mieli za zadanie pilnować 

porządku na terenach podbitych.

Ruch partyzancki wywodził się

z różnych ugrupowań politycznych. 

Stacjonowały tutaj różne oddziały. 

Od początku ZWZ przemianowane w 

drugiej połowie lutego 1942 roku na 

Armię Krajową a od wiosny 1942 roku 

nowe siły zbrojne w postaci oddzia-

łów partyzanckich Gwardii Ludowej. 

Oddziały te od początku utrzymywały 

ścisły kontakt, wzajemnie informując 

się o ruchach i stanie sił niemieckich.

W czerwcu 1943 roku Michał 

Ostrowski, jadąc z Łysin do Cielętnik, 

napotkał w łanie zboża ukrywające-

go się jeńca radzieckiego, który wraz 

z dwoma towarzyszami, uciekł z trans-

portu do Oświęcimia. Był to lejtnant 

Armii Czerwonej, rodem z Charako-

wa, walczący wcześniej pod Stalingra-

dem, Jakow Salnikow (który przyjął 

później pseudonim „Jasza”). Udzielił 

mu pomocy i schronienia, a następnie 

przekazał go partyzantom Armii Ludo-

wej, tj. oddziałowi im. gen. Józefa Bema, 

oddział ten powstał latem 1943 roku.

Zdobywały pierwsze doświadcze-

nia w walce i pobierały pierwsze prak-

tyczne lekcje taktyki partyzanckiej 

okupione nierzadko dotkliwymi stra-

tami. Szybko powiększał się jednak 

stan liczebny oddziału, który w chwili 

wymarszu liczył 7 partyzantów uzbro-

jonych w 2 karabiny, 1 fuzję i 5 pistole-

tów. Mimo braku odpowiednich środ-

ków technicznych dokonywano akcji 

dywersyjnych na liniach kolejowych, 

niszczono linie telekomunikacyjne, ata-

kowano posterunki policji w poszu-

kiwaniu broni. 25 sierpnia oddział 

wyruszył w kierunku Kotfina, po dro-

dze jednak wpadł w zasadzkę. Zginęło 

dwóch gwardzistów, a hitlerowcy prze-

jęli jedyny rkm. Pozostała część oddzia-

łu wycofała się do lasów kotfińskich. 

Drzewo, w którym ukrył się polski strzelec 

wyborowy podczas walk z Niemcami. Dziś 

dziupla jest dużo większa niż wtedy.

Tablica znajdująca się na ścianie kościoła parafialnego, 

z nazwiskami poległych w bitwie pod Borzykową. 

Żołnierze ci i ich czyny są dokładnie opisane w kro-

nikach parafialnych.
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Następnie oddział maszerował w kie-

runku Częstochowy, a potem Włosz-

czowej. W związku z niemiecką akcją 

przeciwpartyzancką „Unternehmen 

Ostsee” oddział im. gen. J. Bema zmie-

nił bazę i na początku stycznia dotarł 

do lasów koło Żytna. 

Po pewnym czasie grupa dowo-

dzona przez „Garbatego” powróci-

ła na stałe do powiatu włoszczow-

skiego, a „Jasza” pozostał w okolicach 

Gidel i Żytna. „Był to człowiek mło-

dy, silny i dobrze zbudowany. Często 

przyjeżdżał do Gidel nocą, mój ojciec 

widywał go, gdy nocami razem z kil-

koma innymi mężczyznami pilnował 

wsi” - mówi mój dziadek. „Jasza” zgi-

nął w dniu, w którym na Ojrzeniu 

odbywało się posiedzenie Konspira-

cyjnej Łódzkiej Wojewódzkiej Rady 

Narodowej. W dniu tym przejeżdżali 

przez gminę własowcy, którzy sprzy-

mierzyli się z Hitlerem. Jakow uważał, 

iż skoro także pochodzi z Ukrainy, to 

może uda mu się przekonać ich, aby 

przeszli na polską stronę. Odradzano 

mu to, gdyż wrogowie byli wyjątko-

wo brutalni i nie zwracali na nikogo 

uwagi. „W ich szeregach można było 

spotkać także kobiety, niezwykle bru-

talne i niegodziwe, dorównujące męż-

czyznom”- opowiada Lucyna Bartnik. 

Podpalili oni wieś Wygodę, a ludzie 

z pobliskich miejscowości uciekali 

w popłochu spodziewając się podob-

nego losu. Dzielny przywódca polskiej 

partyzantki, zwycięzca wielu bitew 

nie słuchał jednak namów przyjaciół 

i wyprawił się na spotkanie ze śmier-

cią. 30 lipca 1944 roku zginął jeden 

z zasłużonych działaczy AL dążących 

do wyzwolenia Polski spod władzy 

okupanta. Pochowano go na cmenta-

rzu w Gidlach. Jednak podczas odpu-

stu św. Jacka, gdy cała miejscowość 

brała udział w obchodach, rosyjscy żoł-

nierze przyjechali na cmentarz. Jeden 

z nich stał przy bramie wejściowej pil-

nując terenu, pozostali wykopali ciało

„Jaszy”. Zabrano go następnie i pocho-

wano w okolicach rezerwatu Jasień, 

gdzie grzebano rosyjskich żołnierzy. 

Ostateczne zaś miejsce jego pochówku 

to cmentarz w Radomsku. 

Czasami dochodziło również do 

niezrozumiałych sytuacji, jakby umo-

wy między partyzantami a Niemcami.

Takim „prawdziwym” Niemcem, 

który miał umowę z partyzantami był 

Bott. W Dąbrowie Zielonej Niemcy 

urządzili pacyfikację, tym razem wysła-

no tam także kilku członków oddziału 

SS, aby przeprowadzili kontrolę „pra-

cy” żołnierzy. Nie wiadomo czy par-

tyzanci wiedzieli, gdzie stacjonuje 

Bott, lecz pewne jest, że przechodzili 

w okolicach jego posterunku. Zgod-

nie z umową, Bott nie powiadomił 

o tym swoich żołnierzy, 

aby członkowie Polski 

Podziemnej mogli bez-

piecznie przejść. Tym 

razem porozumienie 

nie przyniosło korzyści 

Bottowi, gdyż brak jego 

reakcji na grupę party-

zancką został dostrze-

żony przez mściwego 

i nadgorliwie wykonują-

cego swoją pracę człon-

ka oddziału SS. Generał 

Bott zginął na miejscu 

od kuli swojego rodaka. 

Dziadek opowiadał 

także, iż chodząc nieraz 

do lasu na grzyby napotykał żołnie-

rzy niemieckich, a nieopodal party-

zantów. Potyczki jednak nie wywiązy-

wały się, z czego można wnioskować, 

że Niemcy celowo nie atakowali prze-

ciwnika, gdyż sami bali się zginąć. 

Zarówno dziadek, jak i ks. Mirosław 

mówili, że polska podziemna brała 

udział w licznych odpustach i uroczy-

stościach kościelnych. „Przybywając 

do Borzykowej obstawiali karabina-

mi maszynowymi całą miejscowość, 

tak że żaden nieprzyjaciel się tutaj nie 

zbliżał”7. „W dzień naszych patronów, 

było tutaj moc partyzantów: AK, AL 

i wiele innych, tak, że cały rynek był 

zapełniony. Bywał tutaj także „Jasza” 

ze swoim oddziałem. Raz kupowa-

łem z kolegami lody, a on powiedział, 

że nam je zafunduje. Uroczystość była 

bardzo duża. Oddziały poszły czwór-

kami do kościoła, szli za monstrancją, 

mieli swojego księdza”8. Potwierdze-

niem tego faktu jest obraz, jaki znaj-

duje się w tamtejszym kościele para-

fialnym. Poza tym, że przybywały tam 

liczne oddziały partyzanckie, spotkać 

można było także ludzi w niemieckich 

mundurach. Nie byli to jednak nasi 

wrogowie, a Polacy, służący niestety 

pod obcym dowództwem. 

Pierwszymi partyzantami w Gidlach 

byli panowie Chybalski oraz Jankow-

ski. W Pławnie natomiast byli to: Józef 

Krent, Stefan Krent (AK), Józef Zatoń. 

Gdy powstały grupy partyzanckie, ich 

zadaniem było naprzykrzać się Niem-

com. Oznaczało to niszczenie trans-

portów, które szły na front Wschodni. 

W 1942 roku kierowano tam najwięk-

sze siły, gdyż rozpoczęło się natarcie na 

Związek Radziecki. 

Gdy stanowisko dowódcy żandar-

merii zajął Schwarzmayer, wiedział, 

że w lasach gminy Gidle znajdują się 

oddziały partyzanckie. Był szczegól-

nie okrutnym człowiekiem. Szukając 

partyzantów zabił 104 ludzi, często 

Krzyż z grobu powstańca listopadowego 

w kaplicy poświęconej żołnierzom, którzy po-

legli w Borzykowej. Stoi ona tuż obok pamięt-

nego drzewa.

Ostateczne miejsce, w którym został pochowany Jakow Salnikow 

(pseud. „Jasza”) wraz z innymi żołnierzami Armii Czerwonej.

NASZ ŚWIAT



14

Konkurs historyczny

WOJENNE WSPOMNIENIA II WOJNA ŚWIATOWA W HISTORII RADOMSKA I OKOLIC

y y

Radomsko 2005r.

byli to cywile. Ponieśli śmierć tylko 

dlatego, że rzucili się w oczy żandar-

mowi. Schwarzmayer miał na sumie-

niu zbyt wielu ludzi i dlatego został 

na niego wydany wyrok. Wyrok Pol-

ski Podziemnej wykonał oddział AK 

dowodzony przez por. „Alma” w dniu 

13 grudnia 1943 roku w miejscowości 

Wygoda, kiedy Niemiec wracał z urlo-

pu. „Miał przy sobie dokumenty, które 

wraz z nim miały do Gidel nie doje-

chać.” mówi dziadek. Dzięki wywiado-

wi znano trasę jego przejazdu i można 

było obmyśleć plan zamachu. „Jeże-

li jechałby samochodem mieli uszy-

kowane kolce, które przebiją opony

i pojazd nie będzie mógł dalej jechać” 

- opowiada dziadek - „Schwarzme-

ier nie chciał jednak jechać samo-

chodem, tylko bryczką. Usługi takie

w Gidlach świadczyli pan Grabarczyk

i pan Borek. Pojechali więc po nie-

go na stację do Radomska. Gdy wra-

cali okazało się, że na Klekowcu jest 

zasadzka.” Dzieciom, które akurat szły 

do szkoły kazano się schować, jeden 

z partyzantów chciał zatrzymać powóz, 

a gdy mu się to nie udało zranił konie 

strzelając do nich z pistoletu. Brycz-

ka się przewróciła, a żandarm scho-

wał się w rowie. Jednak wyrok został 

wykonany a papiery, które skazaniec 

z sobą wiózł - zabrane. Schwarzmay-

er jednak groził: „jeżeli mnie zabije-

cie, to za mnie polegnie 20 Polaków”. 

Niemcy dotrzymali słowa. W Często-

chowie urządzono łapankę i przywie-

ziono na Wygodę obiecaną ilość ludzi. 

Przywiązano ich do drewnianych pali 

ustawionych w centrum wioski. Przy-

prowadzono kilkunastu ludzi do kopa-

nia dołów na ciała zabitych. Wśród 

tych ludzi był ojciec mojego dziadka,

a obrazy tamtych dni pozostały na 

długo w jego pamięci. 

Narastająca w ciągu roku 1943 oraz 

rozszerzająca się w 1944 aktywność 

polskiego podziemia na tych tere-

nach spowodowała wzrost akcji nie-

mieckich mających na celu z jednej 

strony oczyszczenie obszarów wspo-

mnianych gmin z oddziałów party-

zanckich, które w zasadniczy sposób 

paraliżowały administrację okupacyj-

ną, oraz - z drugiej strony sterrory-

zowanie ludności cywilnej po to, aby 

nie dopuszczać do niesienia pomocy 

walczącym przeciwnikom Niemiec. 

Celem ataku stał się oddział „An-

drzeja”, który działał w rejonie Rędzin. 

Na przełomie grudnia 1943 i stycz-

nia 1944 jeden z żołnierzy wymie-

nionego oddziału będąc, na przepu-

stce, został zauważony przez szpiega 

niemieckiego. Schwytano go. Tortu-

rowany w Radomsku wydał miejsce 

stacjonowania oddziału. „Przecieki” 

były również wśród Niemców. Party-

zanci dowiedziawszy się, że jeden z ich 

członków został zatrzymany zarządzili 

szybką ewakuację z zagrożonych tere-

nów. Nieudana akcja na oddział „An-

drzeja” w rejonie Rędzin rozwścieczyła 

Niemców, w wyniku czego ucierpiała 

ludność cywilna. Moja babcia miała 

wtedy 5 lat i pamięta masową uciecz-

kę ludzi. Ona sama uciekła z mamą 

na Pławidła. Jej ojciec i wielu innych 

zostali we wsi, byli zajęci młocką. Gdy 

Niemcy wkroczyli do Rędzin zebra-

li ich wszystkich do jednej stodoły, 

a całą wieś spalili. Babcia pamięta czer-

woną smugę ognia palonych domostw, 

(w których wcześniej często nocowa-

li partyzanci). Oprócz Rędzin spalono 

również Kotfin i Czechy. Zabranych 

mężczyzn wywieziono do obozu pra-

cy koło Kielc.

Pradziadek przebywał w obozie 

od początku 1944 roku do wyzwo-

lenia. Prababcia jeździła do obozu 

i przekazywała paczki dla męża, lecz 

mało która do niego dotarła. Więź-

niowie mieszkali w barakach, gdzie 

było bardzo zimno. W obozie szerzyły 

się wszelkiego rodzaju choroby. Mało 

kto przeżył tak surowe warunki. Ste-

fan Chmielewski (bo tak nazywał się 

mój pradziadek) chorował na tyfus, 

a to że wrócił do domu uważane było 

za cud. Niemcy głodzili ich, wraca-

jącym z pracy w kamieniołomach 

więźniom miejscowa ludność rzuca-

ła chleb. Jednak kto tylko spróbował 

wyjść z szeregu i wziąć kawałek, był 

natychmiast zabijany. Pradziadek się-

gnął jednak po jedzenie, uważając że 

może zdąży. Niemiec miał już uszyko-

wany karabin, kula trafiła pradziadka 

w prawy bok. Był koniec roku 1944. 

Po tym incydencie dziadek zmęczo-

ny pracą, a teraz dodatkowo ranny nie 

miał szans na przeżycie. Jednak zbli-

żające się oddziały rosyjskie i wyzwo-

lenie sprawiły, że został on przewie-

ziony do szpitala, a potem do domu. 

Wyjeżdżając do pracy w kamienioło-

mach miał 35 lat. Był zdrowym, silnym 

i dobrze zbudowanym mężczyzną. 

Po powrocie wyglądał jak starzec. 

Zmęczony, schorowany i niedożywio-

ny, długo wracał do zdrowia, mimo tak 

ciężkiej młodości, dożył 85 lat.

Inną osobą, której udało się wrócić 

z „dalekiej podróży” był mieszkaniec 

Pławna - Franciszek Gonera. Został 

on wywieziony prawdopodobnie do 

obozu w Dachau. Był to brat Lucyny 

Bartnik. Rodzina mieszkała w Gowa-

rzowie, a jego ojciec znał dobrze język 

niemiecki, został więc wybrany sołty-

sem. Starał się wyciągnąć syna z obo-

zu, lecz nie udało się tego dokonać. 

Franciszek  wrócił do domu po trzech 

latach. Był schorowany i wygłodzony. 

Rodzina po jego powrocie nie poznała 

go, gdyż tak był zmieniony. Opowia-

dał o miejscu swych cierpień niewie-

le, chcąc jak najszybciej zapomnieć. 

Pani Lucyna pamięta jak opowiadał, że 

chcąc przeżyć więźniowie jedli nawet 

trawę. Niewielu wracało z obozów. 

Partyzancki wywiad działał także na 

terenie Pławna. Tutaj łącznikiem był 

Pomnik w pobliżu wsi Wygoda, poświęcony 

pamięci poległych tutaj ludzi w odwecie za śmierć 

dowódcy niemieckiego Schwarzmeiera oraz 17 

ludzi, którzy ponieśli śmierć w wyniku najazdu 

oddziałów ukraińskich.
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prawdopodobnie pan Janusz Ojrzyń-

ski. Jako kilkuletnie dziecko pani Lucy-

na przenosiła w książkach kartki, któ-

re pisał jej tata. Znajdowały się na nich 

wiadomości z terenów Gowarzowa 

i okolic, jak wygląda życie, gdzie znaj-

dują się Niemcy, jakie prowadzą działa-

nia itp. We wsi wydawano także gazetę. 

Było to działanie potajemne, gdyż podob-

ne rzeczy były zabronione. Wydrukowa-

ny i powielony egzemplarz roznoszony 

był przez panią Lucynę w rękawie ubra-

nia. Papier był poskładany i zwinięty 

w małe ruloniki, tak żeby nie było go 

widać nawet gdyby żołnierz przeszuki-

wał dziecko. Zdarzały się bowiem sytu-

acje, iż dzieciom idącym do szkoły prze-

szukiwano tornistry w poszukiwaniu 

podejrzanych przedmiotów.

Szkoła w Pławnie znajdowała się na 

rogu Placu Wolności i ul. Częstochow-

skiej. Dzieciom pozwalano się uczyć, ale 

jedynie wybranych zagadnień, jakimi 

była „wiedza o bajkach”, czytanie i pisa-

nie. Pozostałe przedmioty, a w szczegól-

ności historia i geografia były zakazane. 

Młodzież gidelska uczyła się natomiast 

„po domach”. 

Pławno było typową osadą żydow-

ską, o czym może świadczyć fakt, 

iż w tej miejscowości przy ulicy 

Sobieskiego znajdowała się synagoga. 

Nieopodal lasu był także cmentarz 

żydowski, (obecnie znajduje się on, nie-

stety, w złym stanie). 

Przebieg dotychczasowych akcji 

przeciwpartyzanckich organizowa-

nych przez władze hitlerowskie miej-

scowymi siłami policji i Wehrmach-

tu, nawet z użyciem czołgów, wykazał, 

iż nie przynoszą one spodziewanych 

wyników. Przede wszystkim oddzia-

łów partyzanckich nie można było 

zaskoczyć, do czego przyczyniał 

się zarówno dobrze zorganizowa-

ny wywiad partyzancki w terenie, jak 

i system daleko wysuniętych ubezpie-

czeń. 11 września zwiad AL doniósł 

o ruchach większych sił niemieckich 

na szosach pomiędzy Radomskiem 

a Częstochową. Nieprzyjaciel, oto-

czywszy polskie oddziały, rozpoczął 

akcję jednocześnie ze wszystkich stron. 

Przez kilka godzin panowała cisza. 

Niemcy szli powoli naprzód i umacnia-

li się na zajętym terenie. Drogi prowa-

dzące do Ewiny zostały zaminowane 

a poszczególne bataliony przygotowa-

ły pozycje obronne na skraju masy-

wu leśnego. Ludzie, którzy znaleźli się 

pod Ewiną, po długich latach nierów-

nej walki po raz pierwszy dysponowa-

li bronią radziecką, która pozwalała 

im zmierzyć się z dobrze uzbrojonym 

wrogiem. Pod Ewiną stoczona zosta-

ła największa bitwa partyzancka na 

Ziemi Radomszczańskiej i w całym 

województwie łódzkim. 

W zimie 1944 r. podniosła się tem-

peratura życia politycznego. Zbliżają-

ce się wojska radzieckie spowodowały 

zaktywizowanie tych sił politycznych, 

które były zainteresowane przeprowa-

dzeniem radykalnych zmian politycz-

nych w przyszłej Polsce. 

W atmosferze tej nasilała 

się walka propagowana 

pomiędzy zwolennika-

mi idei socjalistycznych 

i rządu emigracyjnego. 

Poprawne dotychczas 

stosunki, jakie panowa-

ły pomiędzy oddziałami 

AK i AL uległy pogor-

szeniu. Zaprzestano 

jakiejkolwiek współpra-

cy. Mnożyły się wzajem-

ne napaści i bójki mię-

dzy przedstawicielami 

NSZ i AL.  

„Pochód stalowych kogutów. Chłopcy 

malowani wapnem. Aluminiowe opiłki 

burzą domy. Wyrzucają ogłuszające kule 

w powietrze całkiem czerwone. Nikt nie 

uleci w niebo. Ziemia przyciąga ciało 

i ołów”9. Wojna od tysiącleci nie prze-

staje być jednym z głównych tematów 

literatury i sztuki. Zafascynowani nią 

poeci chcą przkazać przemyślenia z nią 

związane. Ich wiersze często wzbudza-

ją w nas współczucie i moralny sprze-

ciw wobec zła, jakie dzieje się dookoła 

nas. Z  jednej strony nie chcemy dopu-

ścić do tego, aby opisywane  sytuacje 

się powtórzyły, z drugiej jednak nie 

robimy w tym celu nic, pozostajemy 

bierni i przyjmujemy to co przyno-

szą nam kolejne dni. Pamiętajmy tak-

że, że „zawsze takie rzeczpospolite będą 

jakie ich młodzieży chowanie”. Młodym 

ludziom należy jak najwięcej mówić 

o realiach wojny, tak by w przyszłości 

unikali błędów, jakie zostały popełnio-

ne przed sześćdziesięciu laty. Bowiem 

wojna, choćby nawet w najszlachetniej-

szym celu, zawsze będzie gorsza nawet 

od niesprawiedliwego pokoju.  

Pomniki na cmentarzu żydowskim za wsią Pławno. Obecnie 

cmentarz ten już nie istnieje, ale gdzieniegdzie widać jeszcze ślady 

po dawnym ogrodzeniu.

Pomnik poświęcony poległym w bitwie pod 

Ewiną.

Marta Kusak

Przypisy:

1 - Arthur Neville Chamberlain (1869-1940).
2 - Słowa „Pieśni o żołnierzach z  

Westerplatte”, którzy zginęli w obronie ojczyzny 

jużw pierwszych dniach walki.
3 - Obecny proboszcz wsi Borzykowa, interesu-

jący się historią II wojny światowej,a w szcze-

gólności zdarzeniami w tej miejscowości.
4 - Świadkiem tamtych wydarzeń był pan 

Zaskórski, obecnie przebywający w Piotrkowie 

Trybunalskim. Był on ukryty w zaroślach, skąd 

bardzo dobrze widział całe zajście.
5 - Ks. Mirosław Przybyłowicz.
6 - „Stać!”.
7 - Ks. Mirosław Przybyłowicz.
8 - Pan Buc.
9 - Herbert Zbigniew - „Wojna”.
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�Z miłości do ojczyzny, rodziny i szacunku
dla najwyższej wartości - życia... �
Dziś, gdy popijam gorącą herbatę siedząc przy

kominku, przypomina mi się czas mojej młodości, 

mojej burzliwej młodości. Było to dość dawno, mimo 

to, gdy zamykam oczy - widzę wszystko dokładnie. 

Patrząc na ogień widzę śmierć, ból i łzy - to czego 

się nigdy nie zapomina mimo upływającego czasu.

Każda chwila to wieczność, która zapada głęboko 

w sercu. Człowiek rozumie, że ojczyzna to życie, 

życie każdego z nas. Patrząc śmierci w oczy poj-

muje czym jest sens życia, jakie wartości decydują 

o naszym powodzeniu lub porażce. Nigdy nie wiado-

mo co przyniesie nam los, a co zabierze. Każda minu-

ta, może być tą ostatnią.

Moja historia zaczęła się nietypowo, nigdy bym 

nie przypuszczał, że jeden dzień odbije się na całym 

moim życiu. 8 października 1943 roku miał być kolej-

nym zwykłym dniem, lecz los chciał inaczej. Tego dnia 

wszystko było normalne, choć pozorny spokój powoli 

przeradzał się w strach. Była wojna - w każdej chwili 

do domu mogli wejść Niemcy, zaaresztować lub zabić 

całą rodzinę. Gdy zbliżał się wieczór wyruszyłem do 

przyjaciela, który mieszkał w dworku u Siemieńskich. 

Z Bogdanem, bo tak miał na imię, znałem się od dłuż-

szego czasu. Jak w każdej przyjaźni, były chwile rado-

sne i smutne. Droga była dość długa, biegła przez 

polanę i zarośla. Zmierzch powodował, że odczuwa-

łem coraz szybsze bicie serca -to był strach, natural-

ny strach przed ciemnością i pustką. Zbliżając się do 

dworku zauważyłem stojących wartowników -jednym 

z nich był Stefan, którego dobrze znałem. Poszedłem 

do niego, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, lecz nie trwa-

ło to długo. W pewnym momencie jeden z wartowni-

ków ujrzał w oddali coś, co wzbudzało jego niepokój. 

Zza drzew powoli wyłaniały się zamazane postacie, któ-

re z każdą chwilą stawały się coraz wyraźniejsze. Opa-

nował nas strach i niepokój. Spostrzegłem, że to Niem-

cy. Nie myśląc długo krzyknąłem do Stefana - „Stefan, 

daj szybko znać reszcie, ja uciekam, bo nie mam broni”. 

Trwało to chwilę, a Niemcy byli coraz bliżej. Bez namy-

słu zacząłem biec przed siebie, nagle potknąłem się 

o wystający korzeń sosny i wpadłem do rowu. Po chwili 

usłyszałem strzał - zaczęło się, pomyślałem. Leżąc nie-

ruchomo, w przerażeniu zobaczyłem jak kilka metrów 

dalej ode mnie pada Niemiec. Strach sparaliżował mnie 

od środka, nie mogłem krzyczeć ani poruszyć się. Przy-

czołgałem się do niego-był martwy. Zabrałem mu kara-

bin i powoli czołgałem się jak najdalej stąd, do lasu, 

do domu.  Czołgając się po ziemi, wyobrażałem sobie 

moją śmierć, życie przemknęło przed oczyma. To była 

najdłuższa chwila mojego życia-jak się później oka-

zało nie jedyna. Po powrocie do domu ukryłem broń 

w sianie, nie mówiąc  rodzicom o całym zdarzeniu. 

Tej nocy nie spałem... Widziałem śmierć bliskich i zna-

jomych ludzi. Byłem bezsilny, nie mogłem nic zrobić. 

Ta myśl coraz bardziej przytłaczała i skłaniała do dzia-

łania. Pamiętam, że czułem ogromną nienawiść do 

Niemców, chciałem się zemścić. Z każdym dniem ta 

myśl dojrzewała i powoli pojmowałem moją rolę w tej 

wojnie. Jeden z moich kolegów znał kilku partyzantów.  

To dzięki niemu dowiedziałem się, gdzie mam się zgło-

sić. Było bardzo trudno, kilkakrotnie sprawdzano mnie 

czy nie współpracuję z Niemcami. Dopiero po kil-

ku dniach miałem możliwość spotkać się z Karolem 

Kutnickim. Był on weterynarzem w Żytnie i dowodził 

najbliższym oddziałem. Na kilka minut przed wyru-

szeniem na spotkanie dowiedziałem się o miejscu roz-

mowy. Informacji dostarczył mi jeden z partyzantów. 

Musiałem przejść spory kawałek lasu, nim dotarłem na 

miejsce. Strasznie się bałem: z jednej strony, że Niem-

cy mogą mnie złapać, a z drugiej, że nie dostanę się do 

oddziału.  Dotarłszy na miejsce, spotkałem kilku męż-

czyzn, jednym z nim był Karol Kutnicki. Powiedziałem 

dlaczego chcę wstąpić do oddziału. Opowiedziałem 

całą historię związaną z Bogdanem i Stefanem. Gdy 

Kutnicki zaproponował kolejne spotkanie - poczułem 

ulgę i ze wzruszenia niemal się popłakałem. O porze 

i miejscu spotkania miałem zostać poinformowany na 

bieżąco. Kilka dni później zabrało mnie spod domu 

dwóch młodych chłopaków, po kilku godzinach mar-

szu doprowadzili mnie wieczorem na miejsce, gdzie 

zostałem zaprzysiężony. Ten dzień był dla mnie bar-

dzo ważny. 

Moje pierwsze poważne zadanie polegało na dostar-

czeniu meldunku do „Ponurego”, który był dowódcą 

Janowa. Aby doręczyć meldunek musiałem udać się do 

Żarek. Jedynym środkiem transportu był stary rower. 

Droga była dość męcząca i długa. Prowadziła przez 

Żytno, Dąbrowę Zieloną, Przyrów i inne miejscowości. 

Bałem się sam wyruszać tak daleko, bo wiedziałem, że 

mogę się natknąć na wiele niebezpieczeństw, mimo to 

chciałem jechać i wykonać zlecone mi zadanie. W cza-

sie całej podróży byłem wielokrotnie zatrzymywany 

i rewidowany przez Niemców. Jeden z polskich poli-

cjantów ostrzegł mnie, gdzie stoją Niemcy czekający 

na kuriera z meldunkiem. Dlatego też przed Żarkami 

połknąłem meldunek na wypadek, gdyby mnie aresz-

towano. Teraz wiem, że ten krok uratował mi życie. 

Po krótkim czasie zatrzymało mnie trzech Niemców, 

zaczęli mnie bić. Wciąż pytali gdzie jadę - „do wuj-

ka” - odpowiadałem. Jeden z nich powstrzymał resz-

III miejsce - Małgorzata Farmuz
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tę i odeszli. Pamiętam jak później ktoś mnie ocucił. 

To byli nasi - partyzanci. Odprowadzili mnie do Jano-

wa. W Janowie odnalazłem „Ponurego” i złożyłem mel-

dunek. Byłem naprawdę dumny, że pierwsze moje zada-

nie wykonałem dobrze. Powrót do domu był spokojny. 

Kilka dni po tym zdarzeniu dowiedziałem się, że 

jeden z naszych zdradził Niemcom, gdzie odbywają się 

nasze spotkania w zamian za parę drobiazgów cennych 

w jego oczach. Każdy z nas wiedział, że w ten sposób 

ściąga na siebie karę śmierci. Na szczęście Niemcy nie 

zdążyli nikogo aresztować. Zdrajca został surowo uka-

rany za swój czyn. Gdy zbliżała się północ, kilka osób 

z naszego oddziału wyruszyło, aby zabić tego, który 

zdradził. Wśród nich znajdowałem się ja. Pamiętam, że 

kazano mi patrzeć jak umiera. „Jeśli coś zdradzicie cze-

ka was taki sam los” - powtarzało dwóch partyzantów. 

Po wszystkim mieliśmy spotkanie, po czym rozeszliśmy 

się do domów. Na drugi dzień mój ojciec przyszedł do 

mnie, gdy jeszcze spałem i powiedział, że zabili Józ-

ka, który prawdopodobnie współpracował z Niemca-

mi. Gdyby ojciec wiedział, że widziałem jego śmierć na 

własne oczy... wtedy jeszcze ani on, ani matka, nie znali 

prawdy o moich konspiracyjnych działaniach. 

Na jednym ze spotkań musiałem wybrać swój pseu-

donim. Po długim zastanowieniu zostałem nazwa-

ny „Sęp”. Pewnie dlatego, że zadania zawsze chcia-

łem wykonywać sam. Najwięcej wspomnień dotyczy 

początkowych miesięcy służby. Bardzo często spotyka-

liśmy się w lesie na ćwiczeniach. Czasem uczono nas 

posługiwać się bronią, a innym razem wykonywaliśmy 

ćwiczenia w grupie. Ćwiczeniami kierował Śliwiński 

- „Brzoza”. Do oddziału dochodziły nowe osoby, więc 

stawał się coraz większy. Często uczyliśmy nowych co 

zrobić, aby nie dać się zabić i nie wpaść w ręce Niem-

ców. Pamiętam, że najważniejsze było, aby nie rzucać 

się w oczy. Nie można było się denerwować, musie-

liśmy panować nad emocjami. Takie ćwiczenia wiele 

mnie nauczyły. Przez cały ten okres mogłem dokładnie 

przeanalizować moje spojrzenie na wojnę i wszystko, 

co się z nią wiąże. Bardzo często informowano nas co 

się dzieje na froncie. Zachęcano do jeszcze większego 

wysiłku. Mówiono, że już niedługo wygramy, że Hitler 

poniesie porażkę. Takie słowa zawsze pomagały prze-

trwać.

 

Po kilku miesiącach zdecydowałem, że powiem 

rodzicom o tym, że jestem partyzantem. Było to bar-

dzo trudne. Bałem się bowiem reakcji ojca i tego, że 

zabroni mi walczyć. W końcu odważyłem się jednak 

i po powrocie z któregoś ze spotkań odkryłem przed 

nimi prawdę. Nigdy nie myślałem, że mogli w ten spo-

sób zareagować. Ku mojemu zaskoczeniu wysłuchali 

mnie spokojnie, powiedzieli, że podjąłem bardzo odpo-

wiedzialną decyzję i że przez pewien czas domyślali się, 

dlaczego tak często wychodzę z domu. Ojciec dopyty-

wał się o szczegóły, jak to wygląda i w jakich akcjach 

biorę udział. To wtedy opowiedziałem co wydarzyło się 

w dworku, że wszyscy zginęli, jak zabrałem broń mar-

twemu Niemcowi. Zapytał mnie także, czy wiedziałem 

o sąsiedzie. Powiedziałem, że wykonano na nim wyrok 

za zdradę „swoich”. Dopiero wtedy ojciec wszystko zro-

zumiał. Najgorzej było z mamą - bardzo się bała o to, że 

mogę wpaść w ręce Niemców lub zginąć. Niektóre akcje 

były naprawdę niebezpieczne - o takich przeważnie nie 

mówiłem rodzicom.

Na jednym ze spotkań dowiedzieliśmy się, że praw-

dopodobnie niedaleko stąd będzie przejeżdżał nie-

miecki transport. Naszym zadaniem było maksymalne 

wydłużenie czasu, w którym będzie przejeżdżał. Bar-

dzo dokładnie przygotowaliśmy się do tego zadania, 

a gdy nadeszła ta chwila uprzedziłem rodziców, że idę 

na akcję. Z całym oddziałem szliśmy przez las - podróż 

była długa i męcząca, na kilka kilometrów przed miej-

scem akcji zrobiliśmy odpoczynek. To wtedy powie-

dziano nam o wszystkim. Część oddziału miała za zada-

nie nas osłaniać. My w tym czasie mieliśmy robić różne 

przeszkody utrudniając przejazd ciężarówkom. Powa-

lić kilka drzew, zrobić wykopy w ziemi, rowy i wały 

ochronne... po wyjaśnieniu wszystkich spraw wyruszy-

liśmy całą grupą na miejsce. Na miejscu zorientowa-

łem się, że teren jest wprost wymarzony: wokół peł-

no drzew bardzo gęsto rosnących, różnych krzaków 

i połamanych gałęzi. Od razu zabraliśmy się do robo-

ty. Bardzo sprawnie nam to szło. Gdy zbliżaliśmy się 

do końca jeden z chłopaków krzyknął, że Niemcy jadą 

na motorach. Wszyscy zaczęliśmy się chować koło dro-

gi, aby obserwować te wydarzenia. Niemcy zatrzymali 

się niedaleko, zsiedli z motorów i powoli zaczęli roz-

glądać się wokoło. Jeden z nich zaczął wchodzić w głąb 

lasu. Znajdą nas - pomyślałem. Serce zaczęło mi szyb-

ciej bić. Siedziałem nieruchomo przez kilka minut. 

To wtedy podjechało kilku następnych Niemców. Pięciu 

zostało na drodze, a pozostali wchodzili w las. W pew-

nym momencie jeden z nich zauważył naszego i zaczął 

strzelać, chłopaki odpowiedzieli ogniem. Trwało to kil-

ka minut. Reszta oddziału miała w tym czasie uciec. 

Gdy krzyknęli, aby uciekać rzuciłem wszystko i biegłem 

przed siebie. Biegliśmy tak spory kawałek, pamiętam że 

nie mogłem złapać oddechu. Po wszystkim dowiedzia-

łem się, że chłopaki zabili trzech Niemców, na szczęście 

żaden z naszych nie zginął. Dowiedziałem się także, że 

ucieczka uratowała nam życie, bo po kilku minutach 

zjawiły się posiłki, a wtedy nie mielibyśmy już szans 

na powodzenie akcji i wyjście z niej cało. Chłopaki się 

spisali - pomyślałem. Bardzo się cieszyłem z tej akcji.

A jeśli chodzi o Niemców to trochę się namęczyli, 

zanim ruszyli dalej.

Po powrocie do domu zorientowałem się, że mam 

pokaleczoną nogę. Pewnie gdzieś zahaczyłem jak bie-

głem. Przez najbliższe dni byłem w domu, nie tylko
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z powodu nogi, ale także choroby. Częste spotkania 

wieczorami spowodowały, że bardzo się przeziębi-

łem. W tym czasie zachorowałem na grypę i leżałem 

w domu. Przez cały ten okres wspominałem nasze akcje 

z chłopakami, to jak sobie pomagaliśmy i jak zawiązy-

wały się między nami przyjaźnie. Kilku mnie odwiedzi-

ło w domu, z czego bardzo się ucieszyłem. Mama tak-

że bardziej troskliwie się mną opiekowała. Powiedziała 

mi, że ojciec jest bardzo dumny ze mnie, choć o tym nie 

mówi. Te słowa wywarły na mnie ogromne wrażenie. 

Gdy przychodzili koledzy opowiadali o tym, co było 

na spotkaniach. Dowiedziałem się także, że niedługo 

będzie kolejna operacja.

Po chorobie, tak jak zwykle, wyruszyłem na spotka-

nie oddziału - pojawiło się kilka nowych osób. Powie-

dzieli nam także, że będziemy współpracować z inny-

mi oddziałami w tej akcji. Tym razem miał to być tzw. 

„mały sabotaż”. Nasze zadanie polegało na niszczeniu 

wszystkiego co ma związek z nazistami. Pierwsza akcja 

polegała na niszczeniu flag - jeden z nas ściągał fla-

gę, a dwóch go ubezpieczało. Czasami było to łatwe, 

a innym razem trudniejsze. Bardzo cieszył nas fakt, 

iż pozbawiamy Niemców ich dumy, oni natomiast 

ponosili w ten sposób kolejną porażkę. Czasami nisz-

czyliśmy ich plakaty informacyjne, które wychwalały 

Hitlera. Wielokrotnie też malowaliśmy hasło upoka-

rzające Niemców w oczach Polaków. Sprawiało nam to 

wielką przyjemność. 

 

Po pewnym czasie dowiedziałem się od kolegi 

o wydarzeniach, które bardzo mną  wstrząsnęły. Otóż 

pewnego dnia Niemcy urządzili łapankę. Nie widzia-

łem tego na własne oczy tylko słyszałem, nie potrafię też 

podać dokładnej daty, ale pamiętam, że to musiało być 

jesienią 1944r. w miejscowości Czech zebrano 36 osób, 

dorosłych oraz dzieci, a następnie wszystkich zaprowa-

dzono do stodoły. To co nastąpiło później było prze-

rażające. Na oczach rodziców trzymano dzieci za nogi 

i tłuczono je o ścianę, dopóki ich nie zabito. Do tej pory 

nie umiem pojąć,  jak człowiek może wyrządzić takie zło 

niewinnym dzieciom. Czułem w sobie ogromny gniew 

i chęć zemsty. Takie wydarzenia pokazywały mi, jaką 

nienawiścią kierowali się Niemcy w stosunku do Pola-

ków. Tak bardzo chciałem wyrzucić z siebie ten gniew. 

Dlatego zależało mi na tym, aby działać w partyzantce. 

To było dla mnie jak obowiązek - walka w obronie kraju, 

dumy, honoru Polaków.

Na jednym z naszych spotkań uczono nas, jak obser-

wować nadlatujące niemieckie myśliwce. Chodziło 

o to, aby nie uciekać od razu do rowu, w las lub krzaki. 

Dotychczas uważałem, że należy rzucić się na brzuch 

i tak leżeć, lecz na spotkaniu mówiono, abyśmy się kła-

dli na plecach i obserwowali, co dzieje się dookoła. 

Dzięki temu mogliśmy uniknąć śmierci. Było to bar-

dzo dobre rozwiązanie, ponieważ wielokrotnie w cza-

sie podróży na miejsce akcji szliśmy przez pola i zda-

wało się nam, że nadlatywał myśliwiec. Zniżał swój lot 

z wysokości i leciał tuż nad ziemią. Wydawał wtedy spe-

cyficzny dźwięk, który coraz bardziej narastał, dopóki 

nie przeleciał obok. Na szczęście nigdy nie zdarzyło się, 

by ktoś z naszego oddziału zginął w ten sposób. Uczo-

no nas także jak zachowywać się gdy w pobliżu są miny, 

które stanowią olbrzymie zagrożenie zarówno dla nas, 

jak i zwykłych ludzi.

W domu rodzicom bardzo zależało na tym, abym 

utrzymywał z nimi naprawdę bliską więź. Chcieli, 

abym był pewien, że w każdej sytuacji mogę im zaufać. 

W trudnych chwilach byli dla mnie olbrzymim wspar-

ciem. Dziś, gdy wspominam dawne czasy jestem pewien, 

że dzięki nim miałem  siłę do tego, aby walczyć i nigdy 

się nie poddawać.

Ostatnie dni wojny były długo wyczekiwanymi chwi-

lami. Wreszcie spełniły się marzenia nas wszystkich 

i nadeszła wymarzona wolność. Powoli zacząłem rozmy-

ślać nad moją młodością, która przypadła na czas woj-

ny. Teraz wiem, że wykorzystałem ją jak najlepiej. Wie-

lu moich przyjaciół i znajomych zginęło z rąk Niemców, 

lecz ich śmierć na pewno nie była bezsensowna. Zginę-

li w służbie dla ojczyzny - stali się dla nas prawdziwymi 

bohaterami, którzy zawsze będą w naszej pamięci. 

 

Po wycofaniu się wojsk niemieckich, pojawiły się 

wojska radzieckie. Kupowaliśmy od nich różne rzeczy, 

a w zamian dawaliśmy im zegarki. Pamiętam, że bardzo 

często jeździłem do Wielgomłyn, aby tam dokonywać 

wymiany. Czasem pojawił się na niebie niemiecki myśli-

wiec, ale było to bardzo sporadycznie. Pewnego razu gdy 

wracałem do domu przez las, znalazłem zająca, który się 

złapał w sidła. Dzięki temu był posiłek dla całej rodziny. 

Życie powoli wracało do normy. Pomagałem rodzicom 

w pracach domowych i tak czas powoli mijał. Rodzice 

byli coraz starsi, więc moim obowiązkiem było opieko-

wać się nimi. Dorosłem i sam założyłem rodzinę. A dziś 

wspominam te czasy jako niezwykłe przeżycie, które 

zmieniło wszystko co mnie otaczało.

Czasy wojny wiele mnie doświadczyły i nauczyły. 

Na własnej skórze poznałem czym jest miłość do ojczy-

zny, rodziny i szacunek dla najwyższej wartości, jaką 

jest życie. Pomimo młodego wieku niemal każdego 

dnia musiałem ocierać się o śmierć. Widziałem wie-

le cierpienia i krzywd, których nie da się zapomnieć, 

lecz dziś łatwiej mi z tym żyć, bo miałem to szczęście 

przeżyć i być świadkiem narodzin nowej - może nie 

bez wad, ale prawdziwie wolnej, niepodległej i demo-

kratycznej Polski. Ta świadomość sprawia, że bardziej 

optymistycznie patrzę na przyszłość swoich wnuków, 

prawnuków wpajając im ten optymizm pielęgnując 

w nich najwyższe wartości: MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO, 

OJCZYZNY ORAZ SZACUNKU DLA ŻYCIA.

MagdalenaFarmuz
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*Jak to właściwie się stało, że  znalazła się pani 

w łagrze?

Wszystko zaczęło się 10 lutego 1940 roku o godzinie 

4 nad ranem. Spaliśmy w domu, gdy nagle wtargnęli do 

domu Sowieci. Podjechali saniami. Potraktowano nas jak 

najgorszych przestępców, wtargnęli do środka, uzbrojeni 

z karabinami i celowali w nas. My, czyli ja i moja rodzina 

leżeliśmy w łóżkach. Kazano nam pojedynczo się ubie-

rać, a jeden z Rosjan podawał nam ubrania. Nie wiedzie-

liśmy co się dzieje i dokąd nas zabierają?!

* Gdzie pani mieszkała i czy zabrano wszystkich miesz-

kańców?

Mieszkaliśmy we Lwowie na Ukrainie. Zabierano tylko 

Polaków zamieszkujących na tym terenie, Ukraińców nie 

ruszano. Nas w domu było sześcioro: ja miałam wtedy 18 

lat, młodsza 16-letnia siostra i dwie starsze około 20 i 26 

letnia, no i rodzice. Zabrali nas wszystkich. 

*Dokąd Was zabrano?

Mówili, że zabierają nas do szkoły, ale wylądowaliśmy 

na stacji kolejowej, gdzie odbyło się zgrupowanie.

* I co dalej? Co czuliście?

Nadal nic nie wiedzieliśmy, a myśli mieliśmy takie, że 

wywiozą nas daleko, zamordują i zakopią w jakimś dole. 

Byliśmy przerażeni! W końcu załadowano nas do wago-

nów towarowych. W wagonach były ustawione prycze 

po obu stronach, na środku stał okrągły piec, z którego 

wystawała rura aż poza wagon, tamtędy ulatniał się dym. 

W kącie wyznaczono miejsce na  ubikację. Przewożono 

nas w warunkach gorszych niż bydło! Tego nie da się 

opisać, co przeżyliśmy i co czuliśmy! Nie wiedzieliśmy 

po co nas wiozą, dokąd, i co się wydarzy (nastąpiła chwi-

la zastanowienia się).Co jakiś czas mieliśmy przesiadki 

do innych pociągów.

*Czy pamięta Pani jak długo ta podróż, o ile można ją 

tak nazwać, trwała?

Jechaliśmy około 2 tygodni, nie pamiętam dokładnie 

ile? W końcu dotarliśmy na Syberię po tak długim cza-

sie przebywania w nieludzkich warunkach! Bardzo dużo 

osób nie przetrwało tego transportu i umarło z wycień-

czenia. Na stację przyjechały po nas sanie, ale my nie 

mogliśmy na nie wsiąść. Przeprowadzono segregację 

na: młodzież, dzieci i osoby starsze, na saniach jechały

dzieci i starcy, a nam kazano iść za saniami. Były duże 

śniegi, zaspy i okropny mróz. Nie mieliśmy siły iść, ale 

nas poganiano. Było ciemno, szliśmy długo, aż nagle 

ujrzeliśmy światło.... Były to baraki w środku lasu, miej-

sce docelowe naszej morderczej włóczęgi, gdzie mieliśmy 

spędzić następne okropne lata zsyłki.

* Pamięta pani jego nazwę?

Na co dzień nazywaliśmy go „przysiółek” bo to był 

rejon wiejski, a w ogóle nazywał się Archaris.

* Co robiliście w tym obozie?

Pracowaliśmy przy wyrębie lasu. Nocowaliśmy 

w barakach na pryczach. Cały dzień ciężko pracowali-

śmy, bo jeżeli ktoś nie wyrobił normy to nie otrzymał 

jedzenia.

* Z pani opowieści wynika, iż praca była bardzo cięż-

ka. Dziś w naszych warunkach geograficznych wiemy, 

iż praca przy wyrębie drzewa w lasach należy przecież do 

typowo męskich, ciężkich prac, a co dopiero przy mrozach 

przekraczających 30 - 40oC?! Wobec tego, jak Pani, tak 

młodej dziewczynie, udawało się wykonywać normy pracy 

w tak trudnych warunkach?

.... (nastała chwila ciszy, a odpowiedź padła dopiero 

po dłuższej przerwie) Przykro mi, lecz nie mogę powie-

dzieć, by nie złamać przysięgi, jaką złożyłyśmy sobie 

z koleżankami z łagru. A jak się pewnie domyślasz, nie 

było to proste.

* Czy jedzenie było chociaż godne tej pracy?

Dziecko drogie!!! Dorośli otrzymywali około 40 

dkg. chleba a dzieci 20 dkg. A obiad składał się z wody

z dodatkiem odrobiny kaszy, czy gdzieniegdzie poja-

wiającej się kluski. Mało tego, panowały straszne 

choroby tj.: tyfus, kurza ślepota, wypadały nam zęby..

Tego dziecko nie da się opisać naprawdę. Rosjanie 

morzyli nas głodem, chcieli wytępić Polaków. Ludzie 

padali jak muchy, bardzo dużo osób nie dawało rady 

w tych warunkach żyć. Przywozili nas całymi rodzi-

nami a przeżywała jedna, czy dwie osoby. Czło-

wiek w Archaris wyglądał tak: sama skóra zawieszo-

na na kościach. Brakowało nam witamin, żywności, 

środków czystości i leków. Mieliśmy wygłodzone

i wychłodzone organizmy. To właśnie z tego brały

się te wszystkie choroby.

�Historia kobiety, która przeżyła koszmar 
wojenny, lecz miała szczęście doczekać 
czasów wolnej i demokratycznej Polski�
wywiad z Genowefą Czajkowską, mieszkanką Pławna

III miejsce - Milena Bartnik
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* Czy oprócz ciężkiej pracy i ograniczania racji żyw-

ności, stosowali Rosjanie jeszcze inne metody ekster-

minacji wobec Pani lub innych Polaków pracujących 

w łagrze?

Poganianie, groźby, bicie to wszystko o czym mogę 

powiedzieć. Nie mieli litości, ani serca .... Stale powtarzali: 

„porobicie, porobicie i padniecie z głodu”.

*A czy w nocy mieliście chociaż spokój by móc

odpocząć?

Mój Boże!!! Nie dość, że głodni, zmarznięci to jesz-

cze nie mogliśmy spać (chwila zastanowienia). W nocy 

atakowały nas okrutne karaluchy, pluskwy, wszy i tym 

podobne robactwo. Skrobaliśmy sobie nawzajem ciała 

ze świerzbu. To było coś strasznego!...Przypomniała mi 

się jeszcze jedna rzecz: jeżeli chłopom, bo tak mówio-

no w obozie na mężczyzn, nie chciało się iść do lasu po 

drzewo na opał to w barakach było zimno, a jak wiesz, 

na Syberii panowały i do dzisiaj panują duże mrozy. 

My nie mogliśmy się przestawić na inny klimat. To też 

z tego powodu dużo ludzi chorowało i umierało. I tak 

wyglądało nasze życie w Archaris...

*Czyli za dnia do lasu, a w nocy uganianie się z robac-

twem i chorobami.....?

Dokładnie tak ale co jakiś czas odbywały się „bunty”, 

spławy czyli tzw. żniwa na Syberii.

*A cóż to takiego? Na czym to polegało?

Dostawaliśmy sanie, konie i sami transportowaliśmy 

drzewo nad rzekę, gdzie było układane w stosy, a gdy 

w wodzie zaczęły spływać kry wrzucano drzewo do rze-

ki, by transportowała je do jakiegoś określonego miej-

sca. Gdy wracaliśmy do obozu najbardziej dawała się 

we znaki kurza ślepota. Jako pierwsza szła osoba, która 

jeszcze coś widziała po zmierzchu, a reszta trzymała się 

za ręce i szliśmy gęsiego.

* Czy nigdy nie zamierzaliście uciec z obozu, przecież 

mieliście okazję podczas żniw?

Kochana! Tam nie dało się uciec. To była Syberia! 

Duże śniegi, mrozy a my w środku lasu na odludziu. 

Choćby nawet ktoś podjął takie ryzyko to prędzej czy 

później zamarzłby na śmierć lub został pożarty przez 

leśną zwierzynę (np. niedźwiedzie) to było po prostu 

nierealne!

* Czy mimo to nikt nie próbował uciec? Nie znała Pani 

nikogo takiego osobiście, bądź ze słyszenia?

 Byliśmy w „tajdze Sybiru”, nikt nie odważył się uciec, 

bo jak długo można przeżyć bez jedzenia w tak surowych 

warunkach?! Stamtąd po prostu nie było ucieczki i każdy 

doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Ja nikogo takiego nie 

znałam, ani też nie słyszałam o przypadku ucieczki z obozu.

* Ile czasu pani spędziła w tym obozie?

Dwa lata i cud, że żyję!

* Czy z całą rodziną pani opuściła obóz?

Nie...moi rodzice zmarli i młodsza siostra (w tym 

momencie nastąpiła cisza i pojawiły się łzy) Przepraszam 

ale nie mogę mówić...

* A czy pamięta Pani kiedy to było?

Niestety, nie pamiętam. Jeśli dobrze sobie przypominam 

to w roku 1942, lecz dokładnej daty nie potrafię podać.

*Jeśli chodzi o deportacje Polaków to miały miejsce 

dwie, więc mogło to być wiosną, gdzieś na przełomie marca 

- kwietnia lub dopiero w sierpniu 1942 roku.  Może potrafi 

Pani sobie przypomnieć porę roku, warunki klimatyczne, 

jakie wtedy panowały? 

Pamiętam, że było dość ciepło i nikt nie oglądał się za 

siebie. Wszyscy bali się spojrzeć raz jeszcze na ten kosz-

mar, w obawie, by los nie zgotował im tej samej historii raz 

jeszcze. ......... (Po krótkiej chwili usłyszałam wypowiedzia-

ne słowa przez łzy) miała tylko 18 lat...(Po krótkiej prze-

rwie powróciłyśmy dalej do rozmowy.)

* Rozumiem, to zbyt bolesne, by wdawać się w szczegóły. 

Zatem Panią musiała objąć dopiero druga deportacja, a to 

znaczy, że Pani koszmar trwał prawie 2, 5 roku. Jak to się 

stało, że pani opuściła obóz?

Sikorski, który w Rosji zakładał Armię Polską zawarł 

porozumienie ze Stalinem. Jeżeli jedna osoba z rodziny 

wstąpiła do wojska Sikorskiego, to jej rodzina była zwol-

niona z obozu. U nas wstąpił szwagier i ja ze starszą sio-

strą wstąpiłam jako ochotniczka do Wojska Polskiego. 

Muszę Ci powiedzieć, dziecko, że Rosjanie, którzy tam 

mieszkali również byli biedni, nie wiodło się im najlepiej, 

panowała tam bieda.

* A więc byłyście już wolne....?

Tak, ale wracaliśmy statkiem przez Morze (chwi-

la zastanowienia) Kaspijskie. Warunki, w jakich byliśmy 

transportowani były jeszcze gorsze niż w pociągach. Tego 

naprawdę nie da się opisać...! Niby nas wypuścili, ale i tak 

chcieli jak najwięcej Polaków zabić. W tej drodze powrot-

nej nie przeżyło żadne dziecko, trzy czwarte ludzi umarło 

w okrutnych warunkach..! Zabierano nam koce, pierzyny 

i nasze bagaże, chociaż były skromne. Dotarliśmy do por-

tu w Persji, gdzie wstąpiłyśmy do wojska.

* Pamięta Pani kiedy i gdzie dotarła w rejon mobilizacji 

Wojska Polskiego?

Nie potrafię podać daty. Dostałam się do Wojska Polskie-

go do 5 szpitala wojennego w Persji, ale gdzie, nie wiem....

* Czym tam się zajmowałyście?

Opatrywałyśmy rannych z wojny. Byłyśmy sanita-

riuszkami w Armii Andersa, która walczyła pod Mon-

te Cassino. I tak wędrowałyśmy z wojskiem przez: 

Mosul, Bagdad (Irak), Palestynę, Egipt, aż dotarłyśmy 

do (chwila zastanowienia) do Port Said, tam gdzie Staś 

i Nel - pamiętasz ich rodzice budowali port między 
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Ismailią. Tam znajdował się szpital, w którym zatrzy-

maliśmy się. To było, jak dobrze pamiętam -chwilecz-

kę? Kanał Sueski.

* Jak Pani zapamiętała bitwę o Monte Cassino? 

Przeżywaliśmy w szpitalach poważny kryzys, olbrzy-

mia rzesza rannych, w tym ciężko rannych, którym nie 

można było już pomóc, wielu zabitych. Z pola walki 

trafiali do nas chłopcy, którzy w szoku nie wiedzie-

li, jak się nazywają, nie wiedzieli, czy przeżyją, krzy-

czeli z bólu, bądź majaczyli w gorączce, nieprzytomni. 

Samego przebiegu bitwy nie mogę pamiętać, bo tam 

nie byłam, lecz tego piekła co Ci walczący przeżyli, nie 

da się opisać!

* A co było dalej? 

Po bitwie pod Monte Cassino pojechaliśmy z woj-

skiem do Anglii i tam pracowałam z siostrą w szpitalu. 

Pierwszy i drugi korpus Wojska Polskiego, rozwiązały się. 

Wtedy wyjeżdżaliśmy gdzie chcieliśmy, oprócz Ameryki, 

to w zamian za służbę w wojsku.

* I co pani wybrała, jaki kraj?

Jako patriotka wybrałam Polskę i wróciłam z mężem, 

którego poznałam w Anglii; Był również Polakiem. 

* A co się stało z pani siostrą?

Moja siostra została w Anglii do dzisiaj mamy ze sobą 

kontakt.

* A co się działo z tymi Polakami, którzy nie wstąpili 

do wojska?

Takich wysyłano do Ugandy i Tanganiki w Afryce.

* Kiedy pani wróciła do Polski?

Wróciłam w 1947 roku w mundurze. W Krakowie na 

stacji zostaliśmy z mężem okradzeni przez Polaków. Tak, 

przez Polaków! Polak ma dobre serce, ale jest mściwy 

i zawzięty. Podczas pobytu w obozie nie mogłam uczyć 

się, było tam takie zdziczenie i zacofanie, więc w Sarento 

we Włoszech zapisałam się na kurs kończący ósmą klasę, 

by poszerzyć swą wiedzę.

* Co pani czuła, gdy wróciła do Ojczyzny?

Czułam wielką ulgę... ale nie spodziewałam się, 

że będziemy z mężem prześladowani przez rodaków. 

Nie można było nic mówić na temat bitwy pod Monte 

Cassino i tego wszystkiego, co tam się działo. Czuliśmy się 

zastraszeni. 

* Na czym polegały te prześladowania? Czy doświadczy-

ła Pani terroru ze strony UB (Urzędu Bezpieczeństwa)?

UB chciało byśmy dla nich pracowali, ale razem 

z mężem odmówiliśmy. Wszystkich wystawiali na pró-

bę, używali podstępów, podpuszczali, byśmy dostarczyli 

informacji, lecz bezskutecznie. Ja osobiście nie doświad-

czyłam terroru UB, lecz mój mąż tak. Poszedł do nowej 

pracy, jako kierowca i zaczęliśmy prowadzić normal-

ne życie. Pewnego dnia, podczas spotkania z kolegami, 

w wiejskiej knajpce niedaleko domu, poprosił grające-

go tam skrzypka, by zagrał „Monte Cassino”. Tego wie-

czora nie wrócił już do domu, zniknął na tydzień, a nikt 

nie wiedział gdzie, tylko widziano jak jacyś mężczyźni go 

zabierali. Zamknięto go na ponad tydzień, a ja nie wie-

działam, czy jeszcze go zobaczę. Nigdy nie opowiadał mi 

co tam przeszedł, nie chciał, więc nie nalegałam, byłam 

szczęśliwa, że wrócił. 

* Co pani czuje wspominając te dwa lata na Syberii?

Jestem szczęśliwa, że mam to już za sobą, lecz gdy 

powracam myślami do tamtych dni czuję strach i lęk 

przed Rosjanami. Do dzisiaj nawet jeśli usłyszę o Rosji 

to się boję, że wrócą i dokonają tego, co im się nie uda-

ło w Archaris (powiedziane ze śmiechem).Dzisiaj młodzi 

ludzie nie interesują się takimi rzeczami i nie wiedzą co 

to znaczy głód, ciężka praca, odebranie młodości, cier-

pienie i życie w zastraszeniu. Nieraz jak popatrzę na idą-

ce ulicą młode dziewczęta, które wyglądają jak laleczki, 

uśmiechają się i cieszą beztroskim życiem, to tak bardzo 

im zazdroszczę, ponieważ ja w ich wieku miałam zabrane 

wszystko-młodość, radość życia i rodzinę...

* Czy oglądała pani w telewizji zjazd kombatantów  

w Warszawie?

Tak, oglądałam i widziałam jak Niemiec stał ze spusz-

czoną głową  i było mu wstyd za swych rodaków. Widzie-

liśmy jak został przyjęty - wygwizdany przez te osoby, 

którym udało się przeżyć tortury nazistów. Niemcy 

zabijali nas gazem, a Rosjanie głodem.

* Czy nie ma pani nic przeciwko dzisiejszemu jednocze-

niu się z tymi państwami, które kiedyś były dla nas wroga-

mi i mordercami?

Nie, ponieważ  czasy się zmieniły. Narody muszą się 

jednoczyć, a Polska rozwijać. Przecież tak dużo korzysta-

my z usług np. Niemiec. To nie współcześni byli sprawca-

mi tych okropności, lecz ich rodacy, więc nie możemy ich 

karać za czyjeś błędy-prawda? Oni i tak ponoszą karę, 

bo poczucie wstydu pozostało i jest wystarczającą karą 

dla nich. Nie trzeba innej, potrzeba nam pamiętać o tych 

potwornościach i wyciągać naukę z historii, by nigdy 

już nie została powtórzona.

* Dziękuję pani za udzielenie tego wywiadu, dostarcze-

nie jakże  ciekawych i ważnych informacji, które poszerzy-

ły moją wiedzę o okresie wojny. 

Ja również dziękuję Ci i  cieszę się, że jeszcze ktoś się 

interesuje przeszłością swych dziadków i pradziadków. 

Mam nadzieję, że nie bardzo Cię wymęczyłam, a pamięć 

moja na temat tamtych lat, choć już mocno uszczuplo-

na, okazała się wystarczająca. 

Milena Bartnik
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* Klaudia Kwiatkowska: Kiedy i gdzie się pan urodził? 

Eugeniusz Stępień: Urodziłem się tu, gdzie mieszkam całe życie 

- dnia 28 lutego 1923 roku.

* K.K.: Kiedy pojechał pan na zesłanie do Niemiec?

E.S.: To było jesienią 1942 roku, dokładnie we wrześniu. 

Zostałem przydzielony do pracy w Breslau, czyli w dzisiej-

szym Wrocławiu. Kilka dni przed wyjazdem otrzymałem tzw. 

„kartę przymusu”. Jeżeli nie stawiłbym się w Końskich, to 

moja rodzina zostałaby zesłana na wygnanie, co praktycznie 

byłoby jednoznaczne z ich śmiercią głodową. Nie mogłem się 

na to zgodzić, więc pojechałem.

* K.K.: Jak nazywało się miejsce, w którym pan pracował 

i jakie były pańskie pierwsze odczucia po przyjeździe?

E.S.: Fabryka nazywała się „FAMO” i funkcjonuje do dziś 

jako „DOLMEL”. W czasie wojny produkowano tam samo-

chody, czołgi i broń dla wojska, a teraz, o ile mi wiadomo, 

wytwarza się tam silniki elektryczne. Budynek składał się 

z dwóch części. Jedna była starsza o wymiarach 30m na 30m 

i dużo mniejsza od nowej, która mierzyła ok. 100m na 100m. 

Wszystko było zbudowane z czerwonej cegły, jak zresz-

tą połowa Wrocławia. Po terenie przyzakładowym jeździło 

mnóstwo niemieckich samochodów. Na początku bałem się 

bardzo, bo tylko głupcy nie boją się. Obawiałem się, że umrę 

i nigdy już nie zobaczę swojej ukochanej rodziny.

* K.K.: Jak wyglądało pana życie codzienne? Co jadało się 

w stołówce?

E.S.: Jedzenie było bardzo skromne. W poniedziałki 

dostawaliśmy 1500g chleba, natomiast w  piątek dodawa-

no nam na weekend jeszcze 1000g . Do tego dostawaliśmy 

na śniadanie jakiś śmierdzący serek, łyżkę marmolady czy 

twaróg. To, czym nas karmiono zależało od humoru praco-

dawców.  Na obiady gotowano nam kasze owsianą, szpinak, 

buraki, ziemniaki w skórkach. Nie było to jedzenie, które 

mogło nasycić ciężko pracującego mężczyznę. 

* K.K.: Czy pracownicy z innych krajów mieli także takie 

skromne posiłki?

E.S.: Czesi na przykład, o wiele bogatsi od nas mieli zawsze 

więcej chleba. To jednak nie znaczy, że byli samolubni i zjadali 

wszystko sami. Każdy, kto miał więcej, dzielił się z tym bied-

niejszym. Ale kiedy doskwierał głód i nie miał kto poratować 

w potrzebie trzeba było chwytać się przeróżnych forteli.

* K.K.: Jak można było oszukać Niemców?

E.S.: Na obiad i na kolacje dostawaliśmy kolorowe kartki, 

które miały nam służyć cały miesiąc. Były na nich napisane 

kolejno dni, które po przyjściu na stołówkę były przebija-

ne cienką igłą. Tak więc była to forma „kasowania”. Spryt-

ni ludzie zauważyli jednak szybko, że przebitą dziurę moż-

na łatwo na powrót wygładzić. Zaczęto więc to notorycznie 

robić i każdy mógł zjeść nawet do trzech porcji w czasie 

posiłku. Osobiście sam zrobiłem to tylko raz, bo bałem się 

wykrycia. Niemcy szybko zorientowali się. Nie przebijali już 

kartek małymi igłami, tylko wybijali naprawdę duże dziu-

ry, jak po dziurkaczu. W niedziele obiady były troszkę lep-

sze od tych w tygodniu i zasada ich wydawania też była inna. 

Lagershiler rozdawał je ustawionym w kolejce. Mój kolega 

z tych stron, Władek Rzadkowski, potrafił się przebierać po 

trzy razy i go oszukiwać. Raz przychodził w koszuli, potem 

w czapce, a na końcu w marynarce. Jak widać, każdy kombi-

nował jak mógł.

 

* K.K.: W co się pan ubierał?

E.S.: Tak właściwie to przez te wszystkie lata w fabryce, dostałem 

tylko jedną parę drewnianych trepów z piętami. Mówiliśmy na nie 

„holsiuwy”. Jeżeli chodzi o inne ubrania, to miałem to, co zabrałem

z domu. Inni pożyczali sobie, głównie zimą, ciepłe ubrania.

* K.K.: Jak wyglądał pana dzień?

E.S.: Wstawałem o 6.00. Dzień pracy trwał 11 godzin, 

od 6.30 do 18.30. W tym mieliśmy dwie przerwy, jedną na 

śniadanie trwającą 15 min, a drugą, obiadową, 45 min.

* K.K.: Proszę mi opowiedzieć o ludziach pracujących razem 

z panem.

E.S.: Byliśmy tam w liczbie ok. 8 tysięcy. Większość stano-

wili Polacy, ale byli tam też i Rosjanie, Francuzi, Czesi, Wło-

si i Rumuni. Byliśmy stłoczeni w dwóch lagrach. Pierwszy

z nich, o nazwie „Oschwiz”, mogł pomieścić 180 ludzi. To wła-

śnie w nim mieszkałem. Moi współlokatorzy to głównie lud-

ność pochodzenia wiejskiego. W następnym lagrze „Baldy-

schke” mieszkali ludzie pochodzenia inteligenckiego, głównie 

nauczyciele. Było ich w sumie 60. Pewnego dnia przyjechały 

samochody i wszystkich ich zabrano. Nie wiem, co się z nimi 

stało, ale podejrzewam, że wszyscy zostali straceni w jakimś 

obozie zagłady.

* K.K.: Jak wyglądała wasza praca?

E.S.: Praca była taśmowa. Każdy robił jeden określony ele-

ment. Polacy potrafili zrobić w jednym tygodniu nawet do 

120 sztuk czołgów czy samochodów. Rumuni natomiast noto-

rycznie oddawali góra 20 sztuk. Jak się później okazało, zmon-

towali oni sobie rodzaj schowka, w którym siedzieli całe dnie 

uchodząc uwadze majstra. Gdy sprawa się wydała, wszystkich 

wywieziono. Optymiści mówili, że do lżejszej pracy, ale ja

w to nie wierzę. Majster, który zajmował się naszą częścią 

fabryki nazywał się Schlotman. Wart wspomnienia jest też 

pewien „Hulabajter”, który wydawał nam wódkę, ale tylko na 

specjalne okazje, czyli rzadko. 

III miejsce - Klaudia Kwiatkowska

Rozmowa z Eugeniuszem Stępniem
zamieszkałym na stałe we wsi Miejskie Pola
w gminie Przedbórz
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* K.K.: Czy był z panem w fabryce ktoś z tych stron?

E.S.: Tak w sumie było nas 18 osób. Trzech z Policzka, 

dwóch z Miejskich Pól, czyli ja i Władek Rzadkowski, z Przed-

borza Sztandera, Krajewski, Boczkowski, Jończyk, Kowalski, 

Wojakowski, z Pohulanki Jaworski i Stega. Po wojnie spotyka-

liśmy się co niedzielę w kościele. Zawsze łączyły nas przyjaciel-

skie stosunki, ale teraz, niestety, wszyscy już nie żyją. Mimo to 

pamiętam o nich cały czas, bo jak mówi przysłowie, prawdzi-

wych przyjaciół poznajemy w biedzie.

* K.K.: A co się działo w momencie, gdy pan zachorował?

E.S.: Na terenie fabryki znajdował się szpital, do którego 

trafiali ciężej chorzy ludzie. Raz tak bardzo się przeziębiłem,

że  mnie tam umieszczono. Pokoje były minimalnie urządzone, 

w kolorze białym. Personel był dosyć miły i starał się wyleczyć 

każdego. Mimo tego pozornego ciepła, codziennie dokonywa-

no tam wielu aborcji na pracownicach fabryki. Wiele z nich nie 

mogło doczekać się już potem swojego potomka.

 

* K.K.: Opuszczał pan kiedyś teren fabryki na dłużej?

E.S.: Raz z kolegą staraliśmy się odwiedzić nasze znajome, 

które pracowały w fabryce papieru w Jeleniej Górze oddalo-

nej od Wrocławia o jakieś 136km. W związku z tym musieli-

śmy poprosić naszego majstra o pozwolenie, bo tylko on mógł 

wydać nam stosowne dokumenty umożliwiające przejazd. Tak 

się składało, że jedna z nich miała na nazwisko Stępień, czyli 

tak samo jak ja. Powiedzieliśmy więc, że jest ona moją siostrą. 

Majster bojąc się, żebyśmy razem nie uciekli, wydał nam prze-

pustki na soboty, ale w sąsiadujących ze sobą tygodniach. Kie-

dy jechałem, nie było kontroli dokumentów, ale gdy wysiadłem 

na dworcu (miałem przesiadkę), z ostrożności powiadomiłem 

Niemców patrolujących peron o celu mej podróży.

* K.K.: Wiadomo, że w czasie wojny rozmawia się o polity-

ce. Jak pan sobie z tym radził? A może wolał pan unikać tego 

tematu?

E.S.: Tak właściwie to w lagrze o polityce nie mówił nikt. 

Wszyscy się bali, że ktoś może coś usłyszeć, donieść. Nikt nie 

ryzykował. Jedyne miejsce, na którym wszystkim rozwiązywa-

ły się języki to był most niedaleko fabryki. Nikt nie mógł prze-

cież pod nim siedzieć i podsłuchiwać...

* K.K.: Czy ludzie uciekali z fabryki do domu?

E.S.:  Wiele razy zdarzały się ucieczki. W jednym tygodniu ucie-

kało nawet do kilku osób. Na przykład Bolek Ślusarz z podwar-

szawskiego Jędrzejowa postanowił pewnego dnia zaryzykować 

i pojechać pociągiem bez dokumentów. Udało mu się szczęśliwie 

dojechać i przeżyć jeszcze wiele lat po wojnie. Podobnie uciekli 

Edek Juńczyk i Zygmunt Boczkowski. W lagrze koło mnie spał 

Tomek Jagiełło z Warszawy, który pozostawił tam żonę i dziec-

ko. Wiele razy starał się o przepustkę, ale zawsze mu odmawiano. 

Niemcy uważali, że wolny Polak zawsze chwyci za broń i powróci, 

by walczyć i zabijać dla ojczyzny. On także wsiadł do pociągu „na 

gapę” i wrócił do domu. Inni z kolei uważali, że o wiele bezpieczniej 

jest przejść całą drogę pieszo. Jeden mężczyzna spod Majowej Góry 

ukradł koszyk i motykę. Gdy widział Niemców udawał, że idzie 

tylko w pole kopać ziemniaki. Wchodził też na czyjeś podwórka.

Ten pomysł pozwolił mu dotrzeć szczęśliwie do domu.

* K.K.: Czy zdarzyło się, że ktoś został złapany?

E.S.: Tak, niestety. Człowiek o nazwisku Piłat postanowił 

też na pieszo uciec z fabryki. Spał w dzień w miedzach czy 

w krzakach, natomiast w nocy szedł zgodnie ze wskazaniami 

gwiazd. Kiedy był już oddalony od domu o kilka kilometrów, 

nieszczęśliwie spotkał go patrol niemiecki i został zawróco-

ny do Wrocławia.

* K.K.: Nie opowiada pan o śmierci czy o przejawach agresji. 

Czy ich nie było?

E.S.: Nie opowiadam, bo sam nigdy ich nie doświadczy-

łem. Starałem się nie wchodzić w drogę Niemcom i cieszyłem 

się spokojem. Jedna osoba zawsze wzbudzała we mnie lęk.

Był to oficer SS, który był głównym inżynierem w naszej 

fabryce. Nosił on ciemny mundur z naszytą nań trupią 

czaszką. Pewnego dnia jeden warszawiak odbierając zupę 

w stołówce powiedział po polsku do kucharki, że to jedze-

nie nadaje się dla świń a nie dla ludzi. Był pewny, że go nie 

zrozumiała, ale okazało się inaczej. Doniosła ona o tym ofi-

cerowi, który przyszedł osobiście na stołówkę. Zapytał go, 

co mu się nie podoba w zupie. Ten skłamał, że znalazł w niej 

włos. SS-man popatrzył na niego z politowaniem i uderzył 

go z całej siły ręką w twarz. Złapał za talerz i wylał mu go 

na głowę. Odszedł bez słowa. Bałem się go... naprawdę się 

go bałem...

* K.K.: Co panu najbardziej dokuczało w tych latach?

E.S.: Zabawne, że nie ciężka praca, tylko małe żyjątka- plu-

skwy, pchły i wszy. Musiałem kraść w fabryce naftę i nacierać 

nią koc, bo inaczej by mnie chyba zjadły żywcem.

* K.K.: Ostatnio dużo się mówi o wypłatach odszkodowań dla 

robotników przymusowych.  Otrzymał pan jakąś rekompensatę?

E.S.: Tak, dostaję regularnie większe sumy pieniędzy. Nieste-

ty, nie mogę ich wydać, bo jestem już bardzo stary. Dzielę się 

więc nimi z dziećmi, którym zapewne bardziej się przydadzą. 

Gdy szukaliśmy potrzebnych do odszkodowania dokumentów 

zobaczyłem swoją kartę, którą założono mi w Końskich. Było 

na niej moje zdjęcie, niemieckie pieczątki i mój podpis trzema 

XXX. Powróciły też wspomnienia.

* K.K.: Co może pan powiedzieć o stosunku Niemców 

do Polaków?

E.S.: Ogólnie zwykli Niemcy szanowali nas, chwilami 

współczuli, czasem pomagali. Nie możemy oceniać źle całego 

narodu za zbrodnie jednostek, bo to taka sama niesprawiedli-

wość, jak ich przestępstwa przeciw ludzkości.

* K.K.: Chciałby pan powiedzieć coś na zakończenie?

E.S.:  Może coś zabawnego... wiele lat po wojnie znala-

złem pracę w okolicach Fałkowa. Idąc polem zobaczyłem 

w oddali wrak jakiegoś samochodu. Zaciekawiony podsze-

dłem bliżej i ku mojemu zdziwieniu, był to ten sam samo-

chód, który produkowaliśmy w „FAMO”. To śmieszne, 

że moja przeszłość dogoniła mnie nawet tak daleko i tak 

długo po wojnie... 

                        K  .K.: Serdecznie dziękuję panu za rozmowę.                                                                                   
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Klaudia Kwiatkowska: Ile miała pani lat, kiedy zaczęła 

się wojna?

Marianna Kleszcz-Brzezińska: Byłam jeszcze bardzo mło-

da, niecałe siedemnaście lat. Mimo tego jednak wojna spra-

wiła, że stałam się o wiele dojrzalsza niż moje rówieśniczki 

teraz.

*K.K.: Jak do tego doszło, że dostała się pani na roboty 

przymusowe w Niemczech?

M.K-B: Sama zgłosiłam się do pracy, choć jak mi wia-

domo niektórzy otrzymywali rozkaz wyjazdu. Dzień po 

mojej deklaracji przyjechał samochód i zostałam zabrana 

do Końskich. Tam kazano nam zdjąć z siebie całe ubranie, 

które zostało spalone w piecu. Rozebranych badali nas leka-

rze, mężczyzn kobiety i na odwrót. Dokładnie sprawdzono, 

czy jesteśmy zdrowi i zdatni do pracy.

*K.K.: Gdzie pani trafiła po przyjeździe do Rzeszy?

M.K.-B.: Zostałam przydzielona do pracy u bauerki 

(po niemiecku - chłop, rolnik), która miała na imię Peda 

i samotnie wychowywała roczną  córkę Christal.  Jej mąż poległ 

na wojnie, a ona była jeszcze z nim w ciąży, więc to wszyst-

ko sprawiło, iż było jej bardzo ciężko. W domu mieszkał też 

teść Fritz.

*K.K.: Jak wyglądały pani warunki mieszkaniowe?

M.K.-B.: Miałam swój własny pokój na strychu. Cały dom 

był bardzo ładny, murowany. Dookoła był ogród, a za nim 

sad.

*K.K.: Co należało do pani obowiązków?

M.K.-B.: Jak to na wsi- obierałam ziemniaki, marchew... 

ogólnie pracowałam w polu. Później  opiekowałam się także 

nowonarodzonym chłopczykiem.

*K.K.: Przed rozmową wspominała pani o tym, iż pozna-

ła na zesłaniu swojego pierwszego męża. Jak to było?

M.K.-B.: Tak, poznałam Stasia  Żyłę w Niemczech. 

Pracował on w sąsiednim gospodarstwie i tak od słowa 

do słowa zaczęliśmy się spotykać. W 1944 wzięliśmy ślub 

w małym kościółku na wsi i po wojnie razem wyjechaliśmy 

do Polski.

*K.K.: Miała pani jakieś kontakty z aliantami?

M.K.-B.: Czasami samoloty aliantów przelatywały nad 

terenem Rzeszy i żeby ich nie było widać, rozsypywały w powie-

trzu papierowe paski, które osiadały potem na polach i łąkach. 

Gospodarze myśleli, że to trucizna dla bydła i wszystkie kazali 

nam zbierać i palić.

*K.K.: Chodziła pani do kościoła?

M.K.-B.: Raz w miesiącu w sąsiedniej miejscowości była 

organizowana msza dla Polaków. Pamiętam, że rozpoczynała 

się o godz. 13.30 i specjalnie na tę okazję za kartki kupiłam 

sobie ładną, jak na tamte czasy sukienkę.

*K.K.: Jak wyglądały pani relacje z ziemianką Pedą i jej 

rodziną?

M.K.-B.: Ci ludzie byli dla mnie bardzo dobrzy. Kiedy 

nadchodziły święta Bożego Narodzenia, zawsze dostawałam od 

nich prezenty - ubranie, słodycze czy jakieś przedmioty codzien-

nego użytku. Osobiście się z nimi zaprzyjaźniłam.

  

*K.K.:  Miała pani tam jakieś rozrywki?

M.K.-B.: Czasami po południu okoliczni robotnicy orga-

nizowali tańce w lesie, na które chętnie chodziłam. Niekiedy 

pani Peda zabierała mnie też do kina na filmy o tematyce 

prohitlerowskiej. W zasadzie to tylko takie puszczano.

*K.K.: Jak wyglądało wyzwolenie?

M.K.-B.: Na początku przyjechali alianci i pytali Polaków 

o Niemców, którzy szczególnie uprzykrzali im życie. Potem 

powiedzieli nam, że jesteśmy wolni i już nie musimy praco-

wać. Od tego zdarzenia do wyjazdu do ukochanej ojczyzny 

minęły trzy miesiące, w czasie których wszyscy okoliczni 

robotnicy przymusowi stłoczeni byli w lagrach (po niemiec-

ku - obóz). Ale ja wcale nie musiałam wyjeżdżać, bo Niemka 

u której pracowałam zaproponowała mi ziemię pod uprawę, 

bydło i mały domek. Bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ 

ziemia była bardzo cenna. Wiedziona jednak tęsknotą za 

rodziną, nie skorzystałam z dobroci mojej pracodawczyni

i z zapasem sucharów wyruszyłam do Polski.

*K.K.: Czy nie żałuje pani tej decyzji? 

M.K.-B.: Wtedy myślałam, że postępuję słusznie i do 

tej pory tak sądzę. Może to dlatego, że w ogóle się w czasie 

wojny nie nacierpiałam. Dobrze wspominam tamtą Niemkę 

i życzyłabym sobie, żeby innych otaczali tacy przyjaźni ludzie 

jak mnie.

K.K.: Czy skorzystała pani z odszkodowań dla robotników 

przymusowych?

M.K.-B.: Niestety nie, bo z biegiem czasu zapomniałam 

nazwę miejscowości, w której przebywałam. Wiem jedynie,

że pracowałam w okolicach Berlina. Trochę szkoda, bo to na-

prawdę sporo pieniędzy. Nie podoba mi się tylko, że tak późno 

ruszyły wypłaty odszkodowań, bo możliwe że 10 lat temu

jeszcze wszystko dokładnie pamiętałam.

                                                          K.K.: Dziękuję za rozmowę.

                                              

                                                            Klaudia Kwiatkowska

Rozmowa z Marianną Kleszcz-Brzezińską
zamieszkałą we wsi Miejskie Pola 7
w gminie Przedbórz, Powiat Radomsko
Część II

NASZ ŚWIAT



25

Konkurs historyczny

WOJENNE WSPOMNIENIA II WOJNA ŚWIATOWA W HISTORII RADOMSKA I OKOLIC

y y

Radomsko 2005r.

Rozmawiam ze swoim dziadkiem, 

uczestnikiem wydarzeń w okresie 

II Wojny Światowej. Wówczas 

niespełna sześcioletnim chłopcem,

a dziś 65-letnim mężczyzną

- Jak się to wszystko zaczęło?- pytam

- Zaczęło się wybuchem II Wojny 

Światowej - odpowiada mój dziadek.

W 1939 roku ojciec mój został 

powołany do wojska. Walczył 

w obronie kraju we wrześniu 1939r. 

Po rozbiciu polskiej obrony przez 

niemiecką nawałę dostał się do 

niewoli i jako jeniec wojenny został 

wywieziony do Frankfurtu nad 

Menem, gdzie przebywał aż do końca 

wojny. W domu pozostaliśmy sami, 

to znaczy: moja mama, dwóch braci 

oraz ja. Nie pamiętam tego okresu, 

bo byłem za mały, ale rok 1944, gdy 

miałem już 5 lat pamiętam dość 

dobrze. Było nam bardzo ciężko. 

Przez naszą wioskę przebiegała 

granica między Rzeszą Niemiecką 

a Protektoratem i niedaleko od 

naszego domu był posterunek straży 

granicznej, której pracowników 

potocznie nazywano „zielonkami”, 

ponieważ nosili zielone mundury. 

Było to dodatkowe utrudnienie 

życia. Ciągłe łapanki szmuglerów 

mocno dawały się we znaki 

mieszkańcom wioski. Nasza rodzina 

została dopisana do gospodarstwa 

sąsiada, który był zobowiązany nas 

żywić w zamian za ciężką pracę 

w jego gospodarstwie. W roku 1944 

roku  okupanci doszli do wniosku, że 

w naszym rejonie jest za dużo ludzi, 

natomiast w samych Niemczech 

jest brak rąk do pracy. Zostaliśmy 

wytypowani do wywiezienia do 

Niemiec. Mama do pracy, a my 

(dzieci) prawdopodobnie do zniem-

czenia. I tak w sierpniu 1944 roku 

załadowano naszą rodzinę na fur-

mankę i zawieziono do Wielunia.

- Jak przebiegała podróż i co działo 

się dalej?

- W Wieluniu wsadzono nas 

do pociągu i zawieziono do 

obozu w Dachau. Obok obozu 

koncentracyjnego był tam 

usytuowany obóz przejściowy. 

Pamiętam duże, drewniane baraki,

w których było pełno czteropię-

trowych prycz. Na każdej pryczy było 

miejsce na cztery osoby. W słomie, 

którą były wyścielane aż roiło się od 

wszy i innego robactwa. Pamiętam 

również olbrzymie latryny. Były to 

głębokie rowy, nad którymi przybito 

trzy żerdzie służące za oparcie. 

Nie wolno było nam tam chodzić 

samym, ponieważ w czasie naszego 

pobytu utopiło się tam troje dzieci. 

W obozie tym spędziliśmy około 

dwóch tygodni. Przechodziliśmy 

w tym czasie różne badania, 

obowiązkowe szczepienia, a ponie-

waż byliśmy zdrowi to po kąpieli 

w olbrzymiej łaźni i po dezynfekcji 

wszystkich ubrań zostaliśmy wsadze-

ni do pociągu i wylądowaliśmy w 

bawarskiej miejscowości Kaufb auren 

koło Monachium. Zgrupowano 

nas tam w dużej sali jak na targu 

niewolników, a niemieccy bauerzy 

chodzili i wybierali sobie, co lepsze 

okazy zdolne do pracy. Trwało to 

kilka godzin. Na końcu została 

tylko nasza rodzina. Nikt nie chciał 

Historia wojenna
- czyli wywiad z uczestnikiem II wojny światowej

Helena Marszał z synami Adamem, Aleksandrem

i Wincentym przed swoim domem w Krzywanicach.

Edward Marszał (na górze, trzeci od lewej) i grupa polskich żołnierzy w niemieckiej niewoli -1939 r.

Wyróżnienie - Marcin Gierlak
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nas zabrać i obarczyć się trójką 

drobnych dzieci, a do pracy mieć 

tylko jedną kobietę. Mama bardzo 

płakała, a my wszyscy razem z nią. 

Wreszcie zlitował się nad nami 

młody Niemiec, zapakował nas na 

furmankę i zawiózł do swojego 

domu w miejscowości Egenthal. 

Było to - jak na niemieckie wa-

runki - niewielkie gospodarstwo, 

ponieważ miało tylko 80 ha, w tym 

gruntów ornych tylko 2,5 ha. Reszta 

to łąki i pastwiska, bo gospodarstwo 

było nastawione na hodowlę bydła 

mlecznego, którego było 36 sztuk 

w tym 32 sztuki krów dojnych. 

Bauer - nazywał się Gregor Zotler 

i jego żona Józefa byli młodym 

małżeństwem i mieli czteromie-

sięczną córeczkę o imieniu Karola. 

Gospodarstwo prowadzili sami, 

a teraz przybyła im jedna osoba 

do pracy, ale troje dzieci. Wobec 

powyższego mój średni brat mając 

8 lat został oddany do innej rodziny, 

która miała piekarnię prowadzoną 

przez trzy siostry, mąż jednej był 

na froncie, a dzieci nie mieli wcale. 

Zaczęło się codzienne mozolne 

życie w gospodarstwie. Dorośli, 

to znaczy bauer, jego żona, i moja 

mama musieli wstawać o 5 rano, aby 

wydoić ręcznie ponad trzydzieści 

krów, bo nie było dojarek. Mój 

najstarszy brat, chłopiec niespełna 

jedenastoletni zawoził mleko do 

mleczarni, a potem: w lecie musiał 

pędzić stado krów na pastwiska, 

a potem pomagać bauerowi w pra-

cach gospodarskich, przy sianie czy 

wywożeniu gnojowicy i obornika. 

Ja również miałem wyznaczone 

swoje obowiązki, a mianowicie 

musiałem się opiekować malutką 

córeczką gospodarzy. Wolny czas 

miałem tylko wtedy, kiedy jej 

rodzice byli w domu i nie mieli 

pilnego zajęcia, co zdarzało się 

bardzo rzadko. Sytuacja pogorszyła 

się jeszcze, gdy na początku 1945 

roku bauer został powołany do 

armii i poszedł na front. Pracy 

jeszcze przybyło, a ja mogłem tylko 

popatrzeć przez okno jak inne 

dzieci jeździły na sankach.

- Jak byliście traktowani przez 

waszych gospodarzy i innych mie-

szkańców wioski?

- Ogólnie rzecz biorąc nie byliśmy 

traktowani źle. Pracować trzeba 

było ciężko, ale pracowali wszyscy,

gospodarze i niewolnicy. Jadaliśmy 

wszyscy przy jednym stole i to samo, 

co gospodarze. Wioska położona 

była dość daleko od większych 

skupisk przemysłowych. Oprócz 

naszej rodziny w wiosce była 

jeszcze tylko jedna polska rodzina, 

tak że Niemcy tamtejsi mało mieli 

do czynienia z Polakami i traktowali 

nas jak normalnych ludzi, którzy 

znaleźli się w odmiennej sytuacji. 

My, dzieci też byliśmy dobrze 

traktowani przez niemieckich 

rówieśników, którzy bawili się z 

nami jak z równymi.  Poza tym było 

nas trzech i nie pozwoliliśmy sobie 

„w kaszę dmuchać”.

- Jak i kiedy nastąpiło wyzwolenie?

-W kwietniu 1945 roku do wioski 

weszło wojsko amerykańskie. Nie 

było żadnej walki- opowiada dalej 

mój rozmówca - przez wioskę 

przejechały czołgi i pojechały dalej. 

Pozostał tylko niewielki oddział 

amerykańskich żołnierzy, między 

którymi było czterech polskiego 

pochodzenia, znających język 

polski. Kiedy to odkryliśmy, nastał 

dla nas święty okres. Staliśmy się 

„maskotkami” całego garnizonu, 

który w wiosce przebywał. Służyliś-

my za tłumaczy żołnierzom, kiedy 

ci chcieli kupić od mieszkańców 

świeżą żywność, a płacili dobrze 

ku zadowoleniu obu stron. Nasze 

usługi też nie pozostały bez 

nagrody, czekolady i innych łakoci 

dostawaliśmy tyle, że dzieliliśmy 

się z małymi „Niemiaszkami”, bo 

oni w  czasie wojny też tego nie 

widzieli, czym zaskarbiliśmy sobie 

ich wdzięczność i pozostawiliśmy 

po sobie dobre wspomnienia. 

Po 9 maja - to jest ogłoszeniu 

bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, 

gdzieś w miesiącu czerwcu wszyscy 

przymusowi robotnicy z wioski 

i okolic zostali zgrupowani w 

I Komunia Święta mojego brata Adama w obozie przejściowym w Coburgu. 

Aleksander Marszał w Egenthalu.
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„naszej wiosce”, w jednym budynku. 

Mieszkańcy wioski zobowiązani 

byli dostarczyć nam środki do życia, 

a resztę dostarczała „Unra” tak, że 

pracować już nie musieliśmy. Jednak 

z nudów i z przyzwyczajenia 

chodziliśmy czasami do „naszych” 

bauerów pomóc trochę w pracach 

gospodarskich, tym bardziej, że bauer 

nie wrócił jeszcze z wojny, a jego żona 

chorowała i szkoda jej nam było, że 

musi się tak sama męczyć. Pewnego 

dnia poszliśmy z mamą do „naszych” 

bauerów pomóc im. Ja bawiłem się 

z Karolą, która już podrosła, a brat 

zapędził krowy na pastwisko. Pastwisko 

było ogrodzone żerdziami i znajdowało 

się przy drodze do sąsiedniej wioski 

o nazwie Baizel. Brat siedział sobie na 

żerdzi ogrodzenia i machał z nudów 

nogami, aż w pewnym momencie 

ujrzał idącego drogą mężczyznę 

w mundurze amerykańskiego 

żołnierza. Wracając do losów mojego 

ojca, który w 1939 roku dostał się 

do niemieckiej niewoli i do końca 

wojny miał status jeńca wojennego, 

mimo bardzo silnych nacisków ze 

strony Niemców, aby podpisał listę 

cywilną. Po ogłoszeniu kapitulacji 

został wyswobodzony przez wojska 

sprzymierzone koło Frankfurtu nad 

Menem. Zaraz rozpoczął wędrówkę, 

aby dołączyć do rodziny znajdującej 

się koło Monachium. Adres znał, 

ponieważ rodzice korespondowali ze 

sobą. Żadnej komunikacji nie było, bo 

kraj był niemal cały zburzony. Musiał 

wędrować pieszo i dlatego zajęło mu 

to tak dużo czasu. Podchodząc już 

do miejscowości, w której przebywała 

jego rodzina zobaczył siedzącego na 

ogrodzeniu chłopca, którego rysy 

wydawały mu się znajome. Wiedziony 

przeczuciem odezwał się do niego po 

polsku:

- Jak ty się nazywasz chłopcze?

- Adam - odpowiedział również po 

polsku mój brat

- to chodź do mnie, bo ja jestem 

twoim tatą!

Więcej słów nie mógł z siebie 

wydobyć. Wzruszenie chwyciło go 

za gardło, że ledwie mógł oddychać. 

Oto zobaczył przed sobą chłopca, 

którego zostawił, gdy ten miał 5 lat, 

a teraz to już jedenastoletni chłopak. 

Przez ostatnie sześć lat oglądał go tylko 

na jednym zdjęciu, jakie miał przez 

całą wojnę, przedstawiającym całą 

trójkę synów. Służyło mu to zdjęcie 

jako przepustka dla amerykańskich 

punktów kontrolnych na drodze do 

rodziny. Przez wieloletnie noszenie 

jest bardzo sfatygowane, ale jeszcze 

je mam, mimo, że ma już 65 lat - tyle 

co ja. I tak nastąpiło spotkanie ojca 

ze swoim synem po sześciu latach 

rozłąki. Brat przyprowadził tatę do 

miejsca naszego zamieszkania, a sam 

pobiegł do Zotlerów, gdzie byliśmy 

z mamą i drugim bratem. Ledwie 

mogąc złapać oddech powiedział:

- Wy tu siedzicie, a tu nasz tata 

przyszedł.

Mamie naszej wszystko wyleciało 

z rąk. Rozpłakała się, chwyciła mnie za 

rękę i niemal biegiem lecieliśmy przez 

wieś budząc zdziwienie mieszkańców.

W ten sposób cała rodzina spotkała 

się po sześciu latach rozłąki w dalekiej 

obcej ziemi, gdzie nas rzuciły losy 

wojenne. W miejscowości Egenthal 

mieszkaliśmy jeszcze miesiąc, a potem 

zostaliśmy przewiezieni do obozu 

przejściowego dla repatriantów w 

Coburgu. Mieszkaliśmy w dawnych 

koszarach wojskowych aż do kwietnia 

1946 roku - czekając na transport 

do domu. Transport odchodził we 

wszystkich kierunkach tylko nie 

do Polski. Tata jednak uparł się, że 

pojedziemy tylko do Polski i dlatego 

tak długo czekaliśmy. Wreszcie trafi ł 

się transport do Polski. Wsiedliśmy do 

pociągu towarowego i poprzez Austrię 

i Czechy jechaliśmy do kraju niemal 

dwa tygodnie. Granicę przekroczyliśmy 

w Czechowicach-Dziedzicach i dnia 5 

maja 1946 roku wieczorem dotarliśmy 

do dworca w Radomsku. Rodzice 

ułożyli nas do snu na siennikach w 

poczekalni dworcowej, a tata poszedł 

piechotą do domu 20 km i na drugi 

dzień przyjechał po nas furmanką. I 

tak po niemal dwóch latach tułaczki 

powróciliśmy szczęśliwi do domu 

wszyscy cali i zdrowi i na tym 

zakończyła się moja wojenna historia.

Edward Marszał (trzeci od lewej) i grupa polskich żołnierzy w niemieckiej niewoli (pod koniec wojny).

Mój ojciec w mundurze amerykańskiej armii.

Marcin Gierlak
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  W 2004 roku ponownie udało się otrzy-

mać dotacje celowe z budżetu miasta. 

Zorganizowano więc 9 wycieczek waka-

cyjnych dla dzieci w ramach zadania 

„Wędruj z muzeum”. Opiekunami małych 

wycieczkowiczów byli wykonujący tę 

pracę honorowo członkowie towarzy-

stwa. Na ten cel otrzymano jedynie 

część potrzebnych środków, więc czas 

trwania wyjazdów skrócono do 7 godzin. 

Zorganizowano też dwie wycieczki 

dla osób dorosłych w ramach zadania 

„Wędruj z muzeum”. Uczestnikami 

wycieczek byli członkowie towarzystwa 

i ich goście. Zorganizowano wycieczkę 

do Muzeum Powstania Warszawskiego 

dofinansowaną ze środków własnych. W 

oparciu o dotację wydano trzy numery 

„Naszego Świata”. Przy okazji zbierania 

materiałów do naszego wydawnictwa 

stwierdzono niebezpieczeństwo istnienia 

pocisków i materiałów wybuchowych 

na terenie parku miejskiego. Informacja 

ta została potwierdzona przez ekipę 

saperów. Niebezpieczne materiały usu-

nięto z parku. Towarzystwo było też 

współorganizatorem konkursu histo-

rycznego dla uczniów szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych „Wojenne 

wspomnienia - II wojna światowa w 

historii Radomska i okolic”. Uroczyste 

rozdanie nagród odbyło się 10.12.2004r., 

a nagrodzone prace zamieściliśmy

w tym numerze „Naszego Świata”.

 W latach 2000-2004 zarząd pracował

w następującym składzie:

Dariusz Solarz - przewodniczący,

Jan Półrola - wiceprzewodniczący,

Agnieszka Gębicz - skarbnik,

Krystyna Filarowska - sekretarz,

Stanisław Imieniński - członek zarządu,

Przew. komisji rewizyjnej był Jan 

Kaszuwara, członkami; Ryszard Olczyk

i Sławomir Rajca.

 W dniu 30 grudnia 2004 roku, do 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

w Radomsku należały 44 osoby. 

W dniu 14.01.2005 wybrano nowe władze 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku.

   Za naszą działalność odpowiadają : 

Przewodniczący Zarządu - Dariusz Solarz

Wiceprzewodniczący Zarządu - Zbigniew 

Drogosz

Skarbnik - Agnieszka Gębicz

Sekretarz - Krystyna Filarowska

Członkowie Zarządu - Edmunda Bodanka, 

Marzanna Lempart, Irena Klekowska,  

Stanisław Imieniński, Marcin Stelmaszczyk. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 

Izabela Rumocka

Członkowie Komisji Rewizyjnej - Ryszard 

Olczyk, Grzegorz Mieczyński. 

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w 2004 r.

Z.R.S.S. Sekcja Sportowa �NAPRZÓD�
Organizacja Młodzieżowa w Radomsku.

 Zamieszczoną obok fotografię otrzymaliśmy od pana Marka Chałaszczyka. 

Przedstawia ona radomszczańską drużynę piłkarską „Naprzód”. W środku 

stoi ojciec właściciela zdjęcia Henryk Chałaszczyk (ubrany w garnitur). 

Pan Marek stracił ojca we wczesnym dzieciństwie, nic nie wie o jego dzia-

łalności w „Naprzodzie”, zna też niewiele szczegółów z jego życia . Zwraca 

się więc za naszym pośrednictwem do jego znajomych i kolegów z prośbą 

o przekazanie wspomnień o ojcu. 

 W czasie przygotowywania numeru do druku pan Stefan 

Trajdos (przedwojenny sportowiec) podał nam zapamiętane przez siebie 

nazwiska graczy ”Naprzodu” z 1939 roku. Nie potrafił jednak rozpoznać 

nikogo ze zdjęcia , mimo że na odwrocie widnieją przynajmniej dwa pod-

pisy osób przez niego wymienionych.

 Jeśli ktoś z naszych czytelników rozpoznaje osoby z fotogra-

fii, posiada wiadomości o radomszczańskiej drużynie „NAPRZÓD” lub

o Henryku Chałaszczyku (ur. 1906r.) prosimy o kontakt z redakcją.

Skład drużyny wg pana Stefana Trajdosa.

bramkarz - Mielczarek, obrońca - Walczak, obrońca - W. Golis

lewy pomocnik - Józef Stelak, prawy pomocnik - Witold Ekielski

lewy skrzydłowy - Albin Ciesielski, prawy skrzydłowy - Tadeusz Gryglik

Dariusz Solarz

Zdjęcie z 1937 roku, wykonane przez Foto Art.”Venus”, na podwórzu przy 

Placu 3 Maja 5.
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