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WYWIAD

Jaki był pani pseudonim?
„Zula” wytłumaczyć dlaczego?
Właśnie, bo to jest ciekawe.
Przed wojną dziewczyny w moim wieku – 10 lat, były zakochane w aktorkach.
Każda z nas chwytała aktorki jako pseudonimy. Moją ulubioną aktorką była Zula Pogorzelska. Dlatego zostałam „Zulą”.
W jakim zgrupowaniu brała pani udział?
Ja od razu wstąpiłam do NSZ (Narodowe Siły Zbrojne), ponieważ miałam takie
możliwości i żyłam w takim środowisku, gdzie ten kierunek był przyjęty przez
rodzinę i byłam tak wychowana. Szczęśliwie zdarzyło mi się, że trafiłam do NSZ.
Podczas Powstania Warszawskiego, jakie to było zgrupowanie?
Zgrupowanie Batalionu im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego. Przybraliśmy
taki pseudonim naszego zgrupowania po Czesławie Mączyńskim obrońcy Lwowa.
Jak wspomina pani okres przedwojenny, okres pani dzieciństwa?
Wspaniale! Miałam cudowne życie. Miałam zamożnych rodziców, dobrze nam
się wtedy powodziło. Tata posiadał już samochód i organizował wycieczki
samochodowe, były też wycieczki zagraniczne. Było to cudowne 10 lat mojego
życia.
Jak zapamiętała pani wybuch II wojny światowej?
Rzeczywiście pamiętam do dzisiejszego dnia. To było tak – myśmy wszyscy spali
na górze domu, tam były sypialnie. Gdzieś o godzinie 6 rano nasz ojciec
wpadł do mojego pokoju i powiedział: „wstawiajcie wszyscy, bo już się zaczęło”.
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Wszyscy wyszliśmy na balkon i okazało się, że patrząc w kierunku Warszawy, widać było palące się miasto i pierwsze naloty.
Od razu zamknięto wszystkie szkoły. We wrześniu 1939 roku do szkoły już
nie poszliśmy. Zaczęliśmy liczyć wszystkie nasze zasoby domowe, co mamy,
a czego nam brakuje. Mój ojciec, który zajmował się polityką, domyślał się, co
może dziać się w kolejnych dniach wojny. Dlatego od razu podzielił między
członków rodziny pieniądze. Wtedy dostałam 200 lub 300 zł, to był majątek jak
na tamte czasy. Od taty dostaliśmy rozkaz, aby pójść do Jeziorny i kupić wszystko to, co jest nam potrzebne w domu na przetrwanie.
To były pierwsze dni wojny, a później po kapitulacji Warszawy trzeba było
podporządkować się niemieckiemu okupantowi. Najpierw trzeba było oddać
radia i broń, jeśli ktoś taką posiadał. Dodatkowo rekwirowano wszystkie samochody.
Tak to wszystko się zaczęło i tak weszło się w ten straszny, makabryczny i niebezpieczny okres. Od pierwszego dnia tak bardzo znienawidzony przez Polaków.
Wprowadzono od razu niesamowite obostrzenia. Na początek godzinę policyjną. Można było funkcjonować na zewnątrz tylko od 6 rano do 8 wieczorem. Jeżeli
żandarm zobaczył kogoś łamiącego godzinę policyjną, to żądał od razu przepustki. Jej brak oznaczał zatrzymanie przez Niemców.
Co pani robiła w okresie okupacji?
Przestałam z bratem Władysławem chodzić do szkoły. Dwa lub też trzy miesiące
od rozpoczęcia okupacji mądrzy ludzie rozpoczęli tworzyć tajne nauczanie.
Działo się to w ten sposób, że jakiś nauczyciel, czy jakiś inteligent tworzył dla
uczniów komplety szkolne. Mój ojciec znalazł swojego starego znajomego, który
kiedyś uczył w szkole, był też adwokatem. On wziął nas pod opiekę. Było nas
chyba sześcioro, a później pięcioro i tak to trwało do momentu, kiedy ponownie
otworzyły się szkoły. Oczywiście Niemcy o tych kompletach nic nie wiedzieli, to była przecież konspiracja.
Chodziłam do szkoły prywatnej Popielewskiej-Roszkowskiej przy ul. Bagatela 15 na Mokotowie przy samym pl. Unii w Warszawie. Tam były wspaniałe nauczycielki, które nauczyły nas jak się zachować w pewnych sytuacjach. Zwłaszcza że w pobliżu była już otwarta katownia na ul. Szucha, a my do szkoły
musieliśmy wszyscy przechodzić przez patrol niemiecki. Rewidowano nas od
góry do dołu. Trzeba było zdejmować tornister, pokazywać co jest w środku.
Wszystko ich interesowało!
Społeczeństwo było coraz bardziej zniewolone niemiecką okupacją. Mimo tego
do naszego domu w Klarysewie zjeżdżała się warszawska młodzież. Były to moje koleżanki i koledzy mojego brata Władysława. W naszym domu były organizowane zabawy i tańce. Mama dla nas piekła chleb i podawała go ze smalcem.
Słoninę na smalec dostawaliśmy od pana Oleksiewicza, który był rzeźnikiem.
Moja mama ze mną jeździła po słoninę na sankach. Ja siedziałam nie raz na sześciu czy dziesięciu kilogramach słoniny, to z niej mama robiła smalec. W okresie
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okupacji zaczęłam rozkręcać także własny interes. Powstało w tym czasie wiele
targów, na których ludzie sprzedawali różne rzeczy. Ja skupowałam stare swetry.
Swetry prułam, prałam i robiłam z tego berety. Sprzedawałam je koleżankom,
znajomym czy też właścicielom sklepików. Brano ode mnie po 50-60 beretów i miałam z tego własne pieniądze.
Kiedy złożyła pani przysięgę Armii Krajowej i rozpoczęła działalność
konspiracyjną?
Miałam wtedy 14 lat, to był absolutny przypadek. Na teren Mirkowa przysłano z terenu Polski kilku chłopaków po ukończonych studiach czy wojsku. Ich celem było zorganizowanie podziemnego wojska. Batalion Mączyńskiego został włączony do Armii Krajowej. W naszym domu pojawiło się dwóch panów, którzy
zamykali się na górze z moim tatą w gabinecie. Ja byłam bardzo wścibską czternastolatką, wszystko mnie interesowało. Zaczęłam podsłuchiwać, co to się dzieje, że ojciec się zamyka. Pukałam, a mój ojciec mówił: „proszę, nie wchodź, później do mnie przyjdź, ja teraz nie mogę z tobą rozmawiać”. Któregoś dnia się
wkurzyłam i powiedziałam do ojca, że coś przede mną ukrywa. Musisz mi powiedzieć! Ojciec naradził się z dwoma panami i powiedział, że jest organizacja.
Zaczął mi wszystko tłumaczyć, na czym to polega, że jest to tajne, ale jak chcę
być sanitariuszką, czy też nosić listy po kryjomu, to mogę, ale pod warunkiem, że
złożę przysięgę. Przyszło tych dwóch panów, później okazało się, że jeden z nich
był zastępcą naszego dowódcy „Szarego” Batalionu Mączyńskiego o pseudonimie „Miłosz”. Przed nimi złożyłam przysięgę.
W 1942 roku należę już do Batalionu Mączyńskiego i od swojej przełożonej
dostałam polecenie przeniesienia pism na ul. Marszałkowską. Zostałam uprzedzona jak mam zachowywać się wobec Niemców. Jak będą rewidować, co im
odpowiedzieć jak coś znajdą. Także gdzie chować listy czy pisma. Ja to wszystko
miałam już opanowane. W związku z tym otrzymałam listy, które musiałam właśnie zostawiać na ul. Marszałkowskiej. Było mi łatwiej, bo mieliśmy tam mieszkanie i zawsze mogłam powiedzieć, że idę do tatusia, bo do mnie telefonował.
Jednak po drodze musiałam minąć patrol żołnierzy niemieckich, który był na ul. Szucha. Prawie codziennie miałam jakiś list w swoim plecaku. Niemiecki patrol zawsze prosił o okazanie legitymacji szkolnej. W swoim plecaku miałam schowane
właśnie listy lub kartki z rozkazami. Najczęściej były ukryte w zeszycie albo
książce. Wartownik prosił o Schulerausweis (legitymacja szkolna), ja mówię – oj
zaraz, zaraz tu nie mam, chwileczkę... zdejmowałam plecak i dawałam go niemieckiemu żołnierzowi. Ja mówię: potrzymaj mi, potrzymaj mi. On ten plecak
trzymał, ja wyciągałam Schulerausweis i dawałam mu. On wtedy oddawał mi
plecak z tymi moimi przewożonymi tajemnicami, żeby było ciekawiej, to on mi
ten plecak jeszcze pomagał zapinać.
Tak było przez cały czas, bo później przez to, że nas znali to puszczali bez
sprawdzania. Były różne sztuczki, trzeba było po prostu tego się nauczyć. Tak się
zaczęło moje przygotowanie do Powstania Warszawskiego, które trwało dwa lata.
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Wtedy nastąpił ten przełom, czyli Powstanie Warszawskie, mówiła pani, że
była to nadzieja dla społeczeństwa, które było zniewolone przez Niemców...
Oczywiście, że było zniewolone. Powstanie Warszawskie musiało być, bo ludzie
mieli już dosyć! Jak długo można trzymać psa w zamkniętej budzie? Nie dając
mu jedzenia, ani picia... Myśmy wszyscy byli niewolnikami, a zwłaszcza młodzież, która chciała żyć, bo jeszcze nasi rodzice to nam opowiadali o tym, jak chodzili na dancingi, jak tam mama kupowała dla siebie suknię balową.
Na Wigilię mój tata ubierał się w smoking, a młodzież przychodziła i oglądała,
jak to było przed wojną. Młodzież była absolutnie wykluczona, a chciała żyć po
swojemu. Dorośli chcieli żyć normalnie, a starzy chcieli spokojnie umierać, ale nie tak...
Jak wyglądały pani przygotowania do Powstania Warszawskiego?
Moje przygotowania wyglądały w ten sposób, że razem z moją mamą zrobiliśmy
w domu generalne porządki w bieliźnie i pościeli. Na początku odrzucaliśmy te
dobre rzeczy od tych złych. Później prześcieradła i męskie kalesony cięliśmy w odpowiednie szerokości. Byłyśmy nauczone, jak należy zwijać i odpowiednio przygotowywać bandaże. Ja już nie pamiętam, ile miałam tych bandaży. Robiłam
też dla naszych powstańców opaski. To nie był żaden rozkaz, ale kto mógł, to szył.
A jak do Powstania Warszawskiego przygotowywał się pani brat Władysław
Żugajewicz?
Władek trochę szpanował (śmiech). Przed wybuchem Powstania Warszawskiego
ojciec podarował bratu całe ubranie, w którym chodził na polowania. Były to
przedwojenne buty, skórzana czarna kurtka, plecak i torba na ramię. W tej torbie
nosił amunicję. Jak się ubrał w to wszystko, to wyglądał jak dowódca, a był wtedy zwykłym szeregowym. Dopiero po walce pod Piskórką dorobił się stopnia starszego strzelca.
Pierwsze dni Powstania Warszawskiego. Jakie były?
Przed wybiciem godziny 17, wszyscy już wiedzieli, że mają stawić się na wcześniej wyznaczone miejsca zbiórkowe. Ja z bratem Władysławem miałam dołączyć do formujących się w Mirkowie plutonów Armii Krajowej Samodzielnego Batalionu im. Czesława Mączyńskiego.
Niestety 1 sierpnia 1944 roku był bardzo duży ostrzał niemiecki od strony Bielawy, co utrudniało nam, przedostanie się z Klarysewa do Mirkowa. Dotarliśmy
do Mirkowa kanałem wodnym, który uchronił nas od pocisków wystrzeliwanych
przez Niemców od strony Bielawy. W Mirkowie formowały się dwa plutony Armii Krajowej Samodzielnego Batalionu im. Czesława Mączyńskiego. Żeński został wysłany na górę ubezpieczalni. Tam były już przygotowane przez pielę6

gniarki pomieszczenia i łóżka dla szpitala polowego. Chłopcy formowali swój
pluton na dziedzińcu szkolnym i tam zostali już zaatakowani przez Niemców.
Terenu papierni broniło 50 uzbrojonych Niemców, którzy zostali pokonani przez
nasz oddział. Niemcy zostali zamknięci i byli pilnowani przez dwóch naszych
kolegów. Niestety o całej sytuacji w jakiś sposób został zawiadomiony inny niemiecki oddział, który stacjonował nad Wisłą. Po przybyciu niemieccy żołnierze
zastrzelili tych dwóch naszych chłopaków m.in. Jasia Trzcińskiego. Niespodziewanie to był początek walk.
Na moście doszło do pierwszego poważnego starcia. W budynku przy moście
na strychu byli ukryci Niemcy. Zawiódł nasz wywiad, który twierdził, że budynek jest pusty! Niemcy zaczęli strzelać do naszych powstańców. Poległo od razu
kilku naszych podchorążych i żołnierzy. W tym zginął m.in. dowódca Batalionu
NSZ-AK im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego ppor. Florian Kuskowski
„Szary”. Atak Niemców na nasz oddział był ogromną katastrofą, której nikt się
nie spodziewał. Batalion miał się przedostać w zwartej grupie do Lasu Kabackiego, a przez walkę i ostrzał na moście musieli udać się indywidualnie na wcześniej umówione miejsce zbiórki.
W dniu 4 sierpnia zorganizowano z nich Kompanię NSZ-AK im. „Szarego”, liczącą 130 żołnierzy i 12 łączniczek-sanitariuszek. Dowódcą całości został ppor. Marian Orłowicz „Antek”. Lasy Chojnowskie, opanowane w całości przez oddziały
AK i NSZ, zwane były Rzeczpospolitą Chojnowską. Kilkakrotne próby Niemców opanowania tego terenu skończyły się fiaskiem.
Gdzie doszło do największej bitwy?
Do największej bitwy doszło w dniu 11 sierpnia pod Piskórką. Niemcy zaatakowali wieś, w której stacjonowała kompania „Szarego”. W tej bitwie brał udział
mój brat Władysław, który za swoją walkę otrzymał promocję na wyższy stopień wojskowy – starszego strzelca.
Niemcy w walce pod Piskórką ponieśli duże straty, aż 30 ich żołnierzy zostało
zabitych. W odwecie wycofujący się Niemcy spalili całą wieś. W dniu 25 sierpnia
Niemcy przystąpili do pacyfikacji Lasów Chojnowskich, używając m.in. artylerii
czy też pociągu pancernego. Natarcie Niemców powstrzymali żołnierze z kompanii „Szarego” w uroczysku Zimne Doły. W wielogodzinnym boju ponieśli
znaczne straty, zginął m.in. dowódca kompanii ppor. „Antek”. Następnego dnia
kompania została rozwiązana. Część powstańców poszła dalej walczyć w Góry Świętokrzyskie, a reszta przeszła do konspiracji.
Jak wyglądała pani sytuacja w pierwszych powojennych latach?
Pierwszy raz aresztowali mnie w dniu 6 grudnia 1945 roku, jak z kolegą wracaliśmy z korepetycji.
- Ja mówię do kolegi – wiesz co Wojtek, ktoś za nami idzie.
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- Wojtek mówi – wydaje ci się.
- Wojtek ja wyraźnie słyszę czyjeś kroki!
- Poza tym ktoś rozmawia, dwóch mężczyzn idzie za nami – dodałam.
- Wojtek dalej mi nie wierzył – jesteś wyczulona tymi łapankami.
Podchodzimy do furtki, a oni za nami.
- Wtedy powiedziałam do Wojtka – weszło za nami dwóch facetów.
Nie zdążyłam już nawet zadzwonić do domu, złapali nas tuż przed drzwiami.
- Dokąd nas ciągnięcie – krzyknęłam w ich kierunku!
- W odpowiedzi usłyszałam – zamknij się.
- Powiedziałam wtedy do Wojtka – Dokąd oni nas prowadzą?
- Wojtek powiedział – cicho bądź.
- Czy masz coś swojego przy sobie?
- Mówię no mam, a Wojtek na to – Co masz?
- Odpowiedziałam, że pierścionek, co dostała od ojca na maturę.
- Wojtek na to – to włóż mi go do kieszeni.
To miał być dowód na to, że on jest, a mnie nie ma. Wojtek od razu pobiegł do mojego ojca i zawiadomił go o całej sytuacji związanej z zatrzymaniem.
Ojciec wsiadł szybko w samochód i pojechał do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa do Białego Dworku. Kiedy mnie już dostarczono do siedziby UB, nikogo już tam nie było.
- Oficer rzucił tylko w moim kierunku – no i co pani narobiła?
- Ja pytam się – Gdzie ja jestem?
- W Urzędzie Bezpieczeństwa, to znaczy, że wy jesteście polskimi bolszewikami.
- W moim kierunku padło tylko – zamknij się.
- Oficer znowu zapytał – Byłaś w NSZ-ecie? No byłam – odpowiedziałam.
- To będziesz za to odpowiadać – rzucił oficer.
W tym momencie wchodzi wielki drap, ja patrzę, a to Roman Wernio kolega z Powstania Warszawskiego i z Lasu Kabackiego.
- A ty co tutaj robisz? – rzuciłam w jego kierunku.
- Służę Polsce i będę przesłuchiwał takich jak ty – odpowiedział Wernio.
- Przecież byłeś w lesie i walczyłeś.
- Wernio na to, że nie walczył, on rzekomo miał kraść tylko broń.
Powiedział do mnie, abym usiadła, a porucznik miał spisywać moje zeznania.
- Nie będę niczego mówiła, bo wszystko wiesz – rzuciłam w kierunku Wernio.
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- Ten krzyknął, abym się rozebrała.
- Ja mówię, że nie będę rozbierać się, bo nawet nie zrobiłam tego przed swoim
chłopakiem.
Nic to nie pomogło, rozebrali mnie siłą! Wtedy zaczęło się lanie. W tym momencie słyszę jakiś odgłos z tego holu jakby takie głośne chrząknięcie. Mówię do
siebie – Boże to mój ojciec! Dał mi znać, że jest przy mnie. Wtedy nabrałam takiej pewności siebie. Bili mnie od góry, do dołu, po nogach, po łydkach. Nic to
nie pomogło, bo nadal odmawiałam zeznań, bo przecież Wernio wszystko wiedział o mojej działalności powstańczej. Kiedy już wiedzieli, że ze mną sobie nie
poradzą, to postawili mnie na takim stołku z trzema nogami. Ja naturalnie przewróciłam się na twarz. Zaczęli mnie wtedy bić po plecach, to była makabra do dzisiejszego dnia mam problemy z chodzeniem!
Później wzięli mnie na górę do pokoju rzekomo na śniadanie z porucznikiem.
Ten porucznik ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zaczął się przy mnie rozbierać.
Nagle na stole położył swój pistolet. Udało mi się schować ten pistolet i po chwili go wyciągnęłam i mówię:
- Ty łobuzie, jak się do mnie dotkniesz, to dostaniesz w łeb.
- Wypuść mnie stąd.
Na szczęście to zrobił. Zabrał mnie stamtąd mój ojciec. Na tym skończyło się to zatrzymanie, ale tylko chwilowo...
Czy to oznacza, że represje wobec pani i pani rodziny były kontynuowane?
Dokładnie tak było. Miałam swojego opiekunka cały czas. Czy to były czasy szkolne, czy nawet spotkania z przyjaciółmi...
Właściwie nie miałam spokoju.
Czy było jakieś kolejne zatrzymanie?
Tak. Zostałam zatrzymana w Piasecznie i wywieziona do Warszawy do Ministerstwa Spraw Międzynarodowych na ul. Szucha. Wprowadzili mnie do wielkiego
pokoju.
- Oficer od razu zadał pytanie – Czy wie pani, gdzie jest?
- Ja odpowiedziałam, że w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa.
- Oficer dodał, że dopóki im wszystkiego nie powiem, to nie zostanę wypuszczona.
Zostałam poinformowana, że mają wobec mnie inne zarzuty niż te, który były
mi postawione w Konstancinie. Rzeczywiście tak było. Dowiedziałam się, że przez swoją ideologię poszłam na pasek do Stanów Zjednoczonych.
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- Ja na to – Może mi pan wytłumaczyć to słownictwo? Przecież my wiemy,
że pani jest amerykańskim szpiegiem – odparł oficer.
- Powiedziałam, że pan chyba ma źle w głowie.
Niestety okazało się, że byłam rozpracowywana przez UB pod tym kątem.
Nadano mi nawet kryptonim - „Aktywistka”. Sprawę nr 190 o kryptonimie „Aktywistka” zaniechano i złożono do archiwum dopiero w dniu 8 kwietnia 1957 roku. Dokumenty zostały zniszczone przez Instytut Pamięci Narodowej w 2013 roku... w liście napisano – pani oskarżenie o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i dokumenty z tym związane zostały zniszczone.
Czy czuje się pani bohaterką za swoją działalność niepodległościową?
Nie. Absolutnie nie jestem żadną bohaterką. Robiłam to, co uważałam za konieczność.
Po 72 latach doszło do niezwykłego spotkania. Czy może pani coś więcej opowiedzieć na ten temat?
Dostałam list, a na kopercie widniał napis — Stany Zjednoczone. Ja myślę, przecież ja nikogo nie znam w USA, ale widzę na kopercie małą kartkę z imieniem i nazwiskiem nadawcy tego listu – Andrzej Budzyński.
Mówię – Boże Andrzej żyje!
Musiałam odpisać na ten list, bo był taki ciepły, taki przyjacielski.
W czasie niemieckiej okupacji w Polsce z Andrzejem bardzo się przyjaźniliśmy. Niestety rozdzieliło nas Powstanie Warszawskie. Ja byłam tutaj w Mirkowie i okolicach, a Andrzej walczył na warszawskim Mokotowie. Musiało
dopiero minąć te 72 lata, aby doszło do naszego ponownego spotkania w Klarysewie. Andrzej był już w Polsce i pozostajemy w stałym kontakcie.
W demokratycznej Polsce została pani uhonorowana tytułem Honorowego
Obywatela Konstancina-Jeziorny. Jakie to uczucie?
Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Zwłaszcza że jestem tutaj urodzona, skończyłam tu szkołę. Czuje się naprawdę bardzo związana z Konstancinem-Jeziorną.
Rozmawiał: Kamil Myszyński.
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SZTANDAR BATALIONU IM.
„CZESŁAWA MĄCZYŃSKIEGO”

“ Sztandar to wizytówka. Wizytówka Ojczyzny,
Stowarzyszenia, organizacji, klubu, szkoły,
ludzi związanych ze sobą pochodzeniem,
ideologią, potrzebą, wiarą.
Batalion Czesława Mączyńskiego
posiadał piękny, haftowany przez
Siostry Szarytki Sztandar. ”

Kiedy we wrześniu 1939 roku. Niemcy opanowali i zniewolili Polskę, przezorni
Polacy przystąpili do budowy „Polski podziemnej” mającej na celu uzyskanie
wolności naszego kraju. Na bazie przedwojennego Stronnictwa Narodowego powołana została Narodowa Organizacja Wojskowa – przekształcona następnie w N.S.Z. (Narodowe Siły Zbrojne). Było to dzieło młodych patriotów – głównie studentów kierowanych przez przedwojennych doświadczonych oficerów.
Dzięki nim udało się na naszym terenie stworzyć z końcem 1942 roku – „Batalion
Mączyńskiego” gotowy do walki z Niemcami. Batalion liczył wówczas wraz z pielęgniarkami przeszło 450 osób. Jak powstał Batalion?
Tuż po 41 roku...
Do Mirkowa zaczęli zjeżdżać nieznani na terenie młodzi ludzi. Od życzliwych
i świadomych osób dyrekcji, byli zatrudniani w fabryce, otrzymując prace i dokumenty (kenkarty) zmieniające ich tożsamość. Ci młodzi studenci budowali tu –
w Mirkowie – podziemie organizacji N.S.Z-tu, w niemieckiej fabryce, której strzegło 50 uzbrojonych Niemców.
Ci młodzi ludzie to:
1. Florian Kuskowski – ps. „Szary” - Dowódca organizacji.
2. Franciszek Kamiński – ps. „Siwy” - Zaopatrzenie.
3. Jerzy Szemelowski – ps. „Miłosz” - Z-ca dowódcy „Szarego”.
4. Zygmunt Zarębski ps. „Marian”.
5. Adam Śliwiak ps. „Skory” - Redaktor pisma podziemnego „Barykady”.
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Patronem Batalionu został „Brygadier Czesław Mączyński”, komendant obrony
Lwowa w powstaniu z Ukraińcami w 1919 r. Dowódcą Batalionu „Szary”, kapelanem ks. Ryszard Paciorkowski – rektor kościoła św. Józefa w Mirkowie.
Już dobrze zorganizowany Batalion poczuł potrzebę posiadania Sztandaru. Pomagał nam w tym przedsięwzięciu nasz kapelan. Sztandar na wzór przedstawiony
przez dowództwo Batalionu wykonały Siostry Szarytki w klasztorze na Powiślu.
Wyglądał tak: jedna strona to haftowany wizerunek N.M.P Łaskawej – z obrazu
katedry Lwowskiej – druga strona (rewers), to Biały Orzeł w koronie i słowa:
Bóg – Honor – Ojczyzna – oraz Narodowe Siły Zbrojne Samodzielny Batalion
im. Brygadiera „Czesława Mączyńskiego”. Posiadał również herb miasta Lwowa.
Pięknie haftowany Sztandar przywiozły do Mirkowa łączniczki „Danuta” i „Tola”. („Danuta” - Danusia Remiszewska zamordowana w Gestapo, „Tola” - Antonia Kuskowska). Sztandar został poświęcony przez naszego kapelana ks. Ryszarda Paciorkowskiego 17 kwietnia 1943 roku – z uwagi na bezpieczeństwo – tylko w obecności dowództwa.
W dniu 1 sierpnia 1 944 roku Sztandar wyruszył do Powstania. Był obecny
w pierwszej bitwie w Jeziornie. Wraz z powstańcami wędrował do Lasu Kabackiego, dalej do Lasów Chojnowskich. Był obecny na mszy świętej w uroczystościach Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia. Maszerował w pierwszym
szeregu, leśnej defilady. Zawsze był pierwszy, szanowany, zadbany – był zawsze.
25 sierpnia po walce w Zimnych Dołach żegnał poległego Dowódcę III-ciej
Kompanii Piaseczyńskiej - „Antka”. Był z nami wszędzie, jako nasza ochrona, jako nasz opiekun, jako nasz przyjaciel.
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NASI MŁODZI BOHATEROWIE

1 VIII 1944 – Powstanie Warszawskie na naszym terenie. Miejscem koncentracji
Batalionów „Mączyńskiego” o godz. 17, była osada Mirków. Żołnierze na placu (wówczas szkolnym) – sanitariuszki w budynku ubezpieczalni społecznej.
Pierwszym zadaniem powstańców było opanowanie Fabryki przez likwidację
50-ciu Niemców strzegących Fabrykę i zdobycie w ten sposób broni – następnie
wymarsz wszystkich oddziałów do punktu zbornego, którym był Las Kabacki. Dalsze plany to – Warszawa.
Pierwszy plan – zdobycia niemieckiej broni – powiódł się. Broń zdobyliśmy,
Niemcy wycofali się do Konstancina, gdzie stacjonował sztab lotniczy. Mamy
broń – mamy dobrze uzbrojonych 150 żołnierzy. Pierwsze zadanie zrealizowane.
Batalion szykuje się do planu następnego, mianowicie opanowania drogi Jeziorna
– Warszawa. Celem bowiem jest Warszawa. Meldunki donosiły dowódcy, którym
był „Szary” (Florian Kuskowski), że droga jest wolna i bez obawy bezpieczna.
Było inaczej... Po przekroczeniu mostu na Jeziorce (obecnie miejsce stacji benzynowej). Powstańcy zostali zaatakowani ogniem krzyżowym z broni maszynowej, z okien strychu domu pani Eugenii Kamińskiej (dom w okresie okupacji
zajęty przez Niemców), z drugiej strony z łaźni publicznej (obecnie nie istnieje).
Po nocnej walce, w której zginął dowódca Batalionu „Szary”, dowództwo nad
batalionem przejął p. por. Jerzy Szemelowski „Miłosz”. Przeprowadził pluton do
Lasu Kabackiego, zameldował się komendantowi „Gątyń” VII obwodu obroża
Armii Krajowej kpt. Marianowi Kęsickiemu „Grzegorzowi”, który dowodził w Kabatach zgrupowanymi tu oddziałami. W nocy z 3 na 4 sierpnia kpt. „Grzegorz”
przeprowadził całość zgrupowania, które trafiły tu w nocy 1 i 2 sierpnia – z Lasu
Kabackiego do Lasów Chojnowskich. Były już tam: oddziały A.K. - wycofane z Ochoty, poddziały pułku „Baszta”, oraz dobrze uzbrojony oddział partyzancki por. Lancy. Ogólną liczbę zgrupowania w Lasach Chojnowskich obliczono wówczas na
1000 partyzantów, natomiast doskonale uzbrojone otaczające lasy wojsko niemieckie na 3000.
Podzielony poprzednio na dwa pododdziały batalion – pierwszy pod dowództwem „Miłosza” (Mieczysława Szemelowskiego), drugi pod dowództwem „Greya”
(Tadeusza Wyszyńskiego), połączyły się w Lasach Chojnowskich. Po drodze
pododdział „Greya” staczając potyczkę z obsadą reflektora pod wsią Czarnów – stracił 3 żołnierzy, byli nimi: Bronisław Zychowicz „Wiktor”, Władysław Najman „Zawieja”, Henryk Markuszewski „Jastrząb”. Do pododdziału „Miłosza”
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dołączył się również oddział piaseczyński pod dowództwem „Antka”. Tak
wszystkie oddziały „Mączyńskiego” scaliły się w Lasach Chojnowskich, tworząc
Kompanię Leśną Armii Krajowej im. „Szarego”, pod dowództwem p. por. „Antka”. Kompania Leśna „Szarego” weszła w skład oddziałów powstańczych Armii
Krajowej, dowodzonych przez kpt. „Grzegorza”. Miejscami postoju kompanii w Lasach Chojnowskich były: Zalesie Dolne, Czarnów, Wojciechowice, Piskórka, Gajówka Zimne Doły.
Piskórka 11-stego sierpnia 1944 r. „Kompania Leśna Szarego” wraz z częścią
Batalionu „Krawiec” stoczyła ciężką walkę z silnie uzbrojonymi Niemcami. Batalion „Krawiec” wystawił czujkę zabezpieczającą bataliony kwaterujące we wsi.
Nagle zostali zaskoczeni przez Niemców.. Wywiązał się walka, w której zginęli:
Witold Zienkowicz „Witek”, Władysław Włodarczyk „Blondyn” (Batalion „Krawiec”), Henryk Wandel „Jakub” (Batalion „Krawiec”), Bogdan Rawski „Sęp”
(Batalion „Mączyński”), oraz cztery osoby cywilne. Walka trwała ok. 3 godzin.
Niemcy wycofali się, zabierając 30 zabitych i wielu rannych żołnierzy. Nasze bataliony natychmiast zmieniły miejsce postoju, przechodząc do wsi Wojciechowice.
Tego samego dnia – po bitwie – wkroczył do Piskórki oddział Niemców wspierany czołgami. Piskórka została spalona i zrównana z ziemią. Przestała istnieć!
Pozostali przy życiu mieszkańcy zniknęli – chowając się w lesie. To był dla naszych batalionów najtrudniejszy i najsmutniejszy dzień walk w Lasach Chojnowskich.
Myślę, że potomkowie tamtych wydarzeń do chwili obecnej noszą w sobie urazę do Partyzantów. W końcu sierpnia nasza kompania stacjonowała w rejonie Zimnych Dołów k. Żabieńca.
Jak donosił nasz wywiad, siły niemieckie w tym czasie wynosiły ok. 3000 żołnierzy z artylerią. Celem Niemców było całkowite zniszczenie Partyzantów przebywających w Lasach Chojnowskich. Ponieważ przeszkadzali w dostawie broni dla wojska niszczącego Warszawę.
Pobyt w Zimnych Dołach koło Żabieńca okazał się katastrofą. 25 sierpnia o godz.
5 rano, doskonale uzbrojeni Niemcy napadali nas w sytuacji zupełnie nieoczekiwanej. Walka trwała kilka godzin. Kompania zmuszona została do wycofania się
w kierunku Nowinek, gdzie stacjonował dobrze uzbrojony oddział por. Lancy.
Połączonym z por. Lancą oddziałom udało się zniszczyć gniazdo niemieckiej
broni maszynowej. Niemcy uznali to za ogromną porażkę i następnego dnia, w odwecie na ludności cywilnej rozstrzelali we wsi Chojnów 23 osoby, w tym pięciu braci Czapskich.
Por. Lanca zabrał ze sobą w Góry Świętokrzyskie 70 żołnierzy z Batalionu
„Mączyński” (Kompanii Leśnej „Szarego”). Pozostali żołnierze zwolnieni byli do domów i pozostawiali w konspiracji do 1945 r.
Nasi młodzi Bohaterowie członkowie Batalionu „Mączyński” i „Krawiec”
wspólnie walczyli z hitlerowskim najeźdźcą – wspólnie spoczywają na cmentarzu
Powstańców w Powsinie. Rodziny, Koledzy i okoliczna ludność na znak pamięci
wznieśli pomnik (jeden z pierwszych w Polsce). W tym miejscu, w którym spoczywa 63 Bohaterów, każdego roku, 1 sierpnia o godz. 17 zbierają się tłumy następnych pokoleń dla oddania hołdu naszym Bohaterom. Cześć ich Pamięci.
14

MOJA PIERWSZA SZKOŁA

Moja nauka zaczęła się w 1935 roku w Szkole Podstawowej w Mirkowie. Była to
prywatna szkoła, finansowana przez Fabrykę. Duży, piętrowy, masywny budynek
otoczony kwitnącym latem ogrodem. Na parterze budynku trzy ogromne pomieszczenia (klasy) i duża sala gimnastyczna – na piętrze pomieszczenia – klasy
i mieszkanie pana Dyrektora. Wadą wszystkiego był brak toalety – najbliższy budynek od tych spraw, mieścił się kilkadziesiąt metrów od budynku szkoły i w dużej przerwie był oblegany. Większość dzieci była przyzwyczajona do takich
warunków w domu – więc nie był to poważny problem. Ważni byli nauczyciele
i nastrój, jaki się wyniosło z tej szkoły. Dyrektorem szkoły był pan Rybczyński.
Spokojny, nigdy nas nie stawiał do kąta, nie karał. Był przez dzieci bardzo lubiany. Pani Marta Grochulska – wychowawczyni naszej klasy – bardzo przez nas
kochana, uczyła wszystkiego. Kiedy wychodziła za mąż, dostała od nas bukiet
czerwonych tulipanów. Pani Irena Koprowska – matematyczka, ale nie tylko...
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Uczyła klasy starsze – wspaniała nauczycielka, ale bardzo sroga i wymagająca
wychowawczyni. Pan Henryk Wolski – wspaniały nauczyciel „kumpel”, kochał
nas. Założył w szkole drużynę harcerską. Zorganizował drużynie wakacje (statkiem) do Kazimierza Dolnego. Była to również podróż poślubna pani Wolskiej.
Mieszkaliśmy w Bochotnicy u gospodarza w stodole, na świeżym sianie. Pana
Wolskiego podczas okupacji spotkałam w tramwaju. Był konduktorem. Pan Stefan Nowak był dobrym nauczycielem – ale jak pamiętam – nie kochał nas. Był
jeszcze nauczyciel śpiewu. Nazywaliśmy go po prostu „Śpiewakiem” i tak został w mojej pamięci.
Kiedy moja pierwsza klasa zbliżała się do drugiej. Pan „Śpiewak” przygotował
nas do śpiewu w chórze. W 1937 roku nasz umiłowany ksiądz Ryszard Paciorkowski udzielił nam pierwszego sakramentu. Uwaga! Ks. Ryszard w 1942 roku
poświęcił potajemnie sztandar Batalionu „Mączyńskiego”. Sztandar naszego Batalionu ksiądz Paciorkowski przechowywał w swoim prywatnym mieszkaniu – do chwili Powstania Warszawskiego. Pamiętam również i serdecznie wspominam opiekuna szkoły (woźnego) pana Stasiaka. On naprawdę nas kochał.
Spełniał nasze mądre, ale i głupie potrzeby. Nazywaliśmy go wujkiem. Koleżanki i kolegów z tej pierwszej szkoły wspominam z łezką w oku...
Wspominam również bale i przygotowania do nich. Naukę tańców ludowych,
ludowych piosenek, deklamacji. Przed świętami Bożego Narodzenia – klejenie
łańcuchów na szkolną – ogromną choinkę, robienie zabawek (kolorowe papiery
z Fabryki). Nasz szkolny chór pięknie śpiewał. Pan „Śpiewak” dbał o to. Występowaliśmy na wszystkich świętach państwowych. A ja prowadziłam – sklepik szkolny. Sprzedawałam zeszyty, stalówki, ołówki, gumki.
Zawsze będę pamiętała moje najbliższe przyjaciółki: Tereskę Szacównę, Marysię Płatkowską, Franię Smarzyńską, Klarę Prądzyńską, Janeczkę Strzelczyk, która zmarła, będąc w drugiej klasie, Halinkę Ochocką – ona była doskonale
zorientowana, kiedy staniemy się kobietami, co nas w związku z tym czeka, siostry Smarzyńskie – do których chodziłam na obiady. Smakował mi czerwony
barszcz z ziemniakami w ogromnej misce, kraszony skwarkami. W związku z wizytami u koleżanek, które bardzo kochałam – ze szkoły do domu wracałam dość późno. Do tego domownicy przyzwyczaili się, pytając:
„Czy ta powsinoga już wróciła?”.
Żegnaj piękny, beztroski czasie. Żegnajcie koleżanki i koledzy. 1939 rok zmienił wszystko... 3 września (przed wojną początek nauczania). Poszliśmy z moim
bratem Władkiem do szkoły. Powtarzam słowa naszego „wujka” Stasiaka:
„Szkoła zamknięta, idźcie do domu. Nauczyciele poszli na wojnę”. Skończyło się
cudowne, beztroskie życie. Skończył się etap radości, beztroski, a my dzieciaki nagle weszliśmy w problemy dorosłych ludzi...
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WOJNA TUŻ - TUŻ

Rok 1939 – sierpień. Z wakacji spędzonych w Jaremczu (przedwojenne, polskie
uzdrowisko górskie, gdzie Prut wpada do Czeremoszu – albo odwrotnie). Wróciliśmy wcześniej, aniżeli przewidywał rodzinny plan. Tak zdecydował tata. Z żalem rozstawaliśmy się z tą przepiękną górską krainą, która obecnie należy do
Ukrainy. Władek – mój brat miał 14 – ja 11 lat. Pamiętam taty pośpiech w drodze
powrotnej. Wystarczyło tylko czasu na spotkanie z jeszcze naszym Lwowem
i Panoramą Racławicką. Dalej było szybko. Tata naciskał pedał Mercedesa. Dlaczego?
Po powrocie do domu rodzice prowadzili nocne rozmowy. Efektem tych rozmów było wiele zadań, które spadły na mnie i na Władka. Władek wraz z tatą w zarośniętym zielenią ogrodzie kopali „tunele” - okazały się one schronami przeciwlotniczymi, a mama, gosposia i ja biegałyśmy do żydowskich sklepów w Jeziornie, kupując wszystko, co potrzebne do przetrwania x czasu. Począwszy od
pieczywa, cukru, mąki i soli, po wełnę i bawełnę do cerowania skarpet. Zapałki,
świece, dużo mydła, proszek do mycia zębów i... nie zapomnę 300 jaj, które
w porcelanowych beczułkach, zalane były „szklaną wodą”. Kawały słoniny były
ściśle upchane w kamiennych garach. Jeszcze opał i kasze dla trzech psów.
Wszystkie te zabiegi wykonywane były „z głową”, przemyślane i planowane.
Wprawdzie większość czasu spędzaliśmy w sklepach, tata zwiózł nas na nową
drogę i nowy most nad Wisłą – w Ciszycy. Most budowany 30 dni – podczas wakacji – dla celów wojskowych.
Takie były ostatnie dni wakacji. Tata w Warszawie z pracownikami zabezpieczali
wypełnione towarem hurtownie. Mama, gosposia i ja gromadziłyśmy żywność i niezbędne do przeżycia kilku tygodni (tak się mówiło) artykuły. Nie da się ukryć.
Wojna tuż – tuż.
I stało się... Pierwszego września ok. 6- tej. Tata postawił cały dom na nogi.
Wybiegliśmy na balkon. Zapowiadał się piękny, słoneczny dzień. Zapamiętałam
słowy taty „spójrzcie tam, w kierunku Warszawy. Zaczęło się, to jest wojna”. Nad
Warszawą szalały samoloty. Nie wiem ile, chyba dziesiątki pikowało na naszą
Stolicę. Warkot ich zagłuszał nasze dziecięce przeraźliwe okrzyki. To było piekło.
Następnego dnia na świerkach naszego ogrodu, wiatr z Warszawy przykleił kawałki spalonego papieru. Warszawa się paliła. To był początek pięcioletniego życia w niemieckiej niewoli.
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TO JUŻ WOJNA

Następne dni września. Sklepy pustoszeją. Z Warszawy tłumy ludzi szukający
schronienia na prowincji. W naszym klarysewskim domu wprawdzie obszernym,
ale już 14 osób i dziecko w poduszce. Zaczyna być ciasno i głodno. Brakuje pościeli, łóżek i wygody, a to dopiero początek… Co będzie dalej? Mama klucze od
żywności przekazuje Cioci Sabinie – otwierając tym samym przed uchodźcami cały dom.
5 września wpada na pożegnanie nasz przyjaciel dr Stefan Pająk. Dostał wezwanie do szpitala w Płocku (Widzieliśmy się ostatni raz. Zamordowany w Katyniu). Również 5 września żandarmi (Polacy) zabierają mego Tatę, brata Władka, kuzyna Wieśka i Mercedesa do dyspozycji wojska. Dom pełen kobiet i do tego trzy psy, a gości z Warszawy przybywa – zapasów ubywa. Ja i moje dwie kuzynki chodzimy stale głodne. Odkryłyśmy schowki chleba – zaczynamy podkradać. Ja znajduję zapasowe klucze od piwnicy – zjadamy solony boczek i pijemy zakonserwowane jajka.
Z końcem września zniszczona i wyludniona Warszawa zaczyna z rozpaczą
przyjmować niemieckich żołnierzy. Zajmują resztki domów i celowo niezniszczone duże budynki. Niemcy przez lata karmieni nienawiścią do Polaków zaczynają wypełniać rozkaz kanclerza Hitlera: 80% Polaków wymordować, 20% przygotować do robót w polu, w budownictwie i innych usługach. Natychmiast po opanowaniu Polski.
W ciągu kilku dni zostaliśmy pozbawieni elektryczności. W życie weszły lampki karbidowe, zabrano nam aparaty radiowe, pozamykano szkoły. Od podstawowych do wyższych uczelni. Wprowadzono godzinę policyjną od 20 do 6. Nieprzestrzeganie wszystkich nakazów groziło obozem, więzieniem, a nawet śmiercią. Na warszawskich słupach ogłoszeniowych coraz częściej czytaliśmy nazwiska księży, lekarzy, nauczycieli, aktorów, na których wykonano karę śmierci. To
była zbiorowa zagłada inteligencji. Drugą metodą niszczenia Polaków były obozy i więzienia oraz „wywózki” do Niemiec, a tam do pracy w charakterze parobków.
Jest już listopad. Nasza niezawodna komunikacja z Warszawą „Ciuchcia” – nie
pracuje. Żydzi nie mają czym handlować. Na drodze Warszawa – Konstancin coraz częściej kursują samochody z niemieckimi numerami, a Taty i chłopaków nie
ma… W domu żałoba, wypełniona stawianiem pasjansów. Każda Ciocia z pytaniem o swojego męża, syna, dom.
My, trzy dziewczyny: Miśka 15-letnia, Niania 13-letnia i ja – Baśka – 11-letnia.
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Wielu czasu spędzałyśmy przy książkach szkolnych, przygotowanych przed wojną do obecnie zamkniętych szkół. Trudny czas. Czas oczekiwania na ojców, wujków, braci. Ojciec Miśki i Niani nie wrócili nigdy. Mój Tata z Wieśkiem i Władkiem powrócili „z wojny” z końcem października. Ich „wojna” przebiegła tak:
Zostali wraz z samochodem wcieleni do grupy oficerów zmierzających do granic
Rumunii. Tata jako kierowca, Włodek 14-letni, również jako kierowca. Podczas
bombardowania jakiegoś miasteczka, Wiesiek bardzo dotkliwie został rany w prawą rękę. Włodek przy pomocy brzytwy usunął odłamek, ale ręka do końca życia
była niesprawna. Również podczas tego bombardowania Tata stracił samochód,
bo kiedy nalot samolotów ucichł – na miejscu, gdzie pozostawiony był samochód
– pod kamieniem leżała kartka o treści: „po samochód proszę się zwrócić po
wojnie”. Podpis nieczytelny. Kartkę mam do tej pory. Po wojnie samochodu nikt
nie zwrócił.
Tym sposobem Tata, Wiesiek i Władek do domu „z wojny” wracali na nogach
lub dorywczo podwożeni wozem. Brudni, głodni, wychudzeni i okrutnie zmęczeni. Taka była ich „wojna”.
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OKUPACJA

Mój tata był wspaniały! Wystarczyły dwa dni na wypoczynek, opowieści i ogólną
regenerację. Wsiadł na rower i pojechał do swoich nadwiślańskich przyjaciół –
kółka myśliwskiego, którego był przed wojną prezesem. Wizyta trwała kilka godzin, ale... były to godziny planów, pomysłów.
W wypchanym plecaku przywiózł tata od przyjaciół kiełbasę, kawały świeżego
sera, kawały mięsa, miód i na pocieszenie buteleczkę bimbru. Nie mówił o utraconym w Warszawie majątku, o straconym samochodzie. Cieszył się, że zastał w domu rodzinę. Przy kolacyjnym spotkaniu powiedział coś, czego nie można było
zapomnieć: „Polska będzie żyła! Polska już żyje, tylko Jej nie widać. Żyje w podziemiu!”
Jeszcze w październiku przyszedł do rodziców pan mecenas Kulczyk. Uważał,
że w związku z zamkniętymi szkołami, należy dzieci uczyć konspiracyjnie. On
może to robić, tak się stało. W kilka dni później cztery zaufane moje przyjaciółki
przychodziły do naszego domu na tzw. komplety. Włodek również uczęszczał do kolegi. Tak w ciągu kilku tygodni młodzież miała zapewnioną naukę.
Ruszyła Ciuchcia. Z możliwością kontaktu z Warszawą – nastąpiło niebezpieczeństwo „łapanek” i wywózek do Niemiec, a tam na najgorsze roboty. Wieś żyła. Szybko i skutecznie rozwijała „konspiracyjną” produkcję przetworów mięsnych, serów, miodu, oleju, hodowlę drobiu. Niemcy zorientowani w nielegalnej
dostawie do Warszawy żywności, wprowadzili osobiste rewizje, zwłaszcza tęgich
kobiet, które pod fartuchami oplecione były kiełbasą, boczkiem lub kawałkami mięsa. Codziennie jeździłam do Warszawy.
Wszystko to widziałam, ponieważ z końcem listopada zostały otwarte szkoły.
Niemcy zgodzili się na otwarcie szkół, tak zaplanowanych (co nie znaczy, że zginęły te poprzednie z planu podziemnego nauczania):
Szkoły wyższe – Politechnika, Uniwersytet i inne szkoły wyższe – zlikwidowane.
Szkoły średnie – nie istnieją.
Dopuszczono do nauczania szkoły podstawowe:
Dla chłopców – szkoły mechaniczne (samochodowe), murarskie, fryzjerskie,
krawieckie i ogrodnicze.
Dla dziewcząt – szkoły krawieckie, kucharskie i ogrodnicze.
Ja ukończyłam szkołę krawiecką – nie mogę się jednak pochwalić sztuką szycia.
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Zabronione: języki obce, historia.
Obowiązkowy: język niemiecki.
Na takiej zasadzie zaczęła swoją konspiracyjną pracę znana w Warszawie, ciesząca się wspaniałą opinią żeńska szkoła pani Janiny Popielskiej i Janiny Roszkowskiej. Szkoła istniała od 1 91 5 roku i jej Przełożone miały ogromne
doświadczenie, jak wielka spada na nie odpowiedzialność, a na dziewczęta praca
i trudność w nauce. Rodzice również zdawali sobie sprawę, że nauka w warunkach okupacyjnych i dobre wychowanie dorastającego dziecka – być może wielkim niebezpieczeństwem, ale „życie każdego Polaka było niebezpieczne”.
Był początek 1941 roku, kiedy stanęłyśmy z Mamą przed ogromnym budynkiem Bagatela 15. Budynek 7-piętrowy, u góry ozdobiony dwoma wieżyczkami.
Do tego z drugiej strony od ul. Klonowej wejście do szkoły „Mazowieckiej”
(męskiej), do której uczęszczał mój starszy brat Władek i jego przyjaciel Andrzej
Budzyński (obecnie pan profesor mieszkający w Stanach Zjednoczonych). To bardzo zachęcało mnie do nauki w szkole na Bagateli. Tak też pierwszego dnia wraz
z Mamą zostałyśmy poproszone do gabinetu mojej Przyszłej Przełożonej pani Janiny. Rozmowa była długa i bardzo szczegółowa. Zwłaszcza z Mamą pod moją
nieobecność w gabinecie. Wizyta zakończyła się tym, że niemal 5 lat wchodząc do mojej klasy – mijałam gabinet Przełożonej Roszkowskiej.
Klasy mojej szkoły rozmieszczone były na różnych piętrach. Nasza klasa była
na czwartym piętrze. Okna klasy ogarniały widok ulicy: Chocimskiej, Skolimowskiej, częściowo Puławskiej. Podczas lekcyjnych przerw gapiłyśmy się w tamtą
stronę, ciekawe co się dzieje na ulicy. I był taki smutny dzień, kiedy przylepione
do okien, zobaczyłyśmy niemieckie samochody, gromadę Niemców i samochody
ciężarowe, a z nich kolbami wypychanymi cywilami (to działo się tam, gdzie
obecnie kino. Szkoda, że nie pomnik...). Usłyszałyśmy kilka karabinowych salw.
Samochody zaczęły się rozjeżdżać. Na ziemi leżały martwe, ludzkie ciała. Do
klasy weszły Przełożone. Zmienionym głosem – spokojnym i cichym powiedziały: Dziewczynki – odejdźcie od okien. To straceni Polacy. Będziemy się modliły.
Była to pierwsza egzekucja. Następnego dnia na wielkich słupach ogłoszeniowych czytałyśmy nazwiska księży, lekarzy, adwokatów – profesorów, aktorów.
Jesteśmy klasą krawiecką – uczącą się na pamięć „Pana Tadeusza” - i innych
zakazanych wierszy. Nauka o podwójnym a bardzo różnym znaczeniu – jest bardzo trudna. Samo już „dotarcie” do szkoły jest trudne. W naszej „Ciuchci” łapanki, rewizje, w tramwajach – rewizje. Samo przejście do szkoły przez ochronę ul. Szucha – niebezpieczne.
Z biegnącym wspólnie czasem, rozumiemy, że każda z nas ma na sumieniu coś:
Harcerstwo i inne nielegalne organizacje. Obserwując sposób wychowania nas,
nasze nauczycielki od pań Przełożonych do woźnej Agatki, wszystkie należało
poddać egzekucji. Oczywiście żadne o żadnej, nic nie wie. W sprawach konspiracyjnych – jesteśmy dla siebie jakby obcymi ludźmi. W atmosferze wspólnego
szkolno-konspiracyjnego życia, zaczęłyśmy działać rozsądnie, ale i pożytecznie.
Zorganizowałyśmy śniadania dla koleżanek, które jak zauważyliśmy, są głodne.
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Po prostu – wszystkie „drugie” śniadania rozkładaliśmy na stole nauczycielskim i jadłyśmy co, która chciała. Dla koleżanek ubogich – zwłaszcza dwóch (pochodzenia żydowskiego) miałyśmy wszystko, co było potrzebne do skromnego życia.
One któregoś dnia do szkoły nie przyszły, a ślad prowadził do Getta. Odwiedzałyśmy rannych żołnierzy 39 roku leżących w niedalekim Szpitalu Ujazdowskim.
Nasz klasa z obowiązku szyje koszule dla Wermachtu. W klasie stoją dwie maszyny do szycia. Na pulpitach – zamiast książek i notatek – koszule. Niemcy odwiedzali nas często. Najpierw gabinety Przełożonych – co dawało więcej czasu
na uporządkowanie klas. Gdyby tylko wiedzieli, że te koszule, które były szyte
dla Wermachtu w szkole, były tak naprawdę szyte w naszych domach, przez nasze Mamy... To szkoła z pewnością wyleciałaby z nami w powietrze...
Naszymi rozrywkami były święta Państwowe, które obchodziłyśmy bardzo uroczyście. Wtedy, każda z nas musiała powiedzieć (z pamięci) wiersz Mickiewicza,
Tetmajera, Słowackiego, a pani Heintze cichutko grała piękne, polskie melodie.
W takich warunkach, w takiej atmosferze na kilka dnia przed Powstaniem Warszawskim otrzymałyśmy dwa dokumenty: jeden, z ukończeniem szkoły krawieckiej, a drugi z zaproszeniem do Liceum.
Szkoła została spalona przez Niemców w dniu 6 sierpnia 1944 r. i nigdy już nie
powstała.
Po śmierci pani Roszkowskiej i Popielawskiej byłe uczennice z wdzięczności za
bohaterskie działania, na budynku przy ulicy Bagatela 15, zawiesiły pamiątkową tablicę o następującej treści:

„W tym domu mieściło się w latach 1915-1944

Gimnazjum i Liceum
Janiny Popielawskiej i Janiny Roszkowskiej
W hołdzie założycielkom i pedagogom
oraz uczennicom poległym za Ojczyznę w latach 1939-1945
Wychowanki” .
To jest piosenka, którą codziennie w „Ciuchci”, śpiewał beznogi pasażer.
Dnia pierwszego września
roku pamiętnego
Wróg napadł na Polskę
z nieba Wysokiego,
najbardziej się uwziął
na naszą Warszawę
o Warszawo biedna ty,
żeś miasto krwawe,
ale przyjdzie pora,
że Polacy w kupie
Wam i Hitlerowi pojadą po dupie.
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JESTEM CZŁONKIEM BATALIONU
„MĄCZYŃSKIEGO”

W nastroju egzekucji, łapanek, obozów, mordów, krematoriów, dyscypliny,
braku możliwości nauki, braku żywności – przeżyliśmy 2 lata.
Podziemna Polska żyła, rozwijając coraz obszerniejsze sfery konspiracji. Polacy
zaczęli wiązać się początkowo w niewielkie, następnie w coraz większe grupy
„buntowników”. Pozostali przy życiu młodzi, ale już doświadczeni wojną Wojskowi – stanęli na czele podziemnych organizacji wojskowych. Na naszym terenie takim zjawiskiem był por. Florian Kuskowski – prawnik. To On i Jego
przyjaciele zorganizowali na naszym terenie początki Batalionu N.S.Z. (Narodowych Sił Zbrojnych), który w ciągu 2 lat liczył ok. 400 podziemnych żołnierzy i 64 sanitariuszki.
Do mojego Taty coraz częściej przychodzili młodzi mężczyźni. Prowadzili „tajemne rozmowy przy zamkniętych drzwiach”. Miałam wówczas 14 lat, kiedy zaczęłam podsłuchiwać rozmowy. Doszłam do wniosku, że dotyczą one tajnych
planów uwolnienia Polski od Niemców. Bardzo mnie to zainteresowało i chciałam brać w tym udział. 17 czerwca 1942 roku złożyłam przysięgę wierności i posłuszeństwa oraz wypełniania rozkazów w obronie Ojczyzny. W tym dniu poczułam się dorosłą.
Na pierwsze wyznaczone spotkanie (tajne) moje długie warkocze upięłam na
głowie – w „koronę”. Poczułam się starsza. Kilka dni później na moim pierwszym konspiracyjnym zebraniu poznałam kilka koleżanek. Były starsze o 4 - 5 lat, a pani pielęgniarka prowadząca kurs pielęgniarski miała może 30 lat. Spytała, jaki obrałam sobie pseudonim, jakim będą się wszyscy do mnie zwracać.
„Zula” - powiedziałam, a ona mnie spytała:
Dlaczego „Zula”?
To jest moja ulubiona śpiewaczka – odpowiedziałam.
A skąd ją słyszałaś? - zapytała.
Z płyty gramofonowej – odpowiedziałam.
Moje nowe koleżanki były miłe, ładne i dobrze ubrane. Jak dorosłe panie – pomyślałam. Miały piękne do pół łydki spódnice, białe bluzeczki i różnych fasonów
żakieciki. Miały pantofle na koturnach – bardzo wówczas mocne i każda trzymała
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w garści torebkę. Od razu pomyślałam, że są tak ładne ubrane, ponieważ są starsze, pracują i mają pieniądze. Ja byłam ubrana skromniej, w dziewczęce sandałki, marynarską bluzeczkę i w króciutką spódniczkę. Po powrocie do domu
wszystko opowiedziałam mamie i następnego dnia sprawa została przedstawiona
Żydówce, którą ukrywało moje wujostwo. Żydówka była krawcową i szyła pięknie. Materiały odzieżowe były w sklepach, a więc bez problemu mój obraz i wygląd znacznie się zmienił. Jesienią dostałam od mamy jesionkę, a zimą futro.
Futerko nosiłam kilka lat. Na zimę do futerka zrobiono mi modne czarne cholewy. Były ładne – ale trochę ciasne. Też długo w nich chodziłam – kilka lat. Latem mama zafundowała mi piękne „koturny” na korku. Były na skórzanych
podeszwach, a całość na korku. Przód z zamszu, w kolorze wiśni. Piękne. Każda
z moich koleżanek musiała je obejrzeć, a nawet dotknąć. Te piękne letnie pantofle przeżyły ze mną kilka lat.
Okupacyjna moda
Zimy okupacyjne były trudne. Niedogrzane mieszkania. Ubrania trudno było
uszyć samej i trudno było zdobyć coś do przerobienia. O futrach nie można było
nawet marzyć. Przeróbki z Mamy czy Taty przedwojennego okrycia zostały zrobione dwa lata temu. Ten problem zawsze mógł rozwiązać bazar. W Warszawie
bazarów było wiele. Wystarczyło tam kupić futrzaną mufkę – a już można
było z jej futra ozdobić stare palto lub jesionkę. Na bazarze można było kupić
wszystko. Ubrania różnego sortu, obrazy starych malarzy, piękną porcelanę, stare
swetry, które prułyśmy i robiłyśmy z niego szal i rękawiczki (i pistolet też).
Sprzedawali to mieszkańcy zniszczonej Warszawy lub szabrownicy, którzy okradali zniszczone, ale bez właścicieli mieszkania.
Kolejnym problemem był brak mydła. Każda pani domu, mydło robiła sama.
Oto przepis na doskonałe mydło do mycia i do prania:
Łój + kalafonia + soda kaustyczna + ług + kilka kropel przedwojennych perfum
lub wody kolońskiej. Zagotować. Wylać do brytfanny od ciasta. Wystudzić. Klasa!
O ile dla dziewcząt moda okupacyjna – można powiedzieć, była egzaminem
„sztuka elegancji”. To dla chłopaków nie było z tym żadnego problemu. Każdy
kawaler nie wyszedł na ulicę nawet po papierosy – bez kapelusza. Następnie konieczną, widoczną częścią garnituru była koszula – a jak koszula – to krawat no
i marynarka. Niżej spodnie 3/4 zakończone klamerką, wymagające dobrych skarpetek albo długich koniecznie z kantem spodni no i wyczyszczone obuwie. Do
dzisiejszego dnia nie wiem, jak radziły sobie matki mające trzech synów i męża?
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ŻYD - DOBRY SĄSIAD

Konstancin od Jeziorny dzieli tylko rzeka Jeziorka – łączy tylko most. Dlaczego
rzeka Jeziorka, a nie Konstancinianka? Ponieważ Jeziorna powstała dużo wcześniej. Nie wszyscy o tym pamiętamy. Pieniądze zamożnych ludzi pomogły budować w Konstancinie: piękne wille, pensjonaty, miejsca rozrywek, ale ludzi
biorących w tym udział żywiła – Jeziorna, a w niej – Żydzi. O Konstancinie wiemy wszystko. Jest popularny, piękny, „rozpieszczany” uroczystościami, prasą, historią. Jeziorna, mimo że rozwijała się na równi z Konstancinem, powstała znacznie wcześniej. Żyła pozbawiona tego blichtru, przepychu i pięknej historii w części, w której ogromną rolę odegrali Żydzi. Skąd się oni wzięli? Skąd przywędrowali? W jakim celu? W roku 1939 było ich w Jeziornie 450-ciu. Odpowiedź trudna. Rozsądek jednak podpowiada, że przybyli do Jeziorny z całej Polski, a może
nawet ze świata. Po co? Za chlebem. Za spokojnym miejscem, pracowitych rolników i zamożnych inwestorów Konstancina. Sprytny Żyd ma intuicję. Wie,
gdzie będzie potrzebny i będzie z rodziną spokojnie żył. Będzie handlował,
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szył, reperował buty, naprawiał zegary, wypiekał asortyment pieczywa – będzie
uczciwy, uprzejmy i grzeczny. Będzie szanował klienta. Tak też było.
Pierwszą żydowską rodzinę poznałam, mając 8 lat. Zamieszkali i otworzyli
sklep spożywczy w nowo-wybudowanym domu pana Kacprzaka, tuż obok naszego ogrodu. Na otwarcie sklepu poprosili sąsiadów, późniejszych klientów. Ich
sklep był jedynym w Klarysewie, w którym można było dostać wszystko do jedzenia, utrzymania czystości, czyli „mydło i powidło”. Ta rodzina była wzorem
kupców. Mały srulek (synek), rano przynosił świeże pieczywo i do niego ćwierć
kg „rozmaitości” (szynka, kiełbasa, serdelki), co się zamówiło. Ja odwiedzałam
sklep po kawę „Stella”, której nikt w domu nie pijał, ale w opakowaniu codziennie było zdjęcie aktorki lub aktora. Kawę wysypywałam – aktorów w albumie
mam. Kiedy sąsiadka urodziła drugiego synka, zostałam zaproszona na „obrzezanie”. Mały leżał na łóżku w pięknej białej pościeli. Podczas zabiegu, gdzie była cała rodzina – zaczęłam krzyczeć i prosić Rebego, o przerwanie zabiegu – ponieważ mały cierpi. Była to grzeczna rodzina. Kłaniali się, kiedy klient wchodził
do ich sklepu – otwierali drzwi, kiedy klient opuszczał sklep i zapraszali na następne zakupy. Znałam ich mieszkanie. Kiedy nudziło mi się w domu, biegłam do
małego Blumka. Mały Blumek i cała jego rodzina zginęli w getcie.
Gustaw Kamioner (Fryzjer) – Żona i dwóch synów. Podobno przybyli z Francji.
Zajmowali cały dół domu przy ulicy Warszawskiej i Ogrodowej. Tam Kamioner
miał swój „salon” fryzjerski. Rzeczywiście salon. Pięknie urządzony, pachnący,
luksusowy. Gustaw Kamioner i jego żona – byli ludźmi inteligentnymi. Dobrze
ubranymi. Gustaw znał francuski. Wyróżniali się w gromadzie innych Żydów.
Żona Gustawa przychodziła do mojej mamy „na manicure” – a przy okazji nauczyła mnie, co robić, żeby nie obgryzać paznokci. Mój brat Władek przyjaźnił się
ze starszym synem Kamionerów – Gutkiem.
Kiedy w 1941 r. zaczęli wywozić z Jeziorny Żydów, najpierw do getta w Otwocku – Władek ukrył Gutka w naszym domu, w stercie słomy złożonej na strychu
budynku gospodarczego (przed wojną słomą okrywano przed mrozem drzewa).
Gutek mieszkał w tej słomie ok. 3 tygodnie. O tym grożącym śmiercią przestępstwie, wiedział tylko Władek i gosposia – która musiała dobrze rządzić kuchnią,
żeby jedzenia starczyło dla wszystkich. Pewnego dnia Gutek zapragnął pożegnać
rodzinę oczekującą na podróż do getta… Nie zrobił tego. Został złapany przez Niemców. Zawleczony na wygon, tam zastrzelony. Rodzina zginęła w getcie.
Zofia Grzegorzewska - (na polskich papierach, nieznane jej dane żydowskie).
Całą okupację przeżyła u pani Szałańskiej w Klarysewie. Osoba wykształcona.
Świetnie posługiwała się językiem niemieckim, co jej znacznie pomogło przeżyć
okupację. Miała ukończoną szkołę muzyczną. Znałam ją doskonale. Mnie i mojego brata uczyła gry na fortepianie i niemieckiego. Jej dokumenty i uroda – pozwoliły przetrwać. Po wojnie pracowała w sekcji zagranicznej Polskiego Radia.
Flaczarka – tak nazwana, ponieważ utrzymywała rodzinę – siebie i czworo
dzieci – handlem podrobami. Były to: flaki, nerki, wątroba, móżdżek. U niej
można było wszystko zamówić – przyniosła do domu. Wszystko świeże, oczyszczone, wymyte. Prosto z rzeźni. Bywała u nas z flakami przed każdą rodziną uro26

czystością. Malutka, szczuplutka, owinięta chustą. Prawie niewidoczna. Dzielna. Nigdy nie skarżyła się na swój los. Ona i czworo jej dzieci zginęli w getcie.
Wujostwo. W latach 30-stych sekretarzem Gminy Jeziorna był mój wuj Bolesław Skolimowski. Często biegałam do Wujostwa. Mieszkali w domu, w którym
jeszcze niedawno funkcjonował Urząd Gminy. Odwiedzałam z ciocią liczne
sklepy i poznawałam nowych ludzi. Miałam wówczas 8 lat. Dzieci są spostrzegawcze i posiadają doskonałą pamięć. Również posiadałam te walory, skoro do
starości pamiętam twarze i miejsca zamieszkania, a także wnętrza sklepów odwiedzanych Żydów. Moja ciekawość pozostawiła w pamięci zawartość nie jednej historycznej książki – Ale opiszę tylko to, co pamiętam najwyraźniej:
Dom i sklep Majerkowej mieścił się przy ul. Bielawskiej (dzisiaj w Jeziornie,
przy rondzie, tam, gdzie obecnie jest również sklep). Dom wprawdzie piętrowy,
ale Majerkowa i jej cztery córki mieszkały w suterenie. W suterenie były ich sypialnie i sklep. Do sypialni zaglądaliśmy przez przyziemne okienka. W sypialni
stało kilka łóżek przykrytych białymi kołdrami, leżały trzy poduszki. Wszystko
białe. Do sklepu schodziło się po schodkach w dół, a wewnątrz: ogrom towaru
spożywczego, ale też beczka z naftą. Przed każdymi świętami: pomarańcze, mandarynki, różne przysmaki, niczym w warszawskim eleganckim sklepie braci Pakulskich. Wszystkie zginęły w getcie.
Rotstein Feiga (Felicja) – Papiery polskie – Kwiatkowska, córka Abrahama i Rytki Konigstein. Dzięki pomocy pana Hrabiego Andrzeja Rossmana, który przebrany za woźnicę, przywiózł ją do swojego dworku w Bielawie – z getta w Otwocku
– żyła do 1969 r. Pochowana jest na cmentarzu w Powsinie. W okresie okupacji
z ojcem i ogromną ojca rodziną (podobno miał 12 dzieci) – mieszkała w Jeziornie
na ul. Nadbrzeżnej. W majątku Państwa Rossmanów nie mogła ukrywać się długo, z uwagi na stacjonujących tam Niemców. Przyjęła ją do swojego młyna pani
Stanisława Suchocka – następnie Wiesława Zduńczyk i inni. Wiedzieli o tym
proboszcz Stanisław Kozłowski i kierownik szkoły w Słomczynie pan Piotr
Szczur vel Szczurowski. Feiga miała otwarte serce i kieszeń dla Polaków, którzy
ją uchronili przed śmiercią w getcie. Sprzedała odziedziczoną po ojcu rzeźnię
i dziękowała. Po wojnie nadal miała wielu przyjaciół. Przyjacielem jej życia był
Polak – oddany i zawsze o nią zatroskany – Wacław Boruta (grywał w naszym domu z panem Rossmanem i innymi panami w brydża).
Ojcem Feigi (Felicji) Rotstein był Rabin Abraham Konigstein. Pełnił funkcje
prezesa gminy żydowskiej przez 26 lat. Szanowany nie tylko przez swoich, ale
także Polaków. Pochodził z Francji, z bardzo zamożnej rodziny. Przeżył wojenną
gehennę, nigdy nie zdradził, kto mu w tym pomógł. Wyjechał do Francji i tam żył
do śmierci.
Getto w Jeziornie
Getto w Jeziornie powstało w 1941 r. W Konstancinie mieszkali niemieccy
dygnitarze. Oni zdecydowali o szybkim usunięciu Żydów z sąsiedztwa. Oni też
zdecydowali o niszczeniu Żydów przez zabijanie ich pod byle jakim pretekstem.
Ślady tych zbrodni znajdują się do dzisiaj na terenie od Wisły do Piaseczna.
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Kolejne prace budowlane odkrywają kolejne szczątki zabitych. W Oborach wykopano szczątki szesnastu kobiet. Podczas budowy Banku Spółdzielczego czternaście ciał ze znakami strzałów w głowę.
Getto w Jeziornie miało taki koniec: 22 lutego 1941 r. wkroczył do Jeziorny oddział niemieckich żołnierzy. Wypędzonych z domów Żydów, wpakowano do ciężarówek i wywieziono do warszawskiego getta. Skąd do Jeziorny nie powrócił
już żaden Żyd. Dzięki pomocy mieszkańców Klarysewa, Kierszka i Bielawy – okupację, getto i niemieckie okrucieństwo przeżyło jedynie dziesięciu Żydów.
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WIGILIA NIEZWYCZAJNA

Rok 1943. Pierwsze wspólne Boże Narodzenie Batalionu „Mączyński”, organizacja uroczystości – konspiracyjna. Nawet nasi rodzice nie wiedzieli, że na dzień
przed kalendarzowymi świętami ich dzieci będą śpiewać kolędy w starym, drewnianym dworku – w Powsinie. Dworek tuż, tuż, vis-a-vis kościoła zamieszkały przez rodzinę naszej koleżanki – Zosi Hagno.
Rodzina została przesiedlona z dużego gospodarstwa na Pomorzu. Ojciec Zosi
wraz z pracą w lesie otrzymał w dworku mieszkanie. Dworek był miejscem bezpiecznym. Ojciec Zosi miał przywileje poruszania się w godzinach zabronionych.
Mógł więc nas pilnować i wyciąć dla nas choinkę, zdobyć deski na stół dla czterdziestu osób i zbić dla nas ławki.
Zosia i Hanka ugotowały na wigilię kapustę z grochem i grzybami. Choinka
czekała na ubranie, przyniesionymi przez gości zabawkami. Każdy powiesił
gwiazdkę, laleczkę, łańcuch. Co kto chciał – tym stroił drzewko. Świeczki zafundowała rodzina Zosi. Śpiew naszych kolęd wypływał daleko ponad dom Zosi – ale jakoś nikomu nie przeszkadzał. To była wigilia jedyna w moim życiu, niezapomniana. Noszę Ją w sercu i w głowie.
P.S. Zrobiliśmy sobie wzajemnie prezenty. Na spotkaniach sekcyjnych ciągnęliśmy losy z nazwiskami osoby, dla której mieliśmy przygotować własnoręcznie
wykonany prezent. Ja wyciągnęłam Jurka Furmankiewicza. Jurek był znany z tego, że nawet w najmroźniejszą zimę nie nosił, ani szala, ani rękawiczek, ani niczego na głowie. Dlatego zrobiłam mu taki komplet w miniaturze z wełny, w czerwonym kolorze. Całymi latami był ciekaw, od której dziewczyny dostał ten dowcipny prezent. Przez 70 lat był on dla Niego bardzo szanowanym talizmanem,
czego nie ukrywał. Po 70 latach, kiedy likwidowałam nasze kombatanckie koło – Jurek poznał prawdę. Obydwoje śmiejąc się – płakaliśmy.
Wigilia Niezwyczajna
Modrzewiowy stary dworek w otoczeniu świerków
na ustroniu, w pobliżu kabackiego lasu,
zamieszkały przez wysiedloną rodzinę Zochy,
ubogi, gościnny dom okupacyjnego czasu.
W dużej pachnącej żywicą izbie,
zbite z desek dwie ławy – zbity z desek stół,
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u wejścia olbrzymia, rozłożysta choinka,
zdobiona, kolorowa od góry w dół.
Każdy z przybyłych przyniósł jej ozdobę
wykonaną przez siebie, łańcuch, gwiazdkę,
pajacyka, papierową laleczkę,
każdy zapalał z własnym życzeniem
na jej gałązce swoją własną świeczkę.
Na stole opłatek i kapusta z grochem,
przy stole liczna konspiracyjna rodzina,
zapalone w kominku szczapy, dają znać,
że już pora, że czas – Wigilia się rozpoczyna.
Wszyscy wstają i meldują Narodzonemu,
że jeszcze Polska nie zginęła,
a dalej jak fala powodzi, kolęda za kolędą
Jezusowi płynęła.
Dłonie splecione dłońmi, jak nierozerwalny sznur,
w oczach jak w kominku rozpalony żar,
na to się czekało, tego trzeba było, boski dar.
Ale gdzieś nieśmiało i bardzo głęboko,
drąży okrutne, realne pytanie,
czyja świeczka zgaśnie pierwsza,
i czy choć jedna zostanie?
Piękne i bogate bywają Wigilie,
taką jak ta – daje tylko raz życie.
Wszystkie jednakowe – poszły w niepamięć,
ta tkwić będzie zawsze w sercu,
najwspanialsza niezbicie.
Klarysew, 1943 r. / 2006 r.
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KOCHAM MUZYKĘ, TANIEC I ŚPIEW

Muzyka to przecież część kultury. I to również zabrał nam okupant. Zabrał, likwidując radia, wprowadzając zakaz zgromadzeń typu bale czy „muzyczne” wesela. Tęskniliśmy za muzyką. Chcemy śpiewać i tańczyć. Nie wolno!
Spotykaliśmy się w małych zaprzyjaźnionych grupkach, gdzie był patefon, harmonia czy organki. Każde pokolenie ma swoje potrzeby, swój gust. My kochaliśmy tańce spokojne, sentymentalne i eleganckie. Takim tańcem było tango, walc
angielski, fokstrot i trochę szybszy, ale lubiany walczyk wiedeński. Wszystkie
tańce, trudno zdobyte musiały być szanowane w wykonaniu ich rytmu. Żadnych
zmian i błazeństwa, żadnych wygłupów. Panowie całują dłoń partnerki – partnerka pięknie kłania się panu. Zmiana partnerki w tańcu musiała być sygnalizowana
przez obydwie pary. Partner po zakończeniu tańca odprowadzał partnerkę do
miejsca, w którym do tańca ją prosił. Dziękował, całując w rękę przy pięknym
ukłonie z lewą do tyłu odwróconą ręką. To wszystko powinien wiedzieć młody mężczyzna, który chce się podobać młodej kobiecie.
Lubię Tańczyć
Lubię tańczyć i mówię to z radosnym uśmiechem,
taniec to rytmy muzyki w jednym lub dwu ciałach,
ale nie jest grzechem.
To radość, która wprowadza nogi,
uda, pośladki i brzuchu,
w zdrowym, relaksowy, płynny ruch.
A to może uczynić cudowne zjawisko,
muzyka i dwie sylwetki, jak w życiu
daleko od siebie lub blisko.
Namiętne TANGO – wymaga ciał bliskości,
erotyczne, brutalne, a zarazem czułe
dla spragnionych miłości.
WALCZYK – lekki, wirujący ciałem, pełen obrotów,
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w którym brak czasu na postawienie stopy,
tyle w nim skoków, tyle zwrotów.
FOKSTROT – to taniec wyjątkowo rytmiczny
dla zgodnych – ale mało spontaniczny.
Król tańców poważny, pełen elegancji
WALC ANGIELSKI z długim posuwistym krokiem,
lecz mało sielski.
A teraz poszukaj dobrego partnera i tańcz,
a kiedy pokonasz pierwsze trudności,
odkryjesz, że taniec to źródło radości.
Klarysew, styczeń 2007 r.
Zbliżał się Sylwester. Dla nas okazja do realizacji tego, czego nam brakuje, o czym marzymy i czego potrzebujemy. Brak nam swobody, ruchu w tańcu,
śpiewu – szaleństwa. Na to czekamy i organizujemy. Mieszkanie u Jerzego i Adama w Klarysewie, pod okiem Niemców. Dwa duże pokoje udekorowane kolorowymi kawałkami bibuły (z Fabryki). Muzyka i masa płyt tanecznych – na mojej głowie. 100 babeczek, również zrobię ja.
Babeczki „okupacyjne”
- mąka spalona na patelni (bez tłuszczu) na brązowo,
- po wystudzeniu żółtko lub więcej, zależne od ilości mąki,
- sacharyna,
- zapach o smaku rumu,
Dobrze wszystko utrzeć, układać do foremek (papierowych), ozdobić kawałkiem owoca.
Smacznego!
Kolację przygotowują starsze dziewczyny. Będzie bigos z kiełbasą na oleju i ryba w galarecie. Bimber przywiozą panowie. Nasze marzenia się spełniają. Będzie wesoło w śpiewie i w tańcu. Będzie szaleństwo!
Początek imprezy na kilka minut przed 20-tą. Dziewczyny pięknie ubrane, pięknie uczesane. W ślicznych na tę okoliczność sukienkach. Lekkich pantofelkach,
pachnące. Ja również w „balowej sukience”. Sukienka z brązowego fulonu (to
cieniutki, lekki jedwab). Do połowy łydek, spódniczka bardzo drobno plisowana.
Sukienka ma krótkie rękawki, wykończona jest różowym kołnierzykiem i bukiecikiem różowych kwiatków. Pantofelki dała mi na tę uroczystość ciocia Sala –
były z materiału w niebieskim kolorze. Nigdy ich cioci nie oddałam. Zniszczyłam
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je, tańcząc. Ciocia przyjęła to ze śmiechem.
Nasi panowie wyglądali zupełnie inaczej, aniżeli w lesie, kiedy uczyli nas posługiwania się bronią. W ciemnych garniturach, białych koszulach z białymi chusteczkami w kieszonce kamizelki. Najczęściej w czarnych butach – no i krawaty.
Okupacyjna Balanga
Późną nocą, a może nad ranem
kiedy nogi dosyć miały walca i tanga,
dobiegała końca noworoczna
okupacyjna balanga.
W kieliszkach resztki domowego „koniaku”,
po kartkowej uczcie nie ma ani śladu,
lekki zamęt w głowie, i jakoś...bez ładu.
Zmęczony patefon jęczy coraz ciszej
dziwnie melodie, o szczęśliwej miłości,
i innej niż nasza radosnej młodości.
Opowiada o wytwornych rautach
w oświetlonych salach,
o smokingach, lakierkach i frakach na balach,
o gipiurach, taftach i szyfonach dla pań,
i o tym, że gdzieś podają kilkanaście dań,
gdzie toast pije pan z panią szampanem,
a bruderszaft francuskim koniakiem nad ranem.
Skończyła się balanga...- koniec opowieści
zgasła ostatnia karbidowa lampka
i patefon skończył swe bajeczne treści.
W nastroju radości, wolności i nadziei czekaliśmy na coś, co zmieni czas.
Tak się też stało. Czas zmienił rok na 1944...
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PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ
MOJEGO
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Pierwszy dzień
Decyzją Przełożonej sanitariuszek Ziuty Bielawskiej „Grażyna”, ja i jeszcze dwie
sanitariuszki – zostają w naszym szpitaliku w Mirkowie (Dom Ubezpieczalni
Społecznej). Są z nami żona doktora Blusiewicza pani Zofia oraz zawodowa pie34

lęgniarka pani Maria Łepkowska. Pozostałe sanitariuszki – również „Grażyna”, w terenie (na służbie). Nocą – jeszcze pierwszego sierpnia, po bitwie przy dawnej
Szmaciarni – zaczynamy przyjmować rannych. Polegli zostają natychmiast transportowani do rodzin – lub grzebani na „Wygonie” (teren w Klarysewie, tuż pod
okiem Niemców obsługujących reflektory przeciwlotnicze).
Do naszego „Lazaretu” przywożą furmanką Henia Grabskiego ps. „Jezierski”.
Zalany krwią, z rozprutym brzuchem, ale przytomny. Siadam na podłodze – Henia kładę na moich kolanach – łóżko za wysokie, nie chcemy go szarpać. Jest
przytomny. Mówi do mnie zupełnie wyraźnie – „zdejmij z szyi medalik, oddaj
mamie” – tylko nie mów, że cierpiałem. Henio, mój kolega, sąsiad – zmarł. Są
następni ranni. Nie ma czasu na rozmyślania nad zmarłymi i ich cierpieniami, tak przebiega noc.
Drugi dzień
Ciągle jestem w Mirkowie. Jestem szczęśliwa, że z rannymi nie przywieźli mojego brata Władka ps. „Sęka”. Walczył tam – przy Szmaciarni – na Błotnicy. W Mirkowie panuje podejrzany spokój. Nikt nie opuszcza mieszkań, okna pozasłaniane.
Jesteśmy tylko my cztery: Marysia ps. „Irena”, doktorowa, pani Maria Łepkowska i ja. Jesteśmy zmęczone, pogrążone w żalu i oczekujące dalszych wyzwań.
Wyzwania są, Mirków „najeżdżają” Niemcy. Są agresywni. Wyraźnie chcą się odegrać za wczorajszą przegraną. Wyglądamy przez okno. Widzimy powiększającą
się grupę mężczyzn przepychanych do placu przy ubezpieczalni, czyli budynku,
w którym my pełnimy służbę. Kopiąc, szarpiąc i popychając – stawiają nas jak
już złapanych mężczyzn pod murem. Czekamy. Jak sięga moja pamięć, mogło
tam być ok. 40 osób. Stoimy pod murem. Przed nami kilku Niemców z wycelowanymi w nas karabinami. Egzekucja. Czekamy. Niemcy na dowódcę batalionu – My na śmierć. Nikt z oczekujących śmierci nie krzyczał, nie płakał, nie prosił. Wiem, co ja myślałam. Wprost mnie stał z karabinem młody chłopak. Może
dwa lata starszy ode mnie. Zadawałam sobie pytanie: Czy trafi w moją głowę?
Czy w serce, a może spudłuje? Przyszedł dowódca batalionu w towarzystwie pani
Łozińskiej, która była w Fabryce tłumaczką. Rozmawiała z Niemcem w jego języku bardzo ostro i widocznie przekonująco – skoro egzekucja się nie odbyła. Życie kilkudziesięciu osób zawdzięcza pani Łozinie i… skrzynce wódki.
Po 72 latach…
Dwa lata temu na potrzeby filmu wraz z ekipą filmową odwiedziłam Muzeum
Powstania Warszawskiego. Mimo ulewnego deszczu czułam ogromną potrzebę
odwiedzenia „Epitafium” – jakim jest ogromnej długości i wysokości mur z czarnych, marmurowych płytek, na których można odczytać nazwisko, miejsce i wiek
poległego. Gdzie mamy się zatrzymać? Tu – odpowiedziałam, wskazując nieznane mi miejsce. Podniosłam się z mojego inwalidzkiego wózka i stanęłam w przypadkowym miejscu muru. Na płytkę, którą wybrał mój wzrok, był napis: Śp. Henryk Grabski zginął 1 sierpnia 1944 r. Miał 17 lat (dzień Jego urodzin). Mój czas
cofnął się o 72 lata. Objawił mi się Henio i jego rozerwane przez Niemca ciało.
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Płakałam teraz. Wtedy nie mogłam. Nie było czasu...
Pamiętajmy
Pierwszego sierpnia zew
Pierwszego sierpnia krew
Młodość, bunt, heroizm
Odwaga bez opamiętania
Dla godności naszej i przyszłych
Cel Warszawskiego Powstania.
Na barykady z Bogiem
Błogosławieństwo w walce z wrogiem
Bez granic, z pasją, z życiem rozstanie
Żałoby, zagłada, prześladowanie
Na twarzach ocalonych zaduma, skupienie
Bezsennymi nocami dumne wspomnienie.
Motto: Wszyscy coście nie czuli na swym
grzbiecie wroga, pamiętajcie!
Historia lubi się powtarzać
to dla WAS przestroga!
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WRZESIEŃ 44
PIELĘGNOWANIE RANNYCH POWSTAŃCÓW

Wrzesień 44
Warszawa Walczy. Chłopcy Batalionu „Mączyński” i „Krawiec” Walczą – w lasach. Mieszkańcy wsi nadwiślańskich: Mirkowa, Bielawy, Klarysewa, Jeziorny
otrzymują nakaz natychmiastowej ewakuacji, mieszkają bowiem w strefie przyfrontowej. Panika, bezradność, rozpacz. Zabieramy najpotrzebniejsze rzeczy.
Reszta zostaje zakopana w tunelach wykopanych przez tatę i brata – zwolnionego
na tę okoliczność z lasu. Pomagają nam koń i fura państwa Zienkowiczów. Lokujemy się u cioci w Konstancinie. Ciocia wówczas była właścicielką willi „Quo
Vadis”. Cała gromada ludzi z wymienionych terenów lokuje się już w zapchanym
Konstancinie i dalej. Gdzie kto może – gdzie go chcą. Nasz pobyt w Quo Vadisie
trwał trzy dni. Willa spodobała się Niemcom i musieliśmy szukać innego pomieszczenia. Znalazł się pokój w willi „Jasia” – i tam przebywaliśmy do odwołania akcji „przesiedlenie”.
Podczas pobytu w Konstancinie otrzymałam z lasu dwa rozkazy. Pierwszy rozkaz mam wykonać wspólnie z Jurkiem Furmankiewiczem, który mieszka na stałe
w Mirkowie. Znał doskonale wszystkie zakamarki Fabryki. Wiedział więc, gdzie
jest ukryty karabin maszynowy. Do nas należało znalezienie karabinu i natychmiastowe dostarczenie go do lasu. Jurek postarał się o wózek dwukołowy, jednak
nie pomyślał o przykryciu tej „maszyny”. Karabin znaleźliśmy szybko i łatwo.
Gorzej było jednak z przykryciem tego wielkiego przedmiotu. Zdjęłam płaszcz –
ale to było za mało. Bez przeszkód doszliśmy do ogrodu dyrektora Fabryki. Ten
cały tonął w kwitnących chryzantemach. Rzuciliśmy się do rwania i dekoracji
kwiatami karabinu, wtedy zza krzaków wyskoczył z grabiami ogrodnik. Znał nas.
Usłyszeliśmy, że jesteśmy złodziejami, łobuzami i że mój ojciec za wszystko musi mu zapłacić. Do końca życia nie dowiedział się, co przykryliśmy chryzantemami i do końca życia mój tata nie dał mu żadnych pieniędzy, a karabin nocą pełen chryzantem – był już w lesie.
Pielęgnowanie rannych Powstańców
Początek października. Powstanie trwa, moja rodzina, jak i wiele innych mieszkają w Konstancinie. Życie trudne. Niemcy szaleją, strzelają, zabijają. Brak świa37

tła. Żyjemy przy lampkach karbidowych. Z lasu dostaję od łączniczki kartkę
„Opiekuj się rannymi powstańcami”. Willa „Mon Repos”. Niestety środków opatrunkowych brak. Nie ma ich po prostu nikt. Apteka od dawna była już pusta. Zapasy batalionu także zostały wyczerpane. Robimy z mamą poszukiwania i szukamy zbędnych prześcieradeł – ale ich też brak. Pisze kartki i wieszam na drzwiach
wilii – prosząc o pomoc. Efekt owszem jest. Mam stare prześcieradła i poszwy.
Mam kilka starych ręczników. Idę śmiało do „Mon Repos”. Wchodzę przez pielęgniarki szpitalne do wskazanego, małego pokoiku. Uderza mnie odór. Na trzech
łóżkach leży trzech chłopaków. Jeden z przyklejonym na głowie krwią bandażem
– nieprzytomny. Drugi z wystającą spod koca zakrwawioną nogą. Trzeci przykryty obrzydliwym kocem. Pod jego łóżkiem kałuża moczu, tylko on był w kontakcie. Czekałem na ciebie. Dziękuję, że przyszłaś. Nazywam się Andrzej Piotrowski. Przyjechałem z Wilna, walczyć o Polskę. Walczyłem na warszawskiej
Starówce. Dostałem chyba pociskiem dum-dum w brzuch. Odkryłam jego
koc, z trudem powstrzymałam torsje. Jego jama brzuszna wypełniona była śmierdzącymi robakami.
Następnego dnia nie zastałam na łóżku chłopaka z zakrwawioną na głowie opaską. Zmarł. Drugi chłopak Miecio Malowańczyk chwalił się, że wyjął z nogi pocisk, który mi podarował. Andrzej odkrył koc i z zadowoleniem pokazał oczyszczony wczoraj przeze mnie brzuch. Było czyściej, a ja w podziękowaniu dostałam narysowany na kawałku papieru obrazek pełen kwiatów. Prosił o papier i kredki. Pięknie rysował i dużo mówił. Opowiadał, że jest z Wilna, że jego ojciec jest
kapitanem, ale nic o nim nie wie. Matka została w Wilnie. On jest studentem
Akademii Sztuk Pięknych. Będzie malował kwiaty i portrety. Andrzej zmarł. Tak
jak jego szpitalny kolega pochowany został pod oknami pokoju, w którym zakończył swoje bohaterskie życie.
Wiosną ciało Andrzeja i jego szpitalnego kolegi, którego imienia nie zdążyłam
poznać, zostały przeniesione na Cmentarz w Skolimowie. Chłopak z „dziurą” w nodze wykaraskał się z rany. Byłam z nim w kontakcie do czasu, kiedy odzywał się telefonicznie. Miecio – tak miał na imię, całe życie kulał.
W 1976 roku, a więc 32 lata później zadzwonił do mnie ksiądz Szczepan Banasiak z Parafii Skolimów z pytaniem: Czy mam w rodzinie mężczyznę z pierwszą
literą imienia „B”? Szukałam w pamięci, ale bez skutku. Z rozmowy wynikało,
że u księdza jest pani, która poszukuje osoby noszącej nazwisko Żugajewicz z literą imienia „B”. Okazało się, że panią była matka Andrzeja Piotrowskiego, którym ja przed laty opiekowałam się, a moje nazwisko znalazła na liście od siostry
mieszkającej w czasie okupacji w Zalesiu. Mój list do cioci Andrzeja brzmiał tak:
„Stan zdrowia Andrzeja znacznie się pogorszył. Proszę odwiedzić chorego” – podpis B. Żugajewicz. Niestety do Andrzeja nikt z wizytą nie przyjechał. Po 32 latach matka mieszkająca w Londynie odnalazła syna i jego skromny pokryty trawą
grobek. Natychmiast podczas następnej wizyty w Polsce zleciła postawienie pomnika nagrobnego. Nie tylko dla syna, ale również dla chłopaka, którego imienia
i nazwiska nikt nie poznał oraz miejsce pamięci dla swojego męża Ksawerego, kapitana Wojska Polskiego, który został zamordowany w Kozielsku.
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MÓJ ROWER I JEGO SŁUŻBA OJCZYŹNIE

Mój rower, który dostałam od Taty po ukończeniu trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w 1938 roku – zaczął swoje życie w Wojskowej Wytwórni Sprzętu Wojskowego. Był kupiony w sklepie pełnym wojskowych przedmiotów. Na półkach
i w gablotach leżały dubeltówki, pistolety, lornety i szereg rzeczy nieznanych mi,
oparty o podstawy stał on – mój rower. Był inny, niż Mamy. Miał prostą ramę,
niewygiętą. Pomalowany w kolorze wiśni od razu wpakowałam się na jego siodełko. Był mój. Od tego czasu służył mi niezawodnie. Przez następny rok woził
mnie do mojej szkoły w Mirkowie, nad Wisłą, do lasu, nad rzekę Jeziorkę. Bardzo zaprzyjaźniliśmy się tego roku.
W 1939 roku już nie zawiózł mnie do szkoły. Rozpoczęły się krwawa wojna,
Niemcy zamknęli szkołę, rodzice niechętnie mnie i mojego brata Władka – wy39

puszczali z domu, okupacyjna dyscyplina. Dopiero w 1942 roku – ja i mój rower
– razem wstąpiliśmy do konspiracji i rozpoczęliśmy „podziemne” życie ku chwale Ojczyźnie. Oboje złożyliśmy przysięgę, że będziemy walczyć o wolną Polskę.
Tak też było. Mój rower woził mnie na tajne zebrania, szkolenia. Od Mirkowa –
gdzie było centrum „konspiracyjne”, do kolegów zamieszkałych nad Wisłą, w Powsinie, w Wilanowie, w Piasecznie, w Słomczynie i dalej. Woziliśmy tajne dokumenty, rozkazy – jak trzeba było broń. Mój rower kochał wyjazdy i był niezawodny.
Nastało Powstanie i bardzo wiele obowiązków spadło zarówno na mnie jak i na
mój rower – przybyły wyjazdy do lasu – okupacja trwała.
W styczniu 1945 roku w okolicy, jak i w całej Polsce zrobiło się nerwowo.
Niemcy jak szczury powyłaziły z kryjówek – coraz częściej nad naszymi głowami odbywały się spotkania niemiecko-rosyjskich samolotów. Spotkania zakończone strzelaniną. Nasz Batalion „Mączyńskiego”, nadal pracował.
Na dzień 14 stycznia 1945 roku – nasze dowództwo wyznaczyło Noworoczne
spotkanie w Piasecznie ulicy Rejtana lub Reymonta... w godzinach popołudniowych. Obecność obowiązkowa! Do Piaseczna droga pełna Niemców. Zimno.
Wysoki śnieg. Niebezpiecznie. Ja – ubrana w kurtkę – z opaską na lewym ramieniu z napisem: „Czerwony krzyż” i torbą ze zrobionymi przeze mnie babeczkami.
Wsiadam na mój rower i dla bezpieczeństwa wybieram drogę prowadzącą przez
Las Kabacki. Przebijam się przez śnieg do pasa na wygonie. Tak idąc – a rower trzymam jedną ręką – docieram do Piaseczna. Jestem na właściwej ulicy –
widzę dom, do którego zmierzam, gdy nagle przede mną zjawia się niemiecki
żołnierz – nie wiele wyższy ode mnie, ale z pistoletem w garści. Wyrywa mi mój
rower – i mknie w przestrzeń... Jestem zrozpaczona. Biegnę do domu, w którym
na mnie czekają. Nikt nie znajduje pomysłu na odzyskanie mojego przyjaciela –
roweru. Wracam pokornie do Klarysewa. Jest już ciemno. Zbliża się godzina policyjna. Mam na nogach buty z cholewami – wojskowe. Są od nowości za ciasne... Teraz dopiero, kiedy zaczynam 7-kilometrową drogę do domu – odczuwam
ich skutki. Zdejmuję te ciasne buty. Zostaję w ręcznie zrobionych, grubych skarpetkach. Jest już ciemno. Niemcy szaleją... Co chwile przejeżdżające samochody
i motocykle, zmuszają mnie do ucieczki – wybieram rów. A więc co kilka chwil –
chowam się w rowie. Na wysokości stacji kolejowej w Skolimowie – zmieniam
drogę. Wybieram twarde, zamarznięte, pokryte jak wszystko śniegiem – pole. Co jakiś czas przemieszczam się. Mój przyjaciel Rower w rękach Niemca...
Następnego dnia (15 stycznia) razem z Tatą idziemy na posterunek żandarmerii
do wilii mojej cioci w Konstancinie „Quo Vadis”. Nasze okolice, opustoszały od
Niemców. W powietrzu tłuką się – rosyjsko-niemieckie samoloty. Strzelanina.
Z trudem dobiegamy do domu w Klarysewie. Z Warszawy ruch samochodów
wzmożony. We wtorek (16 stycznia) nie można wyjść z domu. Środa (17 stycznia) Niemcy opuszczają Warszawę. Jeden z nich na moim rowerze. Mój rower dostał się do okupacji – Jednak nie wiem czyjej...
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DAWNO TEMU, BYŁO TAK...

Dawno temu Klarysew nazywano „Osada Klarysew” a adres pocztowy brzmiał:
„Osada Klarysew k. Warszawy” - imię i nazwisko odbiorcy – bez kodu, bez ulicy.
Korespondencja trafiała szybko i bez kłopotów. Klarysew w latach 30-tych był
osadą niewielką. Domy można było policzyć do około czterdziestu. Urodziłam
się w jednym z nich. Dom i ogród był własnością moich rodziców. Ogród przylegał do rowów napełnionych deszczową lub śniegową wodą. Zimą służył do jazdy
na łyżwach – latem porośnięty trawą i ozdobnymi kwiatami. Pamiętam przedwiośnie i ogromną wodę, która zalewała ogrody, do tego stopnia, że nie można
było wydostać się z domu, a ja z moim bratem Władkiem do sąsiedniego sklepu –
jeździliśmy baliom. Te rowy ciągnęły się od stacji Ciuchci w Klarysewie do Jeziorny – toru kolejowego, do kina „Oaza” (kino było własnością pana Sypniewskiego). Rowy były tuż przy brukowanej szosie – z drugiej strony biegły szyny,
po których poruszała się kolejka przez wszystkich pieszczotliwie nazywana:
„Ciuchią” przez znawców sprawy „wilanowską” lub konną, ponieważ w pierw41

szym okresie swojego istnienia ciągnęły ją konie. „Ciuchia” jako wspaniały środek lokomocji pojawiła się w roku 1897, a jej pierwszą stacją była stacja w Warszawie na rogu Placu Unii i ul. Puławskiej. Ostatnią stacją był Klarysew. W Klarysewie zabierała z pracy i do pracy osoby pracujące w Mirkowskiej Fabryce Papieru oraz mieszkańców wiosek nadwiślańskich. Pomagała w tym fabryczne drezyny zbudowane z wagonika. Wnętrze wagonika miało ławki – wejście dwa
schodki. Drezynę ciągnął koń popędzany przez furmana. Kiedy ja jeździłam do
szkoły w Mirkowie, a były to lata (35-39) – koniem poganiał pan Kuźba. Drezyna funkcjonowała zgodnie z planem kolejki, a zatrzymywała się tylko na Osiedlu
„Porąbka” inaczej „Edwardów”, to Osiedle kilku ogromnych domów zamieszkałych przez pracowników Fabryki.
„Ciuchcia” zyskała ogromną popularność i potrzebę dalszego rozwoju. Stopniowo powstawały stacje: Jeziorna, Konstancin, Skolimów, Chylice, Piaseczno –
Iwiczna. Dla umożliwienia częstego pokonywania trasy: Warszawa – dalsze stacje – kilka stacji zaopatrzono podwójnymi torami. Stacje te nazwano „mijankami”, a były to do końca istnienia „Ciuchci” stacje: Piaseczno – Rozjazd Oborski –
Konstancin – Klarysew – Powsin – Wilanów. Tak jak je nazwano – tak się działo. Na tych stacjach kolejki mijały się bezkolizyjnie.
Bombardowanie Warszawy niszczyło miasto. W pierwszych dniach września 39 roku, został zniszczony przepiękny pomnik naszych pilotów „Żwirki i Wigury”.
Pierwsza z nim stacja „Ciuchi”. Pomnik wypełniał Plac Unii Lubelskiej, stacja
miała miejsce na rogu Placu Unii i ul. Puławskiej i tam zaczynało się życie naszej
kolejki. Szczątki pomnika Niemcy wykorzystali na amunicję – dla „Ciuchci” postawili szopę (stację) na ul. Belwederskiej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się
gmach Ambasady Federacji Rosyjskiej. Od tej stacji do Placu Unii chodziliśmy
po gruzach zniszczonej Warszawy. Przed odjazdem „Ciuchci” pasażerowie, w tym ja słyszeliśmy w ciągu kilku lat naszych podróży, twardy obrzydliwy
głos Niemca: „Achtung, achtung. Personenzug nach Piaseczno fährt ab, bitte
einsteigen “, co znaczyło: „Uwaga, uwaga. Pociąg osobowy do Piaseczna odchodzi. Proszę wsiadać“. Wszyscy wracaliśmy do swoich domów. Do domów oświetlonych karbidowymi lampkami, do zacierkowej zupy, kraszonej olejem i do bliskich z niepokojem: Czy wszyscy żyją?
Ciuchcię skasowano w 1971 roku. Rozebrano podkłady i szyny. Położono luksusowy na drodze – asfalt. Wszystko przygotowano dla wygody setek samochodów, które mieszkańcom przeszkadzają spokojnie żyć, zabijają zwierzęta, a ptaki opuściły okolicę...
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Ptasie Problemy
Najpierw przyfrunął mąż – Słowik
ale kiedy usłyszał nieznośny hałas
odleciał zaraz. Powiedział:
nie może tu mieszkać żona – Słowikowa,
w takim hałasie dzieci nie wychowa
albo wychowa dzieci bez słuchu w takim huku.
Przyfrunął maleńki Czyżyk
wynająć letnie mieszkanie,
zginiemy tu – ćwierknął nie dla nas to zamieszanie.
Piękne w kolorach, eleganckie Kraski rzekły:
ludzie tak, ale te trzaski i wrzaski!
Zanim sie rozpakowały, już ich nie było,
„gdzi indziej“ - rzekły, będzie się spokojniej żyło.
Nawet bezczelne, przebojowe i złośliwe Sroki,
co w życiu dobrze zawsze sobie radziły,
też się wyprowadziły.
A pospolite Kawki niby bez wymagań z natury,
odleciały bo kochają kominowe
ale spokojne dziury.
Kowaliki i Dzięcioły
ogłosiły z okolicy rozstanie,
owszem lubią, ale własne stukanie.
Zięby, Szpaki i milutkie Sikoreczki
nie pokazują się od pewnego czasu,
jak mówią wróble – plotkarze
przeniosły się do dalekiego lasu.
Kochające się Synogarlice
nie mogą żyć bez gruchania,
piękne jest ich gruchanie,
ale bez zagłuszania.
I tak w starych ogrodach
ucichły ptasie godowe zalotne trele,
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ucichło radosne piskląt ćwierkanie,
ustało młodych ptasząt fruwanie.
A ulicą Warszawską toczą się ciężkie pojazdy,
wielotonowe tiry, tysiące samochodowych koni,
samobójcy w kaskach, jeden drugiego goni!
To też w tej wytwórni smrodu, halasu i wrzasku,
nie usłyszysz ptaszka,
ale możesz zobaczyć go na obrazku.
Klarysew, w sierpniu 2007 r.
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POZNAJMY BLIŻEJ PUŁKOWNIKA
CZESŁAWA MĄCZYŃSKIEGO

Postać Pułkownika Mączyńskiego kojarzymy zwykle z patronem Batalionu działającym w okresie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego na naszym terenie.
Kim był Pułkownik?
Wiedzieli organizatorzy naszego Batalionu, a najlepiej nasz kolega „Miłosz”
(prywatnie Mieczysław Szemelowski), urodzony w Stanisławowie położonym
niegdyś blisko Lwowa. Uzupełniając wiedzę „Miłosza”, sięgnęłam do historycznych książek i dowiedziałam się, że Czesław Mączyński urodził się w 1881 roku
w Kaszycach w powiecie jarosławskim. Na Uniwersytecie Lwowskim ukończył
filologię polską. W 1918 roku organizował Polskie Kadry Wojskowe. Tego roku
został Komendantem Obrony Lwowa. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej.
W latach (1919-1920) dowodził 2-gą Brygadą w Dywizji Litewsko-Białoruskiej.
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W 1922 roku uzyskał mandat poselski komisji wojskowej. W 1929 roku przeniesiony został w stan spoczynku. Zmarł 15 lipca 1935 roku, we Lwowie. Spoczywa
ze swoimi żołnierzami na Lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim „Orląt Lwowskich”. W 25 rocznicę obrony Lwowa przed Ukraińcami nasz redaktor konspiracyjnej „Barykady” Adam Śliwiak „Skory” pisał: „Orlęta Lwowskie, ta gromada
Lwowskich Orląt broniła miasto przed najazdem hajdamaków ukraińskich.
Lwów, kresowa stolica Polski krwią swych najlepszych synów i córek pieczętowała swój nierozerwalny związek z Polską. Bohaterstwo Dzieci Polskich przeszło do historii, a Lwów pozostał w granicach Rzeczpospolitej (Barykada numer 41 z 24 listopada 1944 roku).
Jedziemy do Lwowa
Rok 2000. Nasz klub w tym roku posiadał ok. 70-ciu członków. Głosując wyjazd
do Lwowa, wszystkie ręce podniosły się ku górze. Jedziemy. Znalazłam biuro
podróży. Biuro prowadził młody mężczyzna, oferował przejazd samochodem turystycznym, przewodnika, dwie noce w Hotelu, wizytę wraz z przewodnikiem na
cmentarzu. Zwiedzanie Lwowa – z braku czasu – tylko z okien samochodu. Ze
wszystkiego się wywiązał. Przed ostatnią z nim rozmową dodał, aby w miarę możliwości zabrać ze sobą cukierki, czekoladki, słodycze.
Wyjechaliśmy z Jeziorny o 6-tej (rano). Droga przebiegła nam bez przeszkód.
Jelcz, który podróżowaliśmy, zapakowany 60 osobami, a bagażnik słodyczami.
Późnym popołudniem byliśmy na miejscu. Kierowca zatrzymał się na skromnej
ulicy. Na Hotelu nie było żadnego napisu. Duży, stary, skromny dom – kamienica. W momencie, kiedy kierowca zakończył jazdę – przed autokarem, a ściślej
przed drzwiami ukazała się grupa bosych dzieciaków. Są wychudzone, w łachmanach. Każdy z nas trzyma przygotowane cukierki. Dzieci wołają „pani daj”, „pani daj” – wyciągają brudne chude dłonie. My dajemy i płaczemy...
Hotelik skromny, ale czysty. Dwuosobowe pokoiki. Zjadamy to, co przywieźliśmy z Polski, śpimy pod ręcznie haftowaną, białą pościelą. Sprawdzam, czy
wszystko w porządku. Zmęczeni zasypiamy z widokiem wyciągniętych dłoni
dzieci spragnionych cukierków.
Meldujemy się panie Pułkowniku
Jest 20 maja 2000 roku. Jesteśmy we Lwowie. Jedziemy na Cmentarz Łyczakowski, aby oddać Hołd młodym obrońcom Lwowa i ich dowódcy Pułkownikowi Czesławowi Mączyńskiemu. Pogoda piękna. Na placu przed cmentarzem,
tylko kilka kobiet z kwiatami. Czekają na nas. Kupujemy wszystkie kwiaty. Wyjmujemy z samochodu kilkadziesiąt zniczy. Przed nami wzgórze, w drzewach. Nic
nie wskazuje na to, że to cmentarz. Jedynie piękna, stara brama prowadzi do celu.
Idąc pod górę, można zauważyć, że cmentarz jest jakby podzielony. Najbliżej
bramy – nisko są groby polskie. Piękne. Groby znaczących ludzi: malarzy, pisarzy, artystów, wojskowych. Groby marmurowe, z innych szlachetnych kamieni.
Ręcznie rzeźbione. Arcydzieło. Robimy zdjęcia. Zostawiamy kwiaty. Idąc dalej,
pod górę znajdują się groby ukraińskich bohaterów i cywili. Przed niektórymi
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grobami stoliki. Zaglądamy do nich. Butelki po alkoholu i resztki jedzenia plus
kubeczki do picia. Na szczycie, do którego zmierzamy – ogromny obszar płaszczyzny. Dużo zieleni, drzew. Widoczna panorama Lwowa i… stajemy wszyscy w milczeniu. Widok trudny do opisania. Może to pole białych lilii, może
białych chryzantem, a może zlot białych gołębi – nie – to cmentarz usiany małymi grobkami „Orląt”, dzieci broniących naszego miasta Lwowa przed Ukraińcami (1918 roku).
Na tym wzgórzu, tylko rośliny są kolorowe. Budynki, groby, grobowce – w bieli. Stojący przed grobkami dzieci, zwrócony do nich grób ich dowódcy Czesława
Mączyńskiego jest również z białego piaskowca. Palimy znicze. Kładziemy kwiaty. Naszemu patronowi Mączyńskiemu śpiewamy Hymn Polski.
Wita nas dyrektor cmentarza. Przedstawiamy się i wpisujemy do księgi turystów. Dyrektor jest rozmowny, opisuje nam trudności w utrzymaniu cmentarza w takim, jakim jest stanie. Dowiadujemy się, że miasto nie jest zainteresowane finansowaniem cmentarza. Cmentarz jest finansowany ze składek Polonii
Lwowskiej, darczyńców stałych i turystów. Zostawiamy przygotowane na ten cel
pieniądze. Dyrektor opowiada nam nieznaną dotąd historię. Ciało zmarłego w 1935 roku, pułkownika chcieli wykraść Ukraińcy (w wiadomym celu). Polacy dobrze przygotowane zwłoki, ukryli w podziemiu chodnika cmentarza.
W ciszy opuszczamy cmentarz. Do zwiedzania miasta brakuje nastroju... Nasza
pani przewodnik przedstawia nam przeszłe uroki Lwowa, kamienice pięknie malowane – niektóre jeszcze żyją, inne już na granicy istnienia. Składamy kwiaty
pod pomnikiem Mickiewicza. Widzimy imponujący budynek Opery. Cały czas
podziwiamy architekturę naszego – kiedyś miasta Lwowa. Jeździmy po ulicach
wykładanych kolorowymi olbrzymimi kamieniami – to jest urocze. Nawet kamienice walące się, podpierane drabinami – wzruszają. I te biedne dzieci czekające na cukierki. Wszystko to zapisujemy w pamięci, wracając do biednego Hoteliku.
Orlęta
Morze krwi sto lat temu, tu się polało.
Skoro pod każdym krzyżykiem,
Spoczywa młode ciało.
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BAJKA O KOCIE

Bajka o Kocie
Kiedy dwa miesiące wcześniej
Opuściła mnie moja ulubiona kocia istota,
Przyrzekłam sobie, sąsiadom, wszystkim
Nigdy więcej żadnego zwierzaka – psa ani kota!
Bo to jak do człowieka – uczucie i przywiązanie,
A później – aż wstyd się przyznać –
Smutek, pustka, popłakiwanie…
A jednak:
Pewnego deszczowego, zimowego ranka,
Otwierając drzwi mojego domu
Leżało tuż, tuż blisko – piękne, ale chude kocisko.
- Skąd przychodzisz? – spytałam. Tak daleko od drogi?
- Z daleka. Skąd, nie wiem… Jestem głodny i wykończony.
Bolą mnie nogi.
- Żyjesz samotnie, nie masz własnego domu?
- Miałem dom i rodzinę, ale stałem się niepotrzebny nikomu.
- Może byłeś niegrzeczny?
- Byłem bardzo grzeczny, tylko nic nie robiłem, dużo jadłem
i stale spałem. Dokuczali mi i karali – uciekłem, bo się ich bałem.
- Nie martw się, nie płacz. Znajdziesz inny dom i ludzi, którzy
Cię pokochają. Jesteś piękny i robisz wrażenie mądrego kota.
- Wpuść mnie do swojego domu. Do Ciebie mam skierowanie
od Świętego Franciszka – to Jego robota.
Klarysew, styczeń 2013 r.
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MÓJ ANIOŁ STRÓŻ

Mój Anioł Stróż
Od kiedy pamiętam
Ciekawiła mnie postać
Mojego Anioła Stróża
Jak wygląda? Stary, czy młody?
Mały, czy duży?
I z której chmurki
Do mnie się wynurzy?
Czy oczy ma błękitne, jak niebo
Czy może brązowe, jak dwa kasztany?
Czy jak mówiła Babcia
Jest w białych piórkach?
Czy jego skrzydła to takie,
Jak mają nasze polskie bociany?
Tego wszystkiego nie wiem,
Wiem jednak co robi.
Całą dobę czuwa przy mnie,
Jest zawsze, kiedy go potrzebuję
I choć niewidzialny,
Jego skuteczną pomoc zawsze czuję!
Z ufnością proszę Go codziennie,
Żeby mnie pilnował, strzegł
I doradzał w każdej trudnej chwili
Robi o co proszę. Radzko się myli.
A kiedy mamy dosyć oboje męczącego dnia
Idziemy spać. Przykrywa mnie bezpiecznie
Białymi skrzydałkami i usypia przy mnie, jak ja...
Klarysew, kwiecień 2013 r.
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