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Było to 16.III.194o.r. Byłam u Izy i Danki,kiedy wpadł zdyszany brati 

Jadzi Kowalskiej szepcząc zbielałymi wargami"ktoś zdradził organizację" 

Jadzię w tej chwili aresztowano.Uciekajcie.Uciekać,tak uciekać.Narazie 

gdzieś do znajomych,a potem zobaczymy^Do domu już nie poszłam.Obiecali 

mamusię bx±3«c zawiadomić o tym co się stało.Kiedy wieczorem odnaleźli 

nas rodzice i sprowadzili do domu z zamiarem wysłania na jakiś czas z 

Torunia,już za chwilę przybyło "Gestapo”.Widocznie domy nasze były pod 

obserwacją.Najpierw rewizja,a potem każą mi się ubierać i pójść z nimi 

- w celu wyjaśnienia niektórych spraw - tak powiedzieli.Przed domem cze

kał samochód osobowy,a w samochodzie jest Lilka.Paraliżująca myśl - czy 

wszyscy wpadli? Kto móęł zdradzić?Gestapowcy pytali czy się znamy?Lilka 

szybko odpowiada,że nie.Ma to być znak dla mnie.Natomiast ja jej odpo- 

wiadam-że przecież znamy się ze szkoły,tylko ty może ne mnie zbytniej 

uwagi nie zwracałaś,bo byłaś w liceum a ja w pierwszej gimnazjalnej. 

Zdawało mi się,że lepiej będzie przyznać się,że się znamy,bo może się tc 

w jakiś sposób zdradzić.

Samochód zatrzymał się przed gmachem "Gestapo".Wiedzieliśmy co on w sobi 

kryje.Tutaj byli katowani nasi koledzy z P.W.,których aresztowano już 

w końcu września i października 1939.r.Gmach ten znali już wszyscy m i e s z 

kańcy Torunia.W nocy ci co mieszkali w pobliżu,3łyszeli jęki męczonych 

więźniów, z których oprawcy hitlerowcy chcieli wydobyć zeznania .^Zwykle 

przechodząc obok "Gestapo"nie mówiliśmy do siebie ani słowa,bo nasze 

myśli starały się przeniknąć mory,aby dodać otuchy tym,którzy za tymi 

murami cierpieli.Chcieliśmy im przecie powiedzieć,że działamy,że organi

zujemy się do walki z najeźdźcą.My zapalona młodzież,dziewczęta i chłop

cy - uczniowie,którym wróg odebrał możność nauki,których prześladowano 

za noszenie munduru szkolnego,myśmy mocno wierzyli w to,że niedługo.... 

fi dzisiaj miałyśmy same znaleść się za tym murem.Obejrzałnm się jeszcze 

poza siebie.Ulica cicha.Ruch zamarł z powodu późnej pory^Ńatomiast 

"Gęstapo"gwarne.Krzyki,bieganina,jęki,trzaskanie drzwiami.Gdy wprowadzo

no nas do korytarza,otworzyły się jedne drzwi i widzieliśmy dużo mężczy 

którzy z podniesionymi rękami.odwróceni twarzą do ściany,musieli w mil

czeniu przyjmować uderzenia bata spadającego na ich głowy i plecy.Zacis

nęłam dłonie aby nie krzyczeć.Wepchnięto nas do jasno oświetlonego poko

ju i wzrok mój skrzyżował się ze spojrzeniem Izy i Danki,które stały 

pośrodku pokoju w bieliźnie.Znieruchomiałam,szybko przebiegłam wzrokiem 

cały pokój.W odległym kącie,twarzą do ściany stała grupa kobiet w różnym 

wieku.Bliżej drzwi biurko,obok którego usadowili się gestapowcy.

Gestapowcy zresztą byli wszędzie.Już dzisiaj nie wiem,czy mi się troiło 

w oczach,ale widziałam ich mnóstwo.Koło okpa wzdłuż ściany za nami,obok 

kobiet w kącie,wszędzie.wszędzie,wszędzie oni w czarnych mundurach z tru 

pią główką na czapce i wszyscy patrzyli na nas,na swoje nowe ofiary.Zda-4



wało mi się,że wszyscy wyciągają ręce,aby mnie rozszarpać.Na malutką 

chwilę przymknęłam oczy i modliłam się do mojej matki - Mamusiu,Mateczko 

niech Twoja myśl o mnie doda mi siły,abym się nie załamała,żebyś nie 

potrzebowała si^vstydzić tego,że córka Twoja jest tchórzem.Potem zwróci

łam się myślą do ojca i zapewniłam,że będę fcawsze pamiętała,iż jestem 

Polką - tak jak mnie Tatusiu wychowałeś.Myśl o rodzicach uspokoiła mnie 

na tyle,że kiedy kazamo mi zbliżyć się do biurka,nie drżałam już.

Spisano personalia i kazano rozebrać się,bo muszą przeprowadzić osobistą 

rewizję.Wówczas trwogi nie było już wcale.Zrodził się natomiast bunt.Co? 

Rozebrać się przy gestapowcach? Niech przyjdą kobiety rewidować.Jakże 

naiwną byłam.Jeszcze ich przecie całkowicie nie znałam.Pomogli mi rozeb

rać się i każdą rzecz zdjętą przeglądali pod światło.Czego szukali?Broni 

złota,czy gazetek wydawanych przez podziemną organizację?

■.pewnie wszystkiego,a przy okazji chcieli upokorzyć rozbierając do naga 

dziewczynę przy asyście mężczyzn.Och jacy oni byli podli.Ja miałam prze

cież dopiero 15 lat.To co działo się potem,pamiętam jak przez mgłę.Byłam 

w tej chwili całkowicie rozbita.Gdyby to było możliwe - najchętniejbym 

umarła.'Krzycząc i bijąc wygnano nas na podwórko,załadowano do ciężarówki 

gdzieś wieziono.Wydawało się,że bardzo długo jechałyśmy.Któraś z kobiet 

stojąca obok mnie,szeptem robiła wymówki,czemu się tak gestapowcom sta

wiałaś,nas wszystkie mogli za ciebie rozstrzelać.Ktoś inny powiedział 

cicho bądź,to przecież jeszcze dziecko.

Jedną ręką trzymałam Danusię,a drugą ręką Izę.Nic do siebie nie mówiłyś

my .Ściskałyśmy sobie mocno dłonie i uścisk ten znaczył - nie rozdzieli

my się , będzieihy zawsze razem, wytrzymamy,musimy wytrwać .Podane wówczas 

przyjacielskie dłonie uspokoiły mnie.Można powiedzieć,że dłonie nasze 

są złączone do dzisiaj,bo przyjaźń trwa ciągle.Przetrwała wspólnie złe 

czasy i zahartowała się.

Samochód stanął.Gdzie jesteśmy?W odpowiedzi słychać "LosI,- ,,Aussteigen" 

Przed nami majaczyi długi mur.Nic nie można było rozpoznać,bo ciemno. 

Jest przecież noc.Popychając n a s ,wprowadzają do jakiegoś pomieszczenia 

gdzie na garści słomy leżą kobiety.Każą ira słomą podzielić się z nami, 

słomy jest tyle,że co 1o cm.wypada jedna słomka.Kładziemy się na ziemi 

jak kłody,wyczerpane z napięcia nerwowego.Zasnąć niestety nie można.W 

celi pali się światło i przy drzwiach stoi wartownik z bronią skierowa

ną do strzału.Tuż przy uchu słyszę szept_Danusi - Jadzia jest tu.Widzia

łam ją.Po jakimś czasie przywożą nowy transport kobiet.Potem znowu.Cela 

jest już za pełniona.Nie można się już wogóle poruszać.Na podkurczonych 

nogach czuję opartą czyjąś głowę.Jestem zupełnie zdrętwiała z zimna i 

bezruchu.Przez okna zaczyna się wkradać świt.Wytężam wzrok chcąc rozpoz

nać,gdzie jesteśmy.Wreszcie jakaś iskra przebiega myśl - to przecie fort 

Tak naturalnie.Przypominam sobie,jak koledzy z organizacji opowiadali,że 

naszych chłopców z P.W.hitlerowcy więzili w for cle.Więc i myśmy to tra-
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fiły?Co z nami zrobią?Kto nas wydał?Skąd tu w forbie tylś£_kobiet?Kto 

wpadł z mężczyzn?0 tym wszystkim trzeba się jakoś dowiedzieć.Już nie 

mogę zasnąć,bo tyle pytań i przypuszczeń ciśnie się na myśl,

.''W tem 3łychać z daleka jakieś krzyki.Za chwilę 3tają się coraz bliższe -- 

Już można rozpoznać wściekłe ryki gestapowców i tupot wielu nóg.W na

szej celi nikt nie śpi.Spoglądamy w milczeniu na siebie.Trwoga maluje 

się na naszych twarzash i pytanie.co to?Przebiegają obok naszej celi

Terez można słychać jęki bitych.Wiemy już że to są nasi mężczyźni.Sie
f — j

dokąd ich gonią?,Jak się później okazało .nasza cela znajdowała się nie 

daleko ubikacji,do której wyprowadzali gremialnie .celęMpo”celi.Męż

czyźni byli więzieni w odległym od nas korytarzu i gdy nakazali^celi" 

wyjść z "potrzebą”,musieli przebiegać szybko korytarzem,mając ręce

wzniesione ponad głowy.Korytarze w forcie wyłożone są kamieniami t zw.
<L

kocimi łbami.Dużo mężczyzn w czasie biegu potykało się i przwracało 

a hitlerowcy krzycząc podnosili ich kopniakami.Przyszła kolej i na nas.

Do celi jak furiat wpadł gestapowiec rycząc"Alles austreten".

Powstało zamieszanie i mogłyśmy się zbliżyć do Jadzi K.Dobrze że nas 

wyprowadzono razem.W ubikacji mogłyśmy przynajmniej porozumieć się tro

chę.Jadzia jednak nic nie wiedziała.Powiedziała tylko:“dziewczynki trzy

majcie się dzielnie.Pamiętajcie,że jesteście Polkami,cierpicie dla spra

wy i nawet gdy zechcą z nami skończyć,należy przyjąć to mężnie.Uważała,że 

należy nas przygotować na na jgorsze.Wvdano nam po tem śniadanie:1 /2 bo

chenka czarnego,czerstwego chleba tek twardego,że nie można było nawet 

kawałka ułamać,a odkroić nie było cym.Poza tym czarną gorzką kawę w misce 

do tego łyżka.Siedziałyśmy na podłodze trzymając łyżkę na kolanach i mo

czyłyśmy chleb w kawie,gdyż inaczej nie można było go ugryźć,'! dalszym 

ciągu nie wolno było nam rozmawiać.Ale wydaje mi się,że nawet,gdyby nie 

było zakazu,nie rozmawiałybyśmy ze sobą.Bvł tylko jeden temat,który nas 

w tej chwili interesował.Nasze aresztowanie.Ale to był temat zakazany. 

Badałyśmy się tylko wzajemnie wzrokiem.Każda z nas w stosunku do innej 

była nieufna.Nie wiadomo przecież czy nie ma między nami wtyczek.Znowu 

jak bomba wpada do celi gestapowiec,wywołuje kilka oaób i wyprowadza. 

Dokąd?Nie wiemy.Długo nie wracają.Nam w międzyczasie pozwolono wyjść na 

korytarz,gdzie stała pompa.Opłukaliśmy miski i która zdążyła przemyła 

sobie twarz wodą wycierając chusteczką od nosa.Następnie wydano obiad. 

Trochę wody i parę ziarn grochuJW czasie obiadu zabierają znowu jedną 

kobietę.Zaczynam się niepokoić.Tamte jeszcze nże wróciły,Czy zostały za

bite,czy zwolni on e?|Wieczorem wraca część. Jedną wnoszą,gdyż o własnych si

łach nie może chodzić.Dowiadujemy się,że była w gestapo na przesłuchaniu. 

Ta którą wniesli-cichutko jęczy.Jadzia wyciera jęj twarz chusteczką,która 

jeszcze nie wyschła.Przy okazji stara się od niej dowiedzieć czegoś.To jej

znajoma.jGdy wyprowadzają nas znowu do ubikacji,dowiadujemy się,że. te które 
były dzisiaj na przesłuchaniach konfrontowali z przesłuchiwanymi areszto-
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wanymŁ mężczyznami,a gdy nie przyznawały się do znajomości - bili.
^  '' * r
iDowiedziałyśmy się także że jeszcze jedna cela jest kćbieća w forcie i 

te kobiety,które nie wróciły,zostały odprowadzone do tamtej celi.Trochę 

to nas uspokoiło,bo jeszcze żyją-to najważniejaze/Ńastępne dni nie przy

niosły żadnych zmian.Rano kawa/chleb,który otrzymałyśmy musiał wystar

czyć na trzy dni/na obiad groch lub pęczak.Mycie pod pompą zimną wodą 

bez mydła i wycieranie chusteczką od nosa.Jedynie z m i e n i a ł ^ i ę  ilość 

osób branych na przesłuchy.Po 14. dniach wolno nam było napisać do domu, 

że możemy otrzymae paczkę z czystą bielizną i ręcznik i mydło.Gdy otrzy

małam dozwoloną paczkę,po raz pierv\^zy od chwili aresztowania zaszlocha- 

łam.Czysta bielizna,ręcznik i mydło.Poza tym wszystko miało jeszcze zna

jomy zapach domu.Wtuliłam twarz w ręcznik i chocia?. na chwilę zapomnia

łam o rzeczywistości.Od tego czagu wolno nam było co tydzień otrzymywać 

czystą bieliznę a brudną zwracać do domu.Paczki po rewizji przynosił nam 

więzień -pan Gruetzmacher,który już siedział od października 1933 naj

pierw w forcie VII a potem przeniesiony do fortu VIII/nasz Fort/.Od nieg( 

dowiedziałyśmy się że w tym forcie jest także stary stryj Izy i Danki, 

którego gestapowcy faardzo maltretowali.Pana G.nazwałyśmy później"Ojcem 

fortowym".bo jak tylko mógł pomagał nam.Ułatwiał porozumienie się z męż

czyznami .przenosząc grypsy.Eyło to bardzo ważne,gdyż trzeba było uzgod

nić zeznania,żeby unikać Katowania przy przesłuchiwaniu.Pierwszy cios 

zadano naszej przyjaźni w kwietniu 1 9 4 0,gdy część więzionych wywieziono 

do obozu koncentracyjnego.Sie wiedzieliśmy jeszcze wówczas,że spotkamy 

się tam prawie wszystkie,bo nas wysłano w lipcu 1 9 4 0.Na razie byłyśmy 

jeszcze potrzebne do śledztwa,gdyż trwało ono nadal.Przecież gestapowcy 

chwycili nici wszystkich organizacji,które miały ze sobą kontakt.Były 

to następujące organizacje:Związek Walki Zbrojnej,który odbijał rozkazy 

z Warszawy.Następnie Bataliony Śmierci do którego myśmy należały,a któr 

wydawał gazetkę "Za Wolność".Dalej "Grunwald"! "Polska Niepodległa".

■ "Źnany jest nam też zdrajca.Był to aktywny działacz organizacji J^ernard 

Wiśniewski.Jego też obciążamy śmiercią tych wszystkich,któ^rzy nie do

czekali wojności.Z kobiet,pierwsza,która zginęła,była Jadfeia Kowalska i 

Wanda BudkiewiczJjadzia kowalska była tak zwaną "Komendantką"grupy m ł o d ^  

w "Batalionie Śmierci".Została skazana na śmierć dlatego,że miała ona 

bardzo dobre i mężne serce.Wzięła na siebie wszystkie nasze sprawy, 

umniejszając przez to nasze przewinienia.Ratowała nas - bo byłyśmy mło>

o swojej młodości nia myślała.Pozostała w naszej pamięci jako symbol b 

haterstwa.Dlatego,gdy nam nieraz ciężko w życiu,mówiihy:"nie narzekaj, 

ciesz się,że żyjesz,bo wypadki mogły potoczyć się inaczej.Nie znałabyś 

wówczas cierpienia,ale nie zaznałabyś także radościJMoże niektórzy po

myślą, że jesteśmy ludźmi umiejącymi się szybko pocieszać.Możliwe ale 

myśmy już śmierci zaglądamy w oczy,czułyśmy jej powiew.Stąd nasza rade 

gdy uświadamiamy sobie,że żyjemy. 7
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podziemnej składamy hołd tym wszystkim,którzy oddali swe życie za 

^ Ojczyznę.

*5 Cześć ich pamięci;

Sekretarz Oddz.ZBoWiD w Toruniu 

Leonarda Biernacka
i •

Y
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fW 2o rocznicę masowych aresztowań za przynależność do organizacii
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LEO N A RDA B IER N A C K A  

s M r e ta rz  O d d z .  Z B o W iD  w Toruniu

z  H a t s f a j  m
| Bylo to 6 maren l!)40 r.
;Byłam u Izy i Danki, kiedy topad!
\ zdyszany btat Jadzi Kowalskiej 
j szepcąc zbielałymi wargami: „Ktoś 
| zdradził organizacją. Jadzią w  tej 
• chwili aresztowano. U c ie k a jc ie V -  
| ciekać, lak uciekać. Na razie gdzieś 
| f/o znajomych n polem zobaczymy.
I Do domu już nic puszta tu. Obiecali 
mamusię zawiadomić o tym co się 
stolo. Kiedy wieczorem odnaleźli 
nas nasi rodzice i sprowadzili do 
domu z zamiarem wysiania na ja 
kiś czas z Torunia, już za chwilą 
przybylO' „Gestapo". Widocznie do
my nasze były pod obserwacją. 
Najpierw rewizja, a potem każą mi 
się ubierać i pójść z nim i, — w ce
lu wyjaśnienia niektórych spraw — 
tak powiedzieli. Przed domem cze
kał samochód osobcuzy. a w  samo
chodzie jest —  Li/fca. Paraliżująca 
myśl — czy wszyscy wpadli? Kto 
mógł zdradzić? Gestapowcy pyta
ją  nas, czy się znamy? Lilka szy
bko odpowiada, że nie. Ma to być 
znak dla mnie. Natomiast ja jej 
odpowiadam  — ,,że przecież się 
znamy zc szkoły, tylko Ty może na 
mnie zbytniej uwagi nie zw aca- 
Icś, bo byłaś już w liceum a ja 
w I-szej gimnazjalnej". Zdawało 
m i się, ze jednak lepiej będzie 
przyznać się, że się znamy bo może 
się to w jakiś sposób zdradzić.

Samochód zatrzymał się przed 
gmachem „Geslapo”. Wiedziałyśmy, 
co on w  sobie kryje. Tutaj byli ka- 

tomn\,msi kol.ędzu z których

aresztowano już w  końcu iwzcśnia 
i października 1939 r. Gmach ten 
znali już wszyscy mieszkańcy To
runia. W nocy, ci którzy mieszkali 
w pobliżu, słyszeli jęk i męczonych 
więźnióiu, z któiych oprawcy hitle
rowcy chcieli iryd obyć zeznania.

Zwykle przechodząc obok „(irslii- 
po" nie mówiłyśmy do siebie <ni+ 
słowa, bo nasze myśli starały się 
przeniknąć mury, aby dodać o tu 
chy tym, którzy za tymi muram i 
cierpieli. Che ictiśmy im przecież 
powiedzieć, że działamy, że organi-. 
żujemy się do watki z najeźdźcą. 
My zapalona młodzież, dziewczęta i 
chłopcy —  uczniowie, którym wróg 
odebrał możność nauki, których 
prześladowano za noszenie m undur
ka szkolnego, myśmy mocno wie
rzyli w to, że n ied ługo ...

I dzisiaj miałyśmy same zn a łe ć  
się za tymi muram i. Obejrzałam się 
jeszcze poza siebie. Ulica cicha. 
Ruch zamarł z powodu późnej gbdzl- 
ny.

Natomiast „Gestapo” gwarne. 
Krzyki, biegania, jęki, trzaskanie 
drzwiami. Gdy wprowadzono nas 
do korytarza, otworzy'y się jedne 
drzwi i widziałyśmy dużo m ',•.-'<••• y;n, 
którzy z podniesicnymi rękami. < d- 
wróceni twarzą do ściany, m>isieit 
w milczeniu przyjmować u d c v  a 
bata spadające na ich g lacy  i ple
cy. Zacisnęłam dłonie aby nie 
krzyczeć,

(c. d. n.)

L E O N A R D A  B IE R N A C K A

s e k re ta rz  O d d z .  Z B o W iD  w  Toruniu

Wepchnięto nas do jasno o- 
świetlonego pokoju i wzrok mój 
skrzyżował się ze spojrzeniem  
Izy i Danki, które stały pośrod
ku pokoju w . . .  bielunie.

Znieruchomiałam . Szybko 
przebiegłam wzrokiem cały po
kój. W odległym kącie, hcarzą 
do ściany, stała grupa kobiet 
w różnym wieku. B liżej drzwi 
biurko, obok którego usadowi
li się gestapowcy. Gestapowcy 
byli zresztą irszędzie. Ju ż  dzi
siaj nie wiem, czy mi się troi
ło w oczach, ale undziałam ich 
mnóstwo. Kolo okna, wzdłuż 
ściany za nam i, obok kobiet w 
kącie, wszedfeie, wązędzie oni

— w czarnych mundurach z 
trupią główką na czapce i 
wszyscy patrzyli na nas, na 
swoje nowe ofiary. Zdawało m i 
się, że wszyscy wyciągają ręce, 
aby mnie rozszarpać. Na m alu
tką chwilę przymknęłam oczy i 
modliłam się do mojej matki.
— „Mamusiu, Mateczko — niech 
Ttcoja myśl o mnie doda mi 
siły, abym  się nie za’amała, że
byś nie potrzebowała się wsty
dzić tego, że Twoja córka jest
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tchórzem". Potem zwróciłam  
się myślą do ojca z zapewnie 
niern, że będę zawsze Vamit,la
la, iż jestem Polką — „lak. j f k  
mnie Tatusiu wychował■ ś '. 
Myśl o rodzicach uspokoiła 
mnie na tyle, że kiedy ku-min 
mi zbliżyć się do biurka, nic 
drżałam  już.

Spisano personalia i kazano 
się rozebrać, bo mus:-:ą pr pro
wadzić rewizję osobistą. U ów- 
czas trwogi nie było już w a .c . 
Zrodził się natomiast bunt. ( 
Ilozebrać się pr2y gestapowcach? 
Niech przyjdą kobiety rew ido
wać. Jakże naiw ną byłam. Je 
szcze ich przecież całkowicie 

nie znałam. Pomogli mi ro 
brać się i każdą rrccz zdj<\ (i) 
przeglądali ped światło. C c  
go szukali? Broni, złota ery ga
zetek wydawanych przez pod
ziemną organizację? Pe”'ni? 
wszystkiego, a przy rl i' 
chcieli upokorzyć, rozbierając 
do naga dziewczynę przy o-.li
ście mężczyzn. Och, jacy oni 
byli podli. Ja m iałam  pr-<ci 
dopiero 15 lat.

To, co działo ru; poi m 
miętam jak przez t: ’i "
w tej chwili całkom 
ta. Gdyby to było r  1 •' ' 
najchętniej bym  um< < 1 9
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