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Relacja Lidi Sliwowskiej
Październik 1969r«,

ls Okręgowy Del!%at Rządu " Zaklicki " prowadził na

Pomorzu kampanię pomocy rodzinom i działaczom polskim , 

przedsięwziął również wyweśenie-a-FaeEe^-wykapa^aftie wywozić 

a raczej wykradać dzieci polskie z obozu w Potulicach i 

Bydgoszczy „ Wiosną 19^3r "Zaklicki H wyekspediował dwie 

kobiety nazwisk nie pamiętam pracujące w podziemiu do 

obozu w Potulicach , aby z zadrótów wywiozły dziecko na 

wolność. Po przybyciu kobiet do obdzu w Potulicach zgłosiły 

się u wachmana stojącego na posterunku u wejścia bramy.

Po okazaniu wachmanowi kartki z nazwiskiem dziecka i nawiąza

niem rozmowy - oczywiście w języku niemieckim , kobiety doszły 

do wniosku ,że z wachmanem można dojść do porozumienia i 

na tą samą kartkę z nazwiskiem /dziecka/ powtórzyć przyjazd 

po odbiór następnego dziecka „ Po odszukaniu dziecka według 

nazwiska na karteczce w obozie z pośród mnóstwa dzieci od 

lat sześciu do lat dwunastu , udało się względnie szybko 

załatwić formalności* Wychodząc z obozu przez bramę 

koleżanki na pożegnanie wachmana wręczyły dyskretnie 

paczuszkę na co posterunkowy odpowiedział aufwiderzej- 

do zobaczenia «

Kartka z nazwiskiem dziecka wróciła do 11 Zaklickiego " po 

Y  paru dniach mąż mój ps. " Skrzat" powrócił od "Zaklickiego" 

z kartką do domu i powierzył mi wyprawę do obozu po następne 

dziecko . Przekazane mi informacje przez moje poprzedniczki o 

wyrwaniu dziecka z obozu zagłady oraz porozumienie z wachma

nem nadzorującym w obozie miały posłużyć mi w ułatwieniu 

kontaktu z nadzorującym tego strasznego widoku w obozie •

Do współpracy konspiracyjnej dobrałam sobie Aferię Polniaszek0 

Pewnego umówionego dnia wyruszyłyśmy z Torunia do Potulic 

przez Bydgoszcz. W podróży byłyśmy pewne osiągnięcia swych 

zamierzeń.Po przybyciu do Potulic i zbliżeniu się do bramy 

obozu zorientowałyśmy się według rysopisu ,że na posterunku 

stoi inny wachman 0 Odważne pewne siebie władające językiem 

niemieckim dobrze , zaczęłyśmy rozmowę z posterunkiem okazując 

kartkę z nazwiskiem,że przybyłyśmy do obozu otrzymać dziecko,
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by je zabrać do domu i wychować na dobrego niemca . Wachmanowi

mimo, że nie znajomy rozmowa nasza przypadła mu do gustu.

Wszyscy troje zadowoleni z chwilowego zrozumienia się Wise

Hiemiec mówi ,że nie jest wstanie tego nazwiska wywołać od bramy

a posterunku opuścić nie może , więc dla ułatwienia odszukania

dziecka zgodziłyśmy się same wejść do obozu . Gdy zamknęła się

brama obozu za nami otaczał nas inny świat ludzie widma

słaniających się na nogach o twarzach zbolałych ,pozapadanych

policzkach, wystających nosach i głębokich oczodołach patrzących

nie ufnie na nasze sylwetki jakbyśmy również i my były z innej

planety • Najbliżej nas stłoczyła się może główek dziecięcych

wpatrujących z utęsknieniem swoich matek utraconych • Widok tych

dzieci był przeraźliwie przykry i wprost nie ludzki. Dzieci były

strasznie wycieńczone buzie miały pozapadane , a cera ich była

szaro sina bo tej rozpaczliwej nędzy głodu tych istot niewinnych

hitlerowcy jak na ironię dopuścili do strasznego stanu ubranka na

dzieciach które nie pokrywały ciała • Stojące przed nami chłopcy

czy dziewczynki wstydzące się zakrywały sobie rączkami brzuszki i

pośladki. W rozmowie z dziećmi spojżałam w dal obozu , a z pośród

wynędzniałych i pochyłych sylwetek wyłoniły się dwie twarze opasłe

w mundurach czarnych , wysokich czapkach ze znakiem trupiej czaszki

i na kołnierzu SS. Na widok hitlerowców zatrzęsły nam się nogi w

kolanach , zbliżyli się oprawcy do nas i zapytali jak żeście tu *•-/. •

weszły i co wy tu szukacieo Ja oczywiście energicznie z torebki

wyjąłam kartkę z nazwiskiem dziecka i podałam SS manowi i powiedzia

łam że chcę zabrać dziecko do siebie by dać mu pewne wychowanie

wskazane .Gestapowcy przytaknęli i jeden z nich powiedział to zaraz

poszukamy tego nazwiska • I rzeczywiście przepytali wszystkie

dzieci i żadne się nie zgłosiło . W czasie poszukiwania przez

hitlerowców nazwiska umieszczonego na karteczce ja i Maria

czułyśmy się jak w łaźni przyjmujące kąpiel biczów wody gorącej

to znow na przemian wody zimnej . Teraz stanęło dwuch d^bów przed nami 
i zapytali no i co po co żeście tu przyszły i perfidnie zapytali nas

chcecie tu zostać- no miejsce jest dla was • Ja zdobyłam się na trochę

odwagi i starałam się przekonywać szkopów o możliwości pomyłki nazwiik

dzieckao Być może swoją peawea?e per^swazją złagodziłam złość

siepaczy faszystowskich i po długich wywodach wprost wyrzucili nas f.

za bramę obozu • Do domów swych powróciłyśmy jak rzeczywiście

z drugiego świata •

Wyprawa do obozu w Potulicach po dzieci zawiodła i niedużo brakowało 

a byśmy dzieliły los więóionych Polaków .

7



Po wydostaniu się poza obóz zauważyłyśmy kolumnę więźniów 

prowadzonych przez wachmanów na teren budowy baraków . 

Nasunęła mi się myśl ,że możnaby podrzucić małe zawiniątka 

paczek żywnościowych więźniom pracującym poza obozem . Następne 

nasze wyprawy ograniczyły się do podrzucania paczek obok obozu 

możliwie w zaroślach i krzaczkach skąd więźniowie wybierali 

skradając się pod różnymi pozorami

Sliwowska

Przepisał z rękopisu Michał Ojczyk 

Toruń 9 marca I998r
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