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X' fidontów latem i jesieiią 1942r .nastąpiły aresztowania w  terenie: 
ToruniatBydgos zezy9*$e aevra i Gdyni a następnid obóz koncentracyjny Stutt-
" ^ 1 0  f ^

Naszą "rupę k iet i mężczyzn t «zw• ”nolizeiscnutzha££ o ligow” , pri^n ios
sio nr.) do obozu 1 , 2  i 3-no grudnia lS^2r. Kobiet by j o  2 9  /od nr . £ 7 4 4 2 /

> 'Zfstkie aobie bliskie,często znane z pracy harcerskiej, zawodowej wzgł^
1: no drącyjne j . >łowc "Polizeieckutzhaftling oznaczało,żo piecsę nad na i 

lal nyi; ciągu ma gestapo gdańskie i w każdej chwili byliśmy do ich dys
pozycji. Z tej racji na początku pobytu w ©bonie nie otrzymałyśmy czer
wonych trójkątów /wintl i / , tylko m er więźnia.

Tworzyłyśmy jedną rod::i *ę o jej jedność potęgowała wspólna, gorąca / 
modlitwa,pełna ufności i  wiary .Sprzyjająca dla wytwarzania się tej. wspól
noty była 6-tygodniowa, rygorystyczna kwarantanna, w czasie której,paza 
apelem i >r ejścion do nory zwanej umywalnią,-:ie wolno nam było opuszczać 
' a3zej i -by /sfctuby/ nr .l. Różnego rodzaju prace jak: naprawa bardzo 
z is nnc ej , ^iedooranej e śłada i krwi i ropy odn.ieży,roboty na drutach 
przynoszono *am do izby. Pamiętamy do tej chwili ’ jcse nasz” i v:rusza
jąca koro o do . .?.uieuntającej i nocy "0 Mario wspomóż aas, Koronka ta 
po p orocio z obozu został. szeroko or *z. owczecbiiona wśród naszyci re/kin 
i dużego kro :u n.na.jor.ych i włączona dc c dziennych modlitw'.

n ia 4 . ■ -un - a 194nr.uniera śp,inż .Jerzy Passkcwski /raąż Dr .Hanki Pasz- 
kow kiej/ w trzecim dniu pobytu W Stutthofie .Boleśnie odczułyśiay tę ś oiere

ciszy i okupieniu odiaawlałyśmy koronki do atki Boskiej Nieustającej 
... - j-tj ucsju. ^xeriui i ouasj woxi’‘jcoij:a stżrassny -boi i Dzielna

i laężna p- Ka;dUL 1>J Aa "Budującym dla nas przykładem .Jak godnie
:-zyźi «

, ; xt : leń 1 nięto 'kitki Bos-kiej Niepokalanie Poczętej.OJ ówiłnś y 
sodalic;..-jfty akt poświęcenia się .Hymnem sodalicyjnym i inny i pioś da i 
nary jny. i uczciłyśmy święto “arii.

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia,pierosze i najsmutniejsze poza 
domem rodzi- ym a przecież chciałyśmy przeżyć nastrój Bożego Narodzę- ia. 
Izolowane od reszty obozu /z  powodu kwarantanny/ nie miałyśmy okazii zdo
bycia chai k i . Z przyniesionych przez blokową Jackowską kil oi gałązek 
świerkowych,zrobiłyśmy maleńką choineczkę- symbol gwiazdkowego drzowka. 
Staniol • otrzy anych na kolację kawałków sera topi mego, zużyłyśmy do 
ozdobienia tej choin>czki. Gwiazdkową niespodzianką były miniaturowe 
dary w w ecnór wigilijny dla każdej z nas,pochodzące z dr.u paczek żywnoś-

31. ;rud ień 1§42. Pozajęciach nad łataniem aniąaczonych i nędznych 
ubrań bazowych,której dzienną n r.: ę należało wykonać, rachunltiem su lenia 
i nodlitwą xr-: e-ianoą Joiękczyn \ą ułożoną przez Halinę Strzelecką sak
ożyłyśmy r. k lc42.

vski-o_: dlarskim,' kuśnierskim oraz przy wyrabianiu bucików ae sł my dla 
konendy ąbonu. i3] feóre z nas wyckadziły w grupach pdd strażą S3-man.ór; 
pen la ;ier do kopców kartofli,brukwi,ka usty i ćwikły \* celu przebiera
ni? ich.

e \n .ystnich miejscach pracy uprowadzamy nasze modlitwy oraz pieśni 

j,oc i :Lo, do ru .i i;.zn.ndy nioma wachmanki
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esy dd-»nnna.zieczorar'l na naszej izbie kontynuujemy modlitwy wieczorne i 
pie ni religijne,a pled %  "Cichy w ieczór,nc nadchodzi weszła do cedzie. 
nar.c repertuaru.

a 'wrześniu 1943 przeniesiononas z izby nr.l do izby nr.3 zamieszkałej 
orzez 1 0  osób. Przenosiny na "trójkę" nasze zv.yczaje i modlitwy,oczywiś
cie za z -odą i akceptacją blokowej Jackowsk: e j ,która wówczas też w tej iz
bie -ii-iła swoją pryczę. Modlitwa i pieśń wieczorna stają się coraz mocniej
sze i potęż iojase,przenikają do sąsiednich izb i baraków. Odtąd w obozie 
kobiecym już cod lennie rozbrzmiewają przy pracy i wieczorem pieśni reli- 
gi.ine a również i nasze piosenki ludowe. Wspaniałą wykonawczynią tych ostat
nich był nasz słowik stutthows i: Jadzia Rotecka.

Zdała od kości >a mogłyśmy jednak w prawie każdą niedzielę przeżyć ofiar, 
Mszy św.,poprzez od™ ^sianie modlitw mszalnych układanych przez Halinę strae 
lecką i jnf o raszkowską a nieśni przy tyr«. śpiew ne dały nam przeżycia bez
krwawej Ofiary.

każdy pierwszy piątek miesiąca odmawiałyśmy litanię do Najśw.Serca Je
zusowego i akt poświęcenia N .S .Jezusa.

iesiącach maju i październiku odmawiano w izbie przy wieczornej m - 
Plitwie Litanię Loretańską i śpiewane pieśni maryjne- często w wykona iu 
solowym: Czesi Kupis "Ave ?'arya", Basi Wrotek" Dopiebie głos wynosimy 'iatko 
Boga". Ogromna cisza zalegała wtedy izbę i czuło 'się, że każde rozmodlo e 
z orce śpiewa razem i składa je idarii w ofierze.

Zaraz w pieros ych ty -odniach pobytu w ©bezie zrobiłyśmy sobie z chleba 
różaice i na nich odmawiałyśmy /już indywidualnie/ zdmwaśki.Dla wielu z 
nas 00 dziś dzień są drogą pamiątką i symbolem potęgi modlitwy./Jeden taki 
różaniec mieści sio w duzeura w Stutth f .

Wielkanoc 1943r. Blokowa zgodziła się na zorganizowanie uroczystego na
bożeństwa wielkanocnego rat naszej izbie nr.3 . W nabożeństwie uczestniczyły 
również niektóre nieszkanki innych izb. Dla wielu więźniarek,które przeby- 

ły o; obozie jud od 1 - 3 lat, było to wielkie przeżycie religijne. Tekst 
modlitw mszalnych odmawiała A^a decław*
Po południu śpiewałyśmy naeze piękne piosenki ludowe a'Walusie ifelchneroit- 
s o, rozoeselała nas ryoani >kclicznościowyrni przez siebie ułożonymi.

sierpniu V. 43 koleżanka Zosia Buske,którą przezwałyśmy "Buzią",pracu
jąca v "deubau" t . j .  w gmachu konendatury obozu,nawiązała kontakt z księż
ni litwińskimi. Litwini - ł*3hrenh2ftlingę" /więźniowie honorowi/ rekrutują
cy się z elity litewskiej /członkowie rządu,księża,profesorowie it p ./ mając 
większą n bodę na terenie obozu i przez to kontakty ze światem zewnętrz
nym kontynuują w tajemnicy wszystkie praktyki religijne aż do odprawiania 
dozy św.włącz ie .

14 sier leń 1943r. Dzień przed Świętym Wniebowzięcia M .M aryi, w przer
wie obiadowej o umówionej godzinie- ksiądz Litwin udzielił nam absolucji. 
Buzia wracając z pracy w"ffeubau"przeniosła w serwetce na piersi Hostie św. 
w liczbie 30 /Każda Hostia św,zawinięta była oddzielnie w białą bibułkę./ 
Sprawa była nader poważna,aby wtajemniczyć większą liczbę osób,bo zdrada 
tej tajemnicy pociągnęłaby za sobą przykre konsekwencje.Rozdzielenie pierw
szej w obozie Komunii św." odbyło się w pom ieszczeniu łwwjor zwanym "Gtroh- 
stube" /słomiana izba - gdzie wyrabiane buciki ze słomy/. Ołtarzyk zrobi
łyśmy z kartoników,były nakryte serwetka i,był ozdobiony kwiatka i i świeca- 
kar i,które przemyciły do obozu więźniarki pracujące w ogrodnictwie komen- 
datury. 15 sieipnia w rannych godzinach przed apelem,kiedy w ob zie był 
już ruch, niepostrzeżenie^ grupach po 2 - 3 udawałyśmy się do "Strdhstube" 
by w głębokim skupieniu przyjąć Ciało Pańskie. W czasie komunikowania jed
na z więźniarek odmawiała głośno akty dziękczynne.

Zaduszki l?43r. ciągu reku od -rzybycia do obozu śmierć przerzedził,
o *i -li riocdu.tzhśiftlingów", ' %- ięci icd poświęciła Hali y Strzelecka 

żałobny vi.ee ór "Apel poległych". Dział się t. w półmroku wieczornym w 
iz i< nr.? kąd -on przeniesiono karnie /tak określiła to blokowa,cheć 
ic -ie z iniłyśmy/. Było tam mokro i zimno,W czasie deszczu woda lała 

się nam na • -łowy. °rzy cichym odgłosie werbla padały nazwiska znanych i 
li.o.-leli sób którzy"zmęczeni zostali dla świętej sprawy".

d"do narodzę -ie 1 43r. deską ioci przyjnujemy do serc naszych u. - 
o: odą Korne, ią dw. Absolucji udzielił zom ksiądz - Litwin,stojący za o r - 

d z irudó . lcz: ,d:ych gddio^ę .l .... króciutkiej przerwie obia-
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dowej,spacerując P° lagrze dwójka i,trójkami,wpatrzone w modlącego się ka
płana - ię 'n ia , Rwałyśmy naszą gwiazdkową spowiedź. Tym razem wtajemni
czonych by*-? 45 osób. łtarsyk praygotował.yśmy w opuszczonej przez nas

olewałyśmy orzeoiękne kolędy przy żłóbku i choince w izbie nr ,3 . Utartym
już z yc zajem w fmięta odczytywane były teksty Mszy św.przeplatane kolędami 

iewane ws ólnie i solowe. Z kol jd odśpiewano xssa±x±x solot 'trdy śliczna 
paona Syn- kołysała i góralską kolędę* "Oj, Maluśki,Maluśki” . Kie zabrakła 
czopki któ..oj '‘wznosił rączkę Jezus mały i błogosławił la ier cały".
Oprócz nas .ej sz pki n izbie nr.3 ,była druga szopka v, izbie nr .5  zrobiona 
'.r oz Jankę Parandowską. Tam też rozwijało się życie religijne.

Jak pamiętamy,to następna Komunia św. była na Wielkanoc 1944 - liczba 
przystępujących była wyższe - około 50 osób. *  pralni r  marki
•*J.a 3- 'jej T & f ią b  y-?.U.;ii 'W.

rzez yov?ie"i okras niewielka liczba więźniarek - około 20 osób otrzymywa
ła Kemu i św. w pierwsze piątki miesiąca. Pr zybyt lei era Pańskim była "strohstu- 
ba,położona na ub czu,miejsce dosó pewne i dostępne w każdej porze,gdyż 
klucz był w naszym posiadaniu.

roku 1944 liczba przybywających za druty stale wzrastała.Proporcjonal
nie, inten..,y nie pracowały krematoria i komora gaz owa • Częste egzekucje 
/m .i . imiero harcmistrza Cylkows kiego/ transporty śmierci żydówek,pierwsze 
r-;ięk3ze grupy Polaków orowadzoae do k -ciory gazowej,bezsilne próby ucieczki 
mężczyzn,p .7 a psów za ni ii,transporty do innych lagrów jaks0święcin,?7eu- 

r- -e,f*aut au on - to wszystk co zabijało naszą nadzieję na powrót do domu. 
for* -ł- boviej depresji Komu ia św.była tym pokarmea co zasila ducha i 

krzsoi wiarę wolność. -cym silniej garnęłyśmy się po tę moc i siłę ukrytą 
w oj . io -• y zakraoencie. "tąd każ o większe lwięta jak? Ziel ne Święta,
15 sierpnia ̂ anyr-tkich dv.». 4 gwiazdka 1944 były okazjami do komunikowania•

'■ unii '••• .bro !y udział fięźniarki izb nr. 1 , 2 ,3 ,4 i 5 w liczbie około 
60 osób. tym czasie Lilka Banasiakowa tworzy rwo ją ięknę "Litazię Paź- 
ó :żqz ik07vą" i inne .utwory* Sx

ł a ;ife ,trc ją narodową i reli ;ijną była piękna szopka w 1944r.. isterr ie 
wyk nane Cięurki wszystkich grup regi nalnych Polski oraz figurki uorane 
1: mó źoiar ie pasiaki znalazły si ; szopce. V, tym pochodzie do Bożej Dzie
ciny podążały nasze serca spragnione wolności i ciepła rodzi .mego, tak bar- 
dz- umęczone długim pobytem w yra strasznym ©bozie zagłady, '.płatek przesy
łały am rodziny w paczkach a my dzieliły my się dalej z najbliższy i w 
obozie kobiecym i w. obozie męskim. W noc wigilijną uczestniczyłyśmy duchowo 

d raw.ia cj w bozie męsti!* Mszy - Pasterki. W pierwsze świętu Bożego Ka
żenia, zebrane przy szopce, skupiłyśmy się w modlitwach odczytanej Mszy św* 

i śolewanych kolędach.Kasza sz;pka powędrowała do innych izb , gazig .również, 
zbierano si na odczytanie świątecznego nabożeństwa. W izbie nr*6 była rór- 
lież szopka prze Stawiająca inny obraz. Tam u żłóbka kl czaiy figurki w pa-
oi kach vdęź.riarB kich, symbolizujące nasze myśli i nadzieje.

Zdawałyśmy sobie z. zoo ,że wel c jest już blisko. W a suwały si . pyo.ania: 
,'ak stąd wyjdziemy, jaka bodzie droga d domu.

. połowie stycznia r;;45 rozeszła się w bozie hiobowa wie ć o likwidacji 
obozu i e-a!m c:!i wszystkich więźniów.'lv pospiechu likw iduj v*ara cauy,<żo- 
««ntu^ą iaaozyny.Kto z więźniów % z-.wizuje sobie jamieś buty
csj rew■ la 'i , płaszcze z naaalowaoyri czerwoną farbą olejną krzyża i na ple
cach.

B a  i a  2 5 . s t y c z  i a  1 9 4 5 * . s t a n ę ł y ś m y  d o  a p e l u  w  n ę d z n y m  u b z a n iu  w i ę ź n i a r z z i o i
i w węzę r : z ple tlą Bogu Rodzica ru 

.i- o. ' {:■ clo r ' ozyżowo dr g t.. ruszyło koło 25.000 więźniów ».• ko- 
ach po 1 00 - 150® osób. Kobo fccay i w oddzielnych koi . ch.

Rył. to n~ zit • Dr ga Krzyżowa. 0 głodzie,\. mrozie 20 stpp.ii i gł b oi - 
niegu .10 i-er- •. .li- r.y v, nie z o-one. Istotną rzeczą było zagadnienie - prze— 
v"oam czy padnę i oych ciężkich dla nas dniach zdawałyśmy się na wolę Bo- 

. Dsta ) r erwy b 1 alnej siłę i zy-
..o-oic- o.l- c "wieczny dpoczy ek” dla tych,cc w zej drodze padli.22



Na jednym z etapów :iasz*go marszu wypadł nocleg we wsi Łebno i t© w 
kościele. r;qrzednią noc spędzili tu nas więźniowie z innej kolumny.Po ca
łym ksściele rozesłana była słoma.- A było to właśnie

2 lutego 1945r - Święto ?!atki Boskiej Gromnicznej i pierwszy lwiątek 
miesiąca. Po kilkuletniej nieobecności w kościele znalazłyśmy się naraz 
w Domu Bożym na en czas nrzez hitlerowców przeznaczonym aa dom noclegowy 
dla wleczonych,zmarzniętych,wygłodniałych,sponiewieranych i chorych 
więź iow. "'zlochałyśmy głośno ze wzruszenia i znowu wargi nasze szeptały 
"zdrowaśki” © siłę i moc przetrwania. Pokrzepione na duchu modlitwą a 
następnego dnia nawet ciepłą strawą zgotowaną ofiarną ręką tamtejszej lud 
noś ci kaszubskiej mim© zakazów i gróźb SS-manów, ufne w pomoc Bożą, ruszy
łyśmy poganiane orze z wachmanów i wachmanki w następny etap naszej drogi 
krzyżowej.

J© 11 dniach morderczego marszu dnia 4 . lutego 1945r. kołu na nasza, 
mocno przerzedzona,bo wiele kobiet w czasie marszu padło od kul wachmanów, 
a tylk . małej grupce udało się zraylió czujność wachnan^w i zbiec, dotar
ła dc iejscowości Gniewino pow. Lębork. P© 6-tygodniowej wegetacji o 
głodzie,w zi nie,wśród chorych na tyfus,biegunkę,flegmony w antysanitar- 
aych warunkach w dniu 10 marca 1945r.,gdy byłyśmy już u kresu sił wyzwo
liły nas wojska radzieckie. I znowu w kornej modlitwie dziękowałyśmy 
Najwyższe u i ’atce Bożej za dar siły i przetrwanie,za oddzyskaną wolność 
własną i naszej ©jczyzny.

Gdynia, dnia. . .  .C ...................

raeowaiyi Jao ;i otee>a-3zewczuk©wa nr. 47635 

Elżbieta Marcinkowska-^zuc nr.
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Gertruda Joanna Piontek,zaa*w Dąbrówce 62-059 Palęd^ie.

i*oje wspoaaiania o Heli Iiłtuwzec;.4d.ej-Jaroc!d.ej,przyjaciółki od ciłodoaei do 

z ;O3tt,»i0ŚttŁa obozu w .ituttbcfia ,nr.lugroa y 17452*-

Z Hel^ Matuazew ką zaprzyjaźniłaś a i; w 1925 roku aa kursach aaturałnych,a po 

ich roswiąaaaiu z d a w a ł y r a z e o  egzoi-iln ekstorni styozny do prywatnego 3oBdnariUQ 

Nauczycielskiego i^JH iu sza  słowackiego w Pozna,’iu*T-e!a,pochodząca ze Smlgla,a auaiaaa- 

kała u no jej owdowiałej cioci p.Dudziak na Chwali sse»ie,£daie ai? bardzo dobrze czułc, 

znalazłszy w ciot;e czułą oniekunk? i dobrą matk?*>

Maaza przyjaźń ju3 w zaruaiu siała widoki na doz5odnną*yzupełniały£a3y sij> 

cliarsakteraiai i  suintereaowaniasd*Hela była uqyała» u^bitnie soisłya o wspaniałych 

zdolnościach fizylTO-raataaatycasych, ja na odwrót - byłtsa hunianistką, roraantyczką, 

aelomaalc^srajitcą nieźle na skrz,ypcach.?a odrębność uzdolnię*: nie była absolutnie 

przeszkodą naszej przyjaźni*

Bo założenia drużyny harcerskiej im*Janiny Caankow-,klej/n&uczycielki/doa3>o dopiow 

ro na IV kursio,tak wi.-c przeszło rok cały ła3ikowałyssny po lekoach,łoibu3ownłyaay - lub 

najczyściej sp dzałyaay długie sŁtaowe wieczory w cfcyfcelM IMczynaldch na PI* Alnosci 

i  uzupełniałysiąy pioczołodcie nuuzą wiedzy według własnych zainterwsowań*/C tyra 

Ejô jaa .jpecj-ila o pisać/*-

Już od saae&o początku naszego pobytu w aeuinajriua zgrupowałyśmy ^okół siebie 

grono sprzyjający oh s naai koleżanek*Hela miała te"s łabo" z mtaaatyki, którym cierpliwie 

tłumaczyła zadaaia i reguły w czasie przerw i  w ich domach prywatnych, dd-ąd z dalekiego 

Cfcwaliszewa chodziła*?® tnawaj zwykle pieniędzy nie było,z re jUły przessnoczałyaap Jo 

na "uiywaai©", t* zn*na dobre ciastka,kino i teatr,co poza dalekomiejaJrini przechadz

kami było naszą dodatkową "pasją"*Potrafiłyuqy w na jdoa’ onalazy apoaób zwiać z lekcji, 

żeby nie apóżnić ttą na przadataw lenie w operze*-

Zało^onie drużyny przyj ̂ łysagr z wielką radością,ja tym bardziej,5e już poprzednio 

należała* do drużyny pozaszkolnej* Hasz zast jp postawił sobie za zadanie zdobyć jak 

najwięcej pieniędzy na potrzeby druijny*rtostanovdłyae&’ obie zardbiac aa bufccie*- 

Pioląya^ codziennie u saojej aaay Bieloną babk,i,dzieliłyśmy ją na 30 kawałków,; >rzod 

lekcjami wstawiałyśmy heartłat? i podczas dużej przoną- bufet był czynią ,kasa za* ze pełna, 

a my zaaswolonc z takiego paaysłu.Ponie^zcsenia w piwnicy szkoły służyły tonu celowi*

X tak trwała przez 1,5 roku ta trudna i absorbująca /tak nysl$ teraz,ertody nie liczyło 

alę czasu iuCiki miarg/praca*-

■V n ty iy illto  Iiela i  ja brałyaay również udział w-przedstawieniach urządzanych 

przez towarzystwo dobroczynno zrzeszone oraj kościoła sw.karcina*Proasono nas /alejato 

ii.-ryska Kocwmds/o  numery prograraowe.Były to przeważnie skecze,monologi, hurjoreaki - 

aie bardzo cZasem udane/to osobny rozl ział naszych osobistych prze*yc/,zabawiały jednak 

publiczność i  spełniały owo ją roi* - cieszyły dzieci tam zgromadzone i były podbu Iową 

funduszu ckarytaty nego.fiel * nie lubiła wyst.pćw i jeśli ugodziła sio na nie,to ze 

..a^l^du na *.aio*..ia lubiła si . uczyć czegokol i sic p-a i dberosać pn;.'d '-ci, we .ług
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niej, niepotrzebnym balajtea.Jtąd zrodziła ai? w niej nieoh-t>tuy,wproc* nienawistny 

stosunek da lekcji historii.-Dla niej było zrozumiałe i dostępne to,co sarno wypływa

ło z aiobie,co nożna było rozuowo udowodniu,-Nawiązując do dalszej pracy w drużynie, 

nde aogv yiuinąć naszego czynnego udziału «e v, .z^tkieh wycieczkach i obozach,

Pasd^tass na zlocie w %>ale przy udziale prezydenta Hoaciddefco Tleli wypadło zapalić 

zlotowe ognisko,dolno było zu życ tylko Jedną zapałk^w razie "nieudanej" wstyd i  

pudikt kam. ,A tu taka ważna chwila,:3niżyny stoją na bacanoó6,dztandar łopocze,.% 

trybunie włauza,Hel* modli się,gniecie w garści pudełko z z npałfed. Podtrzymuje ją ne 

duchu,Podchodzi . . .  oczekiwanie. . . .  trzask zapałki i • . chwyciło,tchnął pło4~ 

mień w górę,a z nia nasza £ie*fc,na«z hymn " dwi^ta aiioaci kochanej Ojczyzny",Jakie 

dusaae byłyamy z naszej Eeli,J&e zawiodła,tok jak w dalszy* s oia trudnyat życiu,Eiedy 

było trzfjba wykazywała niezłomną* wołg i -iły swego charakteru,-

dównoczessie Z pracą w drużynie szła praca w 3 odalicji Mariańskiej,założonej 

przez naszego prt>fekta kaifdza ->redzin3kiego w 1926 roku.Hele objęła fUnkcj? skarb

niczki i uziclnie sio wywiaaywała,Sie brakowało ne .̂et grosika w 1nu>ie,TaFi,‘;dzie 

chodziło o dobro społeczne,była nad wyraz uczciwa*^ogłysny aobie czasem pobiedownć 

i "karnić"ai; wystawaiai w oknach,f»lo pieniędzy z "łasy^się nie ruszało,

.sakacje aeainarj jne apgdaałyaay razea u najej rodzicćw w dniglu. Niezuponnione 

w drffcl piesze wzdłuż jezior,kanału Cbrzaaskiego i okolicznych miejscowości do 40 kim, 

azienaego is.arszu, wyczerpywały mnie,ais nie Hel^. 3aiała sifi ze nio,że Jestea "słabeusz" 

2irso»e wakacje były pełno a: jmilazych listów /e«M2 je jeazcze/o wyszukanych stylac 

i tytułach,których Heli nie brakowało,Hunor d^iafsał Jej zaw^ae.Kochałae to stworzenie 

od pior\* -.zeg© wejrzenia,była bowiem druą stroną aojej władnej duszy,była rośliną 

Jobpkp zakorzenianą w głębi mego serca.

Bok 192i,Przyszła aotura,Dzięki właśnie naszej drużynie otrzysałysey wcześnie 

fiwajy i Ui*iknęłyaKy bezrobocia,Hz Fonom  potrzebowano harcerek,! 'iełysray być pionier

kami na tych n: pół snieaczoaych ziemiach. Ja otrzymałam Iwiec k/Tucholi, on. najpierw 

Iłc»iec,u pćdniej duhielno k/Shełmna.Jak czysto odwiedzały3ay siv,radosne i  szcz^liwe

i saałysmy piani pracy dla djczyzny.lbie założyłyśmy w soich szkołach drużyny 

hsroeakie,Bela przenosi się później do >aiy,gdzie siała dużo smutnych przeżyć,gdzie 

doznała wiele niewdzi^czao^ci od ludz-i za s./0 ją szlachetnoóć,-

dok 1930- Hela kontynuuje e oje wykształcenie na dTd-nie w Poznaniu no wydziale 

fizyko-srate^at„,zuyah.2aMeazkuje znów u co jej cioci. Tao przeżywe pierwjze,nieodwza~ 

jGoniono uczucia miłości do profesora-wykładowcy»T>e tego czaau ^ela nie okazywała 

płci aęsldlej apecjal -ego zdinfcereaowania. ■/.cayzn tr kto ałe Jako znośnych lub nieuży

tych "kuaspli^To uczucie pochłonęło ją bez reszty,upalało ją#HLepotrzetahie tak 

siy tsęczyła,bo tu '.taonia natrafiła nt owego “nieużytego" wajapira, który s lubością 

.ryczył swoją ofiarę nie waandan nie ofiarowując,dharaktar w y c i e l , zwyciężyła «©la, 

2dała pojąyslai* egs juin*biedna, kochana ”ela,

SaBy awans.-Posada w dhełmnie i  rekoopoaoeta za nieodjzajermiono uczucie,bo oto 

zj&*da aig jej rycerz- cudny,dobtry .'Oi-ITrótkie, jak bardzo je Inek szczęśliwe nałfteestwo, 

z ktćrago do 1939 r,rodzą sig dwde urocze córeczkit Lidka i 3aja»-
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krótko trwa. .. o j a a i  dalej Jus *iecie «->2yat^o*~

Ale jeat jeazcze jod ao,ao&c o t̂-ta ad® wiecie TSajpierw była poniewierka, 

ucieczka t>r*ad p&aalgLw G^t*po»aaro<iziJ$’ trzeciej córeczki l^in-czki,przez ktćrą 

Gestapo aci&ałp ją, chcąc tą drogą‘dojść gdzie zuajiuja sig Ali, który już od początku 

*ojny działał akute^zai© e JvS.no î oioorzu.

% ło  ed dane,za co niech b§dą Haga dzidki,aby tego szczutego zwierzą,tj 

aoją ukochaną Hel- ulcrywa$i u aiebie.Łiea*kała& srtedy «e *ei Dąbrowa,pow.poz.^aakiego, 

guzie od 193a r* »r iai.«ułasi jako nauczycielka»a a czuaAc «ojny ars nie.. ac ia uajątfeu. 

.>io*>ua i  lato 1941 r*a*leźą do m b^O u  jc-t u «&ie.*uijąc znajoaooci x#w  \syrobił«us 

jej no*| kask*,-fc* i  m om  «tał& ai* bezpieczna,aa wa oogłu ui£ bacpieeanie poruazać. 

u lipcsu *uai a.jtódSa<4.f'raea « partyzaaice.Proai saie abyia zeatała jej łąezoiczfcą 

s» zuiąsku z praaa,>łkaeii,które należało odaełsć na w.Jcazaae adre-y .2**ouai ■ asa ai-> 

?r&*le j*ćl rokuuis zsau z ni* koa*akttt.Dr&9 z niepokoju.:^ ta ciesoego listopadowego 

wieczoru 1941 r .zjawia ai$ z roczną Baneczte* na rakach i «ówi»*TJ ciebie aię zccieli- 

aoję,azukają śnie,co zrobią z Eanią,gdyby oi VŁir,r>a,ehyba pochc -ao ją gdzieś pod 

gruszą v sadslMtuatę przedostać si; do Jadifci /alaatzy/i zawieść ta» Hani? i  uciekać
• • C '

« late.I'owi« ziała Hic^i|c,’wyrebiłua jej no^ kenkarty i  wyruaayła do aicatry unie®- 

ció tac córeszk • I*adal «pełniułaa jej polecenia ,przeayłałast "to ar* aa ojy a&rea.

ii v li cu 154'*.’ xv- pasai^t^ jak dziś .  doutajy pooztóukę o trcaci *" Jeaiu, jeat «a 

w ztuthofie i pracuj* przy sianie,przerwij ewoj| prac;.2 mnoiałast - o » ć z.- 

itilej .iecie.

Ofcoaoeą Helg>,*y znacie jleiej.Pozaolę aobie zacytować ało«e -arii "ąbrow- 

akiej v odniesieniu do tiiich bohaterek jak Hela.Cyt.”Cf>odaa i uasaiechnięta pocie

szała tym,eo potrzebowali aioćzan,"oatataiud isJoKoaci&al*© ju£.juź uająeej na aejsc 

aa aazy&tkich ^traa jknboĉ  , oobr^a huaorm podao-ili aa dwńsu tych, co ai^ aałaą^weli, 

bawiła oieocze>:i1. jaie fantastyczni4 poaiadtuti.aai pro^aicj h z^pc^niow o ko^zaarze* 

aiłoaała przyjaźnie a ^iloaąa^ai»a6wiła a ?.%óx^ai *osEaotóyw.-koi»iec iytatu^- 

2aaatr z&aci3.Iiic serca aaarp&ć do sersd i e poiaiaa? jeszcze tej atra^zooj 

■Slgot̂  jJsą przejaw ooJLata w uaaz^m vrol%a Isruju.

ołuSe t^al ;..poateJLea&<iaisbo tylko o takie proaila i®ie TTiysia -<owieka,ale 

gdyby jeazcze trsaiba by>0 *iysej,to zaw..zo. :la Kali * ayatko.

I  aeła prosba.riaaąc o Helenie biograf!,?, zaa jdaeie Balenki kącik dla e s c  jego 

istnienia "genia*,niech oój związek z ni% nie zginie aa-set po jej snierci*

Cienia ł iontck z .l.r.ubiakć'-ma 
ląblćAt 62-069 Pftl i dzie*
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