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toina Lomna 1.1.1974 r.

Fragment z listu  tony :Cab a t-Se d lac z ko we j z T>olne j Łownej do A* Korczyńsk.

..........lulałam Ci napisać o Jadzi !>yllk. postaram się , i le ,  że
pamięć moja mocno zawodzi, to jednak pamiętam dobrze.

Otóż ja  byłam w ysłowicach na dwójce niedługo. Sie wolno 
nam było rozmawiać, ale to doszło mi do uszu i pamięcii ciężka 
sprawa za kontakty z Wiedniem. Wiedziała co ją czeka. Wieczorami 
długo w ciemnościach śpiewała #A?e Maria*, #C sole mio #i inne. Nie 
skarżyła się. Ostatnich parę dni musiała siedzieć w kącie, twarzą 
do ścianya Nie wiem, czy się orientujesz jak M̂tym czasie żyło się 
*nn dwójce# 'ysłowicach. !>uża cela, półmrok, dwa rz^ay ławek naprze
ciw siebie. I tak się siedziało z rękami na kolanach od rana do 
wieczora. / o3 S-ej do 2o-stej/. dostały tylko mydli i  nodlitwa, 
kto potrafił się modlić. Za przemówienie szło się do bunkra. No i  
głód i  zimno.

*V wigilię 24 XII'. 1942 r Jadzia miała widzenie, bodajże 
z matką, ale napewno nie wiem z kim. Dostała paczkę żywnościową, 
którą w wolnym czgisie, po 2o-stej godz. rozdała wszystkim mieszkan
kom ce li. 3§tł i  opłatek i strucla i te górnośląskie makówki.

Niewiele się i  w wolnym czasie mogłojriówić. lałyśmy między 
nami konfidentkę. Jadzia wiedziała , że jak ją wywołają z ce li, to 
już koniec. 25*XII. pdpołudniu było jakoś spokojnie.Jadzia ze swego 
kąta zaczęła cichuteńko śpiewać kolędy. V drzwiach była duża wycię
ta krata, po korytarzu chodził posten. Po naszych gębach ciekły 
łzy, aleśmy się nawet nie poruszyły, żeby nie płoszyć Jadźki, nie 
denerwować postena. Posten przystanął w kracie, Jadzia umilkła, lecz 
ten powiedział: #na, sing doch mai *• Widocznie był tutaj sam, nie 
było może innych Niemców w tej części lagru . Potem otworzył drzwi 
drzwi—celi, niby 'austrejtten ' ,  ale zaprowadził nas do celi 4. 
Naturalnie wszystko w zupełnym milczeniu. Posiadałyśmy na łóżkach 
i na ziemi, a Jadzia śpiewała. Nic pamiętam jak długo. Chyba ze dwie 
godziny* Kie mam pojęcia, czym się ów Niemiec powodował, nam wszys
tkim sprawił ucztę duchową. Jadzia odzyskała spokój.

26*X11* rano wywołano z cali Jadźkę i  mnie. Jadzia chwyciła 
mnie za ręk ę :'je ś li idziesz ze mną ,toś zginęła.* 3yła przerażona ni' 
sobą, lecz mną. M kancelarii stałyśmy bez słowa razem, coś tam pod
pisywałyśmy, Niemcy wasoło do nas szwargotali. Jadzia powiedziała: 

'Haneczko, trzymaj się, to nie trwa długo.' /yszłyśmy razem, Jadzia 
do krytej więźniarki, ja  do osobowego samochodu. Psa rai dali na kola 
na i  pojechałam do Oświęcimia. 0 Jadzi nie wiem nic więcej. Często 
o niej myćlf. -  Cudowny człowiek. I f f jn t U i  koleżanki były przekonan
że pojechałam na śmierć, a tymczasem wylądowałam a ooozic

Jeśli wiesz co więcej c Jadzi, serdecznie Cię prosa-?, ?i.6
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Z YC IE  m ojej mamy i dzieje je j rodziny, w  la
tach okupacji m ogłyby dostarczyć nie jednerais 
scenarzyście barwnych wątków  do film u czy 

powieści. Skromna i prosta, sama o tym nie na
pisze. Do niedawna pracowała intensywnie zaw o
dowo i społecznie. Rzadko opowiadała o tamtycbs 
latach. N iektóre dramatyczne przeżycia przesłania
ły je j wtedy to, co dla mnie i mojego pokolenia 
jest istotne, faktyczne tło historyczne wszystkich 
konspiracyjnych działań, udowodnienie, że ofiary 
ludzkie nie w yn ik n ę ły  z młodzieńczej nierozwagi 
czy brawury, jak to się często pochopnie mówi. 
Chciałabym, by to konkursowe opracowanie stało 
się jednym z przyczynków poszerzenia w iedzy o lo 
sach i postawach ludzi, których działalność świad
czy o najwyższym  patriotyzmie.

Rodzina m ojej mamy mieszkała w  Oświęcimiu. 
Z  czterech córek moja marna była najstarsza. 
W  chw ili wybuchu w ojny miała 26 lat, najm łod
sza Marysia 14 lat. Było jeszcze dwóch starszych 
ad mamy braci. Cała szóstka wprowadzała do domu 
rodzinnego nastrój młodzieńczej, buinej żywotno
ści. Czworo z nich-było nauczycielami. Mama i Ja
dzia pracowały na Śląsku. Od wczesnej młodości 
prowadziły ruchliwe życie w  drużynach harcerskich, 
Z uśmiechem wspomina mama i je j siostry, jak 
z ebw ilą przygotowania do akcji letniej wyciecz
kowej i obozowej na naszym podwórku, w  domu 
w  obrębie stacji kolejow ej w  Oświęcimiu, gdzie 
dziadek, był urzędnikiem kolejowym , a po jego 
śmierci nadal mieszkała rodzina, ciasno było oô  
sprzętu obozowego i plecaków. To było stałe m iej
sce zbiórek m łodzieży oświęcimskiej przed wsiada
niem do pociągów wiozących rozśpiewane grupy 
na różne wędrowne szlaki.

Oświęcim  miał dużo młodzieży kształcącej się 
w  pobliskim K rakow ie i, średnich szkołach Śląska, 
Było to towarzystwo bardzo ze sobą związane od 
pierwszych szkolnych lat aż po uniwersytety. Róż
ne okazje dawały w ie le  sposobności do spotkań. 
Urządzano huczne zabawy. Śpiewał w tedy m łodzie
żowy chór.

P rzy  okazji ra jdów  żeglarskich na wieczornych 
ogniskach nad Sołą radość i w erw a młodzieńcza 
ponosiła. Szczególnie ruchliwe było koło akademic
kie. N ic dziwnego, że gdy ókupacyjna noc przygna
ła wszystkich do domów w  Oświęcimiu, ta mło
dzież, po zabezpieczeniu się przed wywozem  n a 'ro 
boty do Niem iec, z miejsca przystąpiła do pracy 
konspiracyjnej. M oja mama nie pracowała do 
1943 r. Pomagała babci prowadzić gospodarstwo 
domowe. Siedem dorosłych, osób i ja, w tedy 16-mie- 
sięczna Alinka, wymagało dużo pracy. Jej bracia 
pracowali jako robotnicy dojeżdżając do hut na 
Śląsku,, dziewczęta Znalazły zatrudnienie w  skle
pach w  mieście. M ój ojciec, k ierownik szkoły w  La
sowicach w  pow. Lubliniec przebywał przez całą 
w oinę w  oflagu.

W  pobliżu mieszkała zaprzyjaźniona z naszą, ro
dzina Kubistych. Erka —  dziś używająca tylko 
drugiego im ienia — Kazim iera, tak jak m oja mama 
Fredka —  jest dziś Zosią, też nauczycielka, druży
nowa z Nakła Śląskiego zamieszkała z mężem 
A lo jzym  Banasiem u rodziców w  Oświęcimiu. Ba
naś został pierwszym  komendantem wojskowej, ta j
nej organizacji w  obwodzie Oświęcim, kryptonim. 
„Soła” . Ciocia Jadzia i siostra Erki, Nuśka były 
jego. najbliższym i łączniczkami. Ciocia Jadzia miała 
swój pokój na parterze. Tam  od początku odbywa
ły  się narady kierownictwa tajnej organizacji. W  
razie potrzeby była. kwatera dla zaufanych działa
czy podziemia. M. in. przez jakiś czas był zameł-

WSPOMNIENIE 0 MATCE 
fi N AG R O D A

w  domu na maszynie raporty o oświęcimskim obo
zie, sprawozdania i zestawienia. N iektóre z nich 
dotarły na Zachód i • ogłoszone później przez radio 
bardzo 1 sdenerwowały Gestapo i SS nie tylko w  
Oświęcim ia. Mama jeździła jako łączniczka, często 
przywoziła  z Sosnowca tajną prasę, ale przede 
wszystkim  zajm owała się przerzucaniem leków  
i grypsów oraz współpracowała z komórkami tajne
go nauczania. Naszym kanałem do obozu było do
świadczalne ogrodnictwo w  Rajsku. Chodziło się 
tam spacerkiem, bo do ogrodnictwa m ogli przy
chodzić cyw ile  bez przepustek i kupować np. kw ia
ty. Spotykano się i  umówionymi w ięźn iam i tam 
pracującymi, którzy przejm owali przynoszone przez 
nas rzeczy, dając w  zamian do wyekspediowania 
grypsy i listy. Na teren ogrodnictwa i innych pun
któw m. in. przedsiębiorstw pracujących przy roz
budowie obozu, wydobywających żw ir  z W isły si
łami w ięźn iów  (np. „K ies ud Steinwerke” , gdzje 
ulokował się „Tadeusz” — Konstanty Kem pa i K e 
nia jako księgowa) chodziło również w ielu  kon
spiratorów.

Od prawej 
czowń.

Jadwiga i  A lfreda D y lik -D u kow i- 

Fat, Archiwum

A le  N iem cy nie próżnowali. W okół obozu działa* 
iy  siatki agentów hitlerowskich, których zadaniem 
było umieścić swojego człowieka w  organizacjach 
ruchu oporu. Taką wtyczką okazał się „Radom ” , 
mąż koleżanki m ojej mamy, który również w  1939 
r. ściągnął aa toną do bświęcim ią. Prowadzone 
w  1943 r. śledztwo nie ustaliło od kiedy działał 
wspólnie z Gestapo. W  każdym razie w  grupie 
Banasia znalazł się od początku konspiracji. R a
zem z uciekinierem z obozu, niejakim  M ulką-Choj- 
newskim, pracował w  przyobozowym  ruchu oporu. 
By! iednym .z gkm nrcn  •: -..walców  rozpracowania
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Szybko, drogą kontaktów t  organizacją obozową,
otrzymaliśmy następującą wiadomość: Jadzia i Nu- 
śka szły W pierwszej czwórce trzymając się za rę
ce. Jadzia była w  płaszczu i chusteczce na głowie. 
N ie  pozwoliła sobie zawiązać oczu...

W  kilka dni po tym  wezwano rodziców  Jadzi 
i Nuśki do oświęcimskiego Gestapo, gdzie odczytano 
w yrok i i zawiadomiono o  ich wykonaniu. Rodzice 
b y li opanowani. Ich postawa wyw ołała u gestapow
ców zdumienie i uwagi na temat hardości i dumy 
Polaków., '

Sprawa „Radom ia”  miała swój epilog. Jeszcze 
w  1943 r., po zebraniu dowodów winy, sąd Polski 
Podziemnej wydał na niego i innych konfidentów 
wyrok. W  zebraniu m ateriałów udowadniających 
zdradę brał udział „Tadeusz” , Konstanty Kempa 
i „N ow ina” , Wacław Stacherski, w  tym  okresie 
jeden z niewielu ocalałych członków komendy in
spektoratu bielskiego.

Kontakt z Emilem Lipowczanem, niezwykłym  
bohaterskim Polakiem  w  mundurze /Hilfspolizei 
Pomocniczej Polic ji —  trwał nadal. Mam a jeździła 
dwa razy w  tygodniu do jego mieszkania w  Kato
wicach. Otrzymane ostrzeżenia i  i grypsy woziła 
w  Rybnickie. W  teren'Cieszyńskiego i B ielskiego je 
ździła Aleksandra Sukiennik i  żona Upowczana, 
Halina. Mama zaraz po aresztowaniu Jadzi wpro
wadziła do Lipowczana katowickie harcerki, Owoc
nie,-paraliżowano gestapowskie dochodzenia.

Od 1943 r. mama zaczęła pracować na pół eta
tu. W  tym samym budynku, gdzie pracowała 
na parterze w  sklepie była zatrudniona 15-letnia 
Marysia, m oja ciocia. Odegrało to dużą rolę przy 
następnej aferze Gestapo.

Praca zawodowa była dla działaczy podziem ia 
Właściwie tylko zabezpieczeniem. Konspiracyjne 
działanie pochłaniało serca i myśli. Mama kurso
w ała na ustalonych szlakach. Okresowo przywoziła 
prasę konspiracyjną z mieszkania Kem py w  Sosno
wcu. w  walizce z podwójnym  dnem; przez ogrod
nictwo w  Rajsku dostarczała część leków  przerzu
canych w  paczkach z Krakowa, nadal kontaktowała 
się z Lipowczanem, a z koleżankami, też harcer
kami, nauczycielkami (Heleną \Hutną, Leleną Ru
sin, Marysią Kuliżanką) prowadziła tajne naucza
nie. Zajm owała się przekazywaniem  miesięcznych 
zapomóg, otrzym ywanych od Kem py dla rodzin 
osób uwięzionych, względnie straconych. Rozlicze
nia były sporządzane ręcznie i podpisane je j pseu
donimem: -Fred. W  1943 r. Kempa poznał mamę 
z Józefem Norkiem (ps, „W olsk i” ), delegatem Ślą
skiego Biura Szkolnego w  W arszawie, który po 
tzw. I I  lin ii pracy Delegatury Rządu pracował w  za
kresie tajnego nauczania. K ilkakrotnie jeździła do 
niego do W yr za M ikołowem  (I lin ia to  wyw iad, 
inform acja i propaganda). Z  Konstantym Kempą 
m iała umówione zaszyfrow an i hasło, gdyby zaszło 
coś specjalnego. Telefonow ała i  ■zawsze w tedy przy
chodził natychmiast.

Nadszedł 28 luty 1944 r. M a m a -dowiedziała się, 
że na poczcie schwytano z tajnym i gazetkami ko
bietę z Brzeszcz. Chciała ostrzec Kempę. W iedzia
ła, że do biura przyw iózł materiały, by je  umieścić 
w  skrytce, że zam ierza wysłać pocztą do W iednia 
przez nową kurierkę. W  tym dniu przyjechał pó
źniej do pracy. Daremnie kilkakrotnie telefonowa,- 
ła. W  pewnym  momencie wyczuła, ze telefon jest 
na podsłuchu. G dy przy następnej próbie usłyszała: 
Dieselbe — ta sama, postanowiła w yjść mu naprze
ciw . W  drodze minęła ją  karetka w ięzienna z aresz
towanym  Kempą. Gdy podeszła do firm y, gdzie
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ju j. dziś bohater, komendant Związku Odwetu i os
tatni inspektor katowickiego AK . W  naszym miesz
kaniu na piętrze była skrzynka komendy obwodu.

W  czerwcu 1940 r. utworzono w. Oświęcimiu, 
w  widłach W isły i Soły, obóz koncentracyjny. 
Mieszkanie nasze i Kubistych znalazło się na obsza
rze zakreślonym granicami obozu. Rozpoczęto w y 
siedlanie m iejscowej ludności, przywożono wciąż 
transporty nowych w ięźn iów  ze Śląska i GG, a po
tem z całej Europy. W ięźn iow ie w  pasiakach, zgłod
n ia li, ' p ilnowani przez SS burzyli domy w  rejonie 
zakreślonym jako teren przyobozowy. Nas i Kubi
stych wysiedlono ze stacji dopiero w  drugiej po
łow ie 1941 r.

Z chw ilą utworzenia obozu kto żyw  starał się 
pomóc więźniom , czy to indywidualnie podkładając 
żywność, czy w  sposób zorganizowany przez ludzi 
pracujących na terenie obozu; każda, rodzina, każ
da grupa związana dawną łub nową w ięzią  organi
zacyjną tworzyła kanały dla podziemnych kontak
tów  pomocy, przesyłania i odbierania w iadom ości 
P rzy  pomocy Obwodu ZW Z  Oświęcim  została utwo
rzona działająca oe*yw iście tajnie, Akcja  Cywilna 
do Pom ocy W ięźniom  —  AC PW . Jej zadaniem było 
zbieranie żywności, lekarstw i odzieży, listów  od 
i do rodzin oraz przekazywanie zebranych środków 
do obozu koncentracyjnego.

Cała nasza rodzina zaangażowała. *ię w  akcję 
pomocy obozowej. N ie  było to proste. Stała w alka 
podjazdowa z naszej strony, kiedy często o  życiu 
decydował spryt, ofiarność bez granie, odwaga. 
A  naprzeciw horda SS-manów, naelektryzowane 
druty obozu, pistolety maszynowe, wszędzie węszą
cy konfidenci i płatni agenci. Trzeba sobie jeszcze 
zdać sprawę, że tylko m iejscowa ludność mogła 
stworzyć wytłumaczalne dla SS pozory znalezie
nia się w  różnych miejscach rejonu podobozowego. 
Toteż od pierwszej chwili do rodzin, mieszkających 
w  otoczeniu obozu koncentracyjnego zaczęły się
gać nici kontaktów ruchu oporu i rodzin więźniów. 
Nasz dom stał się od pierwsze1} chw ili ogniwem  
przez które szła pomoc. Już w  czerwcu i lipeu 
1940 r. tra fili do naszego domu znajom i sióstr 
i braci Dylików. Ze Śląska nawiązały z nami kon
takt harcerki z obszarów włączonych do Rzeszy, 
a także f.e ze Śląskich tzw. Ogniw  w  Krakow ie. 
Do nas przywożono żywność, lekarstwa, kartki ży
wnościowe, listy i paczki dla w ięźn iów , a w  okre
sie 'c iężk iej zim y 1940/41 nauszniki i rękawice. M a
ma i  je j siostry rob iły  w ie le  tych w łóczkowych 
rzeczy, W  magistracie z A lo jzym  Banasiem praco
wała pani Słupkowa. Do niej donosiło się ugoto
wane gary jedzenia, które rozdzielało się więźniom, 
W  tym czasie staruszka Slązaczka mieszkająca obok, 
zabawiała rozmową i  zakąską SS-manów. aby od
wrócić ich uwagę.

Duże kontakty z obozem m iał w  1941 t. Depar
tament In form acji 1 Propagandy Rządu tzw. Dele
gatura. Śląską komórką kierował por. Konstanty 
Kem pa (ps. „Tadeusz” ). Dysponował on pokaźnymi 
środkami pomocy otrzym ywanymi *  W arszawy od 
w ładz organizacyjnych Delegatury zarówno na po
moc rodzinom aresztowanych, jak  więźniom . Do 
obozu kilku kanałami przerzucano leki przesyłane 
przez tajną komórkę Oświęcim przy sekcji RGO 
w  K rakow ie (Teresa Lasocka ps. „T ee l” , Adam  
Rysiew icz z PPS). Nazwisko m ojej mamy jest w y 
mieniane w  sprawozdaniach Tajnej Grupy Oświę
cim. Z  Kempą pracowała od początku wciągając 
do współpracy dw ie swoje siostry. Henia była sekre
tarką Kem py w  tajnej robocie. T o  ona pisała »  nas

przez wuwuuu i
ratu Bielskiego. Jak grom uderzyła w  nas w iado
mość o masowych aresztowaniach w  obwodzie ży 
w ieckim  i bielskim  w  nocy z 25 na 26 września 
1942. r. Dziś ludzie, którzy L przeżył i opowiadają, że 
tej nocy „Radom"’ osobiście jeździł z Gestapo po 
pow iecie ęytirieekira (patrz dr. Dobosza „W alka w y 
zwoleńcza na ziem i żyw ieckiej w  latach 1939— 1945”
—  praca doktorska W SP K raków  1971). ,

K to  wysłał ciocię Jadzię w  dniu 4.X.1%42 r. jako 
kurierkę do W iedniąi czy komendant obwodu Ba
naś czy Kempa nie zdołał już nikt ustalić, Można 
ty lko  przypuszczać, że w iozła w ieści o tych maso
wych aresztowaniach. Przypuszczalnie posiadała o- 
fic ja lny pretekst wyjazdu do Wiednia z firm y, gdzie 
pracowała jako księgowa w sklepie skórzanym W e
sołowskiego, Czgcha z pochodzenia, żonatego z w ie 
denką. B yli oni życzliw i Polakom i nieraz dawali 
pieniądze na pomoc więźniom.

Jadzię w idziano potem eskortowaną przez „R a
domia”  w  Dziedzicach przy przesiadce z w iedeń
skiego pociągu do Katowic. Potem  w  grypsie za
wiadomiła, że „Radom ”  był przy je j aresztowaniu. 
Aresztowano ją  w  hotelu w  W iedniu i osadzono 
najpierw  w  Gestapo w  Katowicach, a potem w  osła
w ionej m ysłow ickiej kaźni,

W esołowski da! znać, że Jadzia jest aresztowana. 
Ciocia Renia z babcią pojechały do katowickiego 
Gestapo, żądając sprawdzenia czy przypadkiem  nie 
jest zatrzymana. W prowadzono je  obie do olbrzy
m iej sali, w  której wszystkie ściany były  zapeł
nione półkam i z kartotekami. Pracowało tam dwóch 
gestapowców i kobieta. Ta  przeszukała w ykazy 
i spytała: „C zy  to taka wysoka, smukła pani w  sza
rym  kostiumie?”  „Tak, to była nasza Jadzia! Aresz
towano ją  w  hotelu w  Wiedniu, obecnie jest w  w ię 
zieniu śledczym w  Mysłow icach” .

Do M ysłow ic pojechała moja mama. Spytała dy
żurującego strażnika, czy przyw ieziono tu Jadwigę 
Dylik i  Oświęcim ia. Opisała je j wygląd. Spytała 
go, czy zna język polski. Odpowiedział je j, że obo
wiązkiem  każdego Polaka jest m ówić po polsku. 
To był Emil Lipowczan pochodzący z Cieszyńskiego, 
przedwojenny pracownik Polskiego Radia, przez 
w ięźn iów  zwany serdecznie „tatusiem” . Odtąd je 
ździła mama dwa razy w  tygodniu <?« M ysłow ic, 
by przez niego doręczać grypsy, lekarstwa, jedze
nie.

4 października, gdy Gestapo schwytało Jadzię, 
uderzyło równocześnie w  Obwód Oświęcimski, a- 
resztując jego komendę. Dziś rozumiemy, że polo
wano na poznanie drogi kurierskiej do W iednia 
I zdobycie meldunków. „Radom ”  w  ostatnim etapie 
swej zdradzieckiej kariery był przecież zastępcą 
inspektora bielskiego kpt, Kisiela. N ie  w iem y czy 
zabrano Jadzi w iezioną pocztę, wiadomo, że śledz
tw o nic z  n iej nie wydobyło. Po 3 i  półm iesięez- 
nym pobycie w  Mysłowicach, po licznych konfron
tacjach % aresztowanymi w yw ieziono ją  do obozu 
oświęcimskiego. Od 1941 r. z powodu epidem ii ty
fusu w  Mysłowicach tu przeniesiono część prac ka
tow ickiego Gestapo.

Dr A lfred  Konieczny w  książce p t :  »P od  paąda- 
ml wojennego prawa karnego III Rzeszy —= Górny 
§iąsk 1939— 1846”, W rocław  1972, podaje;

„D o obozu oświęcimskiego przyw ieziono w  dniu 
27 stycznia 1943 r. z zastępczego w ięzienia po licy j
nego 45 osób, w  tym  6 kobiet, przeważnie człon
ków  ZW Z. Wśród ustalonych 38 nazwisk jest m. in. 
Jadwiga Dylik, Anna Kubisty, Alojzy Banaś, W y» 
sok przea rozstrzelanie wykonano natychmiast” .
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pracował, ju t na placu powiedziała do niej prze
rażona N iem ka: „W as machem sie hier? Kostek ist 
verhaftet worden” . Co pani tu robi? Kostek został 
aresztowany.

Poszła szybko do domu. W  domu była maszyna 
do pisania, na której Renia pisała raporty o obo
zie oświęcimskim, walizka z podwójnym  dnem, 
w  skrytce ostatnie fotografie z obozu. Marysia ma
szynę ukryła w  altanie, fotografie  ukryła pod w ę
glem  w  piwnicy. Mama pojechała do żony Kempy. 
Razem  obeszły skrzynki kontaktowe w  K atow i
cach, polecając zagrożonym ludziom usunąć się. 
Kem powa wysłała telegram  do W arszawy. Naza
jutrz rano 'Gestapo aresztowało w  sklepie na dole 
Marysię, sądząc, że to ona telefonowała. Mama pra
cująca piętro w yże j po powrocie do domu zaczęła 
się przygotowywać dQ aresztowania. Z klatki scho
dowej usłyszała nagle N iem ców, którzy pytali o nią.
Z cerowaną właśnie skarpetką wskoczyła do ubi
kacji na półpiętrze. Tymczasem w  domu odbywała 
się rew izja, którą ja, 4-letnie dziecko wtedy, dobrze 
do dziś pamiętam. Pytano, gdzie Renia, gdzie A l
freda... N

Na drugi dzień w ieczorem  uciekła do zaprzyja
źnionych katowickich harcerek. Ukrywała się na
dal —  dwa tygodnie była u Po li Mańka w  Panew-* 
mku, drugie dwa u Wery Cubert w  Katowicach- 
-Załężu.

Po dwóch dniach Gestapo zw oln iło  15-letnią M a
rysię. Pod groźbą aresztowania całej rodziny, kaza
no dopilnować je j zgłoszenia się ukrywających się 
sióstr: mamy i Reni, Często w  pracy i w  drodze, re
w idowano pozostałych szukając śladu kontaktu 
z nimi. N ie  dało to żadnych rezultatów,

Renię udało się po jakimś czasie przem ycić do 
K rakowa na barce w ęg low ej Żeglugi Krakowsko-
- Sandomierskiej. Pracow ali tam ludzie z Legionu 
Śląskiego, przewożący często drogą wodną konspi
racyjne rzeczy. Mama omal nie została zatrzymana A 
na tzw. małej granicy m iędzy Śląskiem i Zagłę
biem, gdy gestapowcy kontrolowali pasażerów tram
waju, porównując ich rysopis i papiery z posiadaną 
listą gończą. Obie dostały się szczęśliw ie do K rako
wa, pod opiekę komendantki Chorągwi Śląskiej 1/  
Ireny Kuśnierzewskiej. Ona zapewniła im  bezpiecz
ne, tymczasowe meliny, załatw iła nowe dokumenty 
osobiste i przekazała pod dalszą pieczę do Dom ów 
Dziecka prowadzonych przez harcerki: Renię <j[® 
Warszawy, mamę do Skolimowa, a potem do Rycic,9 /

W  Oświęcimiu, po Powstaniu W arszawskim  pow 
tarzano uporczywie wieści, że obie zginęły w  W ar
szawie. M y  nie w ierzyliśm y.
. Po wyzwolen iu pierwsza wróciła do doma Resnia. 
Mama znalazła się w  rodzinnych progach dopiera 
w  maju 1945 r. Ja otworzyłam  je j drzw i z okrzy
kiem: „M ów iłam , mówiłam, że mamy nie sabili 
w  W arszaw ie”  —  zaalarmowałam  wszystkich.

Rozm iar pracy dopuszczonej d© konkursu nie ze
zwala niestety na szersze opisanie ciekawych i dra- 
matycaaiych ucieczek obu sióstr i dalszych dziejów .
Z  opisanych tu osób szef DI  Tadeusz Konstanty 
Kempa został stracony w  obozie oświęcimskim w y 
rokiem  sądu doraźnego 6 stycznia 1945 r. Jego 
biografia jest umieszczona w  Słowniku Biograficz* 
nym P A N  i Śląskim Słowniku Biograficznym  (w  
druku).

Z  rozmów * siostrami Dylik —  
Kenią, Marysią, Alfredą Zofią Dukowiez I 

jej córką Aliną zapisała

ADELA KORCZYŃSKA
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AK
Oświęcim 

Dylikówna Jadwiga 

' -  harcerka

-  Jadw iga  Dylikówna, drużynow a z Hufca M ysłowickiego, kur
ierka kom endanta O bw odu O św ięcim  Z W Z -A K . Została aresztowana 
7 października 1942 roku, a następnie rozstrzelana w  O św ięcim iu 25 
stycznia 1943 roku;

Źródło: Wszechnica Górnośląska, VIII, Wizerunki 
Śląskiego Harcerstwa w latach wojny i  
okupacji, Katowice..., 1994, s, ytf, 47 

Wojt., 2001.
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ZWZ AK 
Oświęcim

DYLIK JADWIGA

Łączniczka przy szefie wywiadu Ks. Dr Władysławie G rohs,

Źródło:
Niekrasz Juliusz, "Z dziejów AK na Śląsku", wyd. II K-ce 1993, s. 184

Z. Kotowicz’ 99
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Jadwiga D ylik  „Jaga”  1915-194.3.
Nauczycielka, harcerka, członkini PWK. W  konspiracji od 1939 r. ; kwatera ? lokal odpraw 
Kmdta Obwodu Oświęcim ZWZ. Od 1940 r. z całą rodziną czynna w  akcji pomocy 
więźniom, za co aresztowana w 1942 r. Rozstrzelana.
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