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Wpłynę*^ ó 

Ldz.
Danuta Szyksznian-Ossowska 
z domu Janiczakówna 
c. Stefana i Stefanii 
z a m :
71-614 Szczecin

r-LdźĄ - f i *
/y.f jfr j  jo&C' '

Ż Y C I O R Y S
Urodziłam sie 7 czerwca 1925r w Krakowie,w środowisku inteli- 

genckim-wojskowym. Zaraz po urodzeniu zamieszkałam z rodzicami w 
Wilnie,gdzie uczęszczałam do Szkoły Powszechnej nr. 19 i do Gimnazjum 
i Liceum S.S Nazaretanek. Już na początku okupacji sowieckiej włączam 
sie do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej. Biorę udział w Straj
ku Szkolnym w listopadzie 1939r, wywołanym na skutek podjęcia przez 
władze litewskie usuwania ze szkół nauczycieli polskich.
W grudniu 1939r. zostaję zaprzysiężona przez kpt. Bolesława Zagórnego 
ps."Jan", jako łączniczka o pseudominie "Szarotka". Funkcje te pełnie 
do zajęcia Wilna przez Niemców. Nastepnie działam pod pseudonimie 
"Sarenka" w grupie łączniczek o kryptonimie "Kozy" w Komórce f.ącznoś-

Łci i Recznego Przerzutu u ppr Stanisława Kiałki ps. "Jelonek" szefa 
Kwatermistrzostwa Komendy Okręgu ZWZ-AK. Zakres pracy "Kóz" obejmował 
łącznośń z "Legalizacją" z komórkami Sztabu Komendy Okręgu, przerzuty 
materiałów i np. żywności,ubrań,prasy podziemnej,do brom włącznie.
Do pracy mojej należał również przerzut prasy podziemnej z lokalu w 
sąsiedztwie drukarni do punktów kolportażu/ze względów bezpieczeiistwa , 
żeby odizolować drukarnię od kolportażu/.
Przenosiłam też pocztę i meldunki do skrzynek kontaktowych.
Komendant Okręgu Wileńskiego AK ps. "Wilk" często korzystał z moich 
usług. W czerwcu l943r przypadkowo została odkryta skrzynka kontakto
wa przez Gestapo. Pociągnęło to za sobą aresztowanie 5 "Kóz". Ja unik
nęłam aresztowania i zostałam przydzielona do dowódcy "Kedywu" mjr 
"Dabka". Podczas operacji "Ostra Brama" byłam łączniczką kpt."Jana" 
/Bolesław Zagórny/ d-cy II Batalionu AK Garnizonu m. Wilno. Po podśtep 
nym rozbrojeniu Oddziałów AK przez jednostki NKWD /unikam jeszcze raz 

aresztowania/ zostaję powołana do dalszej służby w Komendzie Okręgu 
Armii Krajowej w Oddziale Specjalnym /dywersyjnym/ dowodzonym przez 
rmt Zygmunta Augustowskiego ps. "Hubert". Obieram pseudonim "Dan"
W grudniu 1944 zostaję aresztowana w domu przez NKGB i po ciężkim 
śledztwie na "Słowackiego" w Wilnie, zostaję przewie.ziona do wiezienia 
na ł.ukiszki. Osądzona zaocznie na 10 lat łagrów w ZSRR.
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W marcu I945r w masowym iransporcie wywieziono mnie do łagru 
koło Saratowa do m. Jełszanka. Zmiszona w nieludzkich warunkach do Ei 
ciężkiej niewolniczej pracy zachoroiTałam i na skutek krańcowego 
wyniszczei-ia sił i zdrowia zostałam zwolniona z łagru jako"dochadzia- 
ga" i odtransportowana do Wilna. Do centralnej Polski przeszłam niele 
galnie.
Po połączeniu śi« z rodziną, osiedlam sie w Drawnie k/ Choszczna wów
czas w woj. szczecińskim. W l946r wychodzę zamąż za Jana Szykszniana 
partyzanta z 3 Brygady Partyzanckiej AK. Okręgu Wileńskiego i wyjeż
dżam z mężem do Darłowa, gdzie podejmuję prace nauczycielki w 
Średniej Szkole Zawodowej. Moja przeszłośó-służba w Armii Krajowej 
jest powodem zwolnienia po roku z pracy i pozbawienia prawa nauczania 
Pomimo szykan zostaję przyjęta do Spółdzielni Spożywców "Społem" 
jako kierownik Klubu kultury dla ptacowników. W  1970r kończę studia 
pedagogiczne, wyjeżdżam do Polic k/Szczecina gdzie podejmuje,już bez 
przeszkód prace nauczycielki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzie
ci Kalekich. W  1981 r. przeszłam na emeryture.
W  I98lr. zaczęłam aktywną pracę w Klubie Kresowych Żołnierzy AK. 
w Szczecinie, a od I989r w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Od 1990r pełnie funkcje v-ce prezesa Zarządu Okręgu W/w Związku oraz 
v-ee prezesa Koła Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie.
Za zasługi w działalności konspiracyjnej i zawodowej po woj nie,zosta
łam uhonorowana:

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami
- Krzyżem Armii Krajowej nadanym przez gen. Bora-Komorowskiego

w Londynie
- Krzyżem Partyzanckim
ni Medalem Wojska / 3 krotnie/ 

i wieloma odznaczeniami pamiątkowymi.
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Z E Z B I O R O W  m gr Joanna Ju m , .  l
C z M ła w o  t Kruzard* ( 87-317 Gdyn^

Macki•<wicz6w ul- Warszawska 25/23

Danuta SZYKSZ^ f t -O S S o W ^ k A  C a  L̂ ’lłlljnin>1

' - “ / w XX  w ie k u

OJItiNćZĘTil “”x- 
I  T M W f t  M T

1939-mn
Urodziłam się w Krakowie, aie dzieciń

stwo i młodość przeżyłam w Wilnie, ponie
waż mieszkali tam moi rodzice. Tatuś był 
zawodowym wojskowym, Mamusia nauczy- 
cielką-polonistką. Oboje nie pochodzili z 
Wilna, a mimo to ogromnie kochali to miasto. 
Mama była rodowitą krakowianką, Tatuś gó
ralem spod Babiej Góry (Sucha Beskidzka).

Los rzucił ich do Wilna, do tego urocze
go miasta, którego nie można nie pokochać. 
Smutno mi się robi na duszy, gdy słyszę: 
Wilno - co wy w nim widzicie? Miasto jak

wiele innych, nic szczególnego. Jak można 
nie dostrzegać jego piękna? Dla mnie to 
miasto posiada nieodparty urok, nierozerwal
nie związany z przyrodą Latem tonęło w 
palecie barw różnych kwiatów. Wzdłuż wą
skich uliczek, często o drewnianej zabudo
wie (na peryferiach) wiał ciepły, łagodny 
wiatr, n iosący zapach bzów i jaśm inów. 
Wszędzie przy domach, w ogródkach i par
kanach było pełno kwitnących krzewów. Wil
no to miasto tonące w zieleni. W zimie drze
wa i ziemię okrywał grubą pierzynką puszy-

Danuta Szyksznian - Ossowska z domu Jani- 
czak, c. Stefana i Stefanii z d. Szkotnicka. 
Łączniczka Armii Krajowe] Garnizon m. Wilna, 
ps. „Szarotka”, „Sarenka”, „Dan"

sty śnieg. Miasto otulała cisza, przerywana 
janczarami pędzących ulicami zaprzęgów. O 
piękno swego miasta wilnianie bardzo dba
li. I ludzie tu byli inni - życzliwi, serdeczni, 
gościnni, łagodni i romantyczni, a jednocze
śnie twardzi, nieustępliwi. Gdy przyszła po
trzeba, oddawali życie za Ojczyznę i uko
chane Wilno. Nie dziwię się moim rodzicom, 
że postanowili w nim spędzić całe życie. Nie
stety, nie dane im to było...

Pomimo tej miłości do Wilna, rodzice 
postanowili, że pierwsze dziecko urodzi się 
w Krakowie, w rodzinnym domu Mamusi - u 
Babci. I tak to 7 czerwca 1925 r. w Krako
wie, przy ulicy Lwowskiej 38 przyszłam na 
świat. Na chrzcie otrzymałam imiona Danu
ta Szczęsna.

Po miesiącu wróciłam z Mamusią do Wil
na. Tu spędziłam lata dziecięce i część mło
dości. Dlatego Wilno - to moje miasto, bo w 
nim zostało moje serce. Kocham je i tęsknię, 
mimo że nie mieszkam tam już dłużej niż pół 
wieku. Tęsknię do tych starych uliczek, do 
Góry Trzykrzyskiej, Góry Zamkowej, do pięk
nej Wilii i wartko płynącej Wiienki.

Tęsknię do srebrzystych obłoków, które 
tak pięknie opisuje Witold Hulewicz. Do tych 
łąk pełnych kwiatów i tych zielonych pagór
ków. O to wszystko walczyliśmy do ostatniej 
kropli krwi, o nasze ukochane miasto, za któ
re tylu młodych chłopców oddało życie.

„Wilno, miasto moje, Ty jesteś jako zdro
wie, jak Ciebie można kochać, ten się tylko 
dowie, kto Cię stracił”.

PRZYSIĘGA MŁODEGO POLAKA
Według E. De Am icisa /A .D. 1928/

POLSKO, Ojczyzno moja, starodawna i droga ziemio, na której urodził się ojciec mój 
i urodziła się matka moja, a zaś oboje w Tobie pogrzebani będą: ziemio, na której ja sam 
żyć i umrzeć się spodziewam, a dzieci moje też urosną i poumierają.

POLSKO piękna, wielka i od wieków sławna, a od niedawna wolna i zjednoczona. Ty, 
któraś tyle promieni światła geniuszów rzuciła na świat cały, za którą tylu mężnych ginęło 
na polu bitew, a tylu bohaterów w każniach i na szubienicy. Matko trzystu grodów i trzy
milionowego potomstwa - oto ja, dziecko Twoje, które Cię znam w całej piękności Twojej 
i w całej potędze, czczę Cię i kocham z całej duszy mojej i dumny jestem, żem się z 
Ciebie narodził i że się Twoim synem zowię!

Kocham Twoje wspaniałe morze, kocham góry Twoje wyniosłe, kocham pomniki chwa
ły Twojej i pamiątki Twoje nieśmiertelne, kocham Twą sławę i piękność, kocham Cię i 
czczę całą tak, jak tę cząstkę Twoją, gdziem po raz pierwszy imię Twe posłyszał!

Kocham was jednako - wdzięcznie i gorąco, Lwowie dzielny, Warszawo wspaniała, 
uczony Krakowie i pracowity Poznaniu! Kocham was jednakim uczuciem synowskim, 
urocze Wilno i Gdynio czarująca!

Kocham Cię, Ojczyzno święta! Ślubuję Ci, że synowie Twoi Braćmi moimi będą. Że 
wielcy Twoi, żywi i umarli, uczczeni będą zawsze w sercu mojem!

Ślubuję Ci, będę prawym i użytecznym obywatelem, dążącym ciągle do uszlachet
niania się, by godnym być Ciebie! I to Ci ślubuję, że, ile sił starczy, pracować będę nad 
tem, żeby zetrzeć z powierzchni Twojej nędzę, ciemnotę, krzywdę i występek, żebyś 
mogła żyć i rozwijać się spokojnie w powadze praw Twoich, w potędze sił Twoich. Ślubu
ję służyć Ci, jakąkolwiek wyznaczysz mi służbę: umysłem, ręką, sercem, pokornie a 
gorąco.

A jeśli przyjdzie taki dzień, że krwi i życia zażądasz ode mnie, oddam Ci życie i umrę 
z okrzykiem drogiego imienia Twojego, ostatnie spojrzenie, ostatni pocałunek przesyła
jąc świętemu sztandarowi Twemu!

. 2 E  Z B I O R Ó W
G a^ałcsw a 1 S r o z a r  <Ja 
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Te słowa, p a ra fra z ie  Poetę, wypowie
dział p. Jerzy Gajczewski w swoim wierszu 
pt. „Wilno", a ja dodam, że potęgę miłości 
poznaje się wówczas, gdy nastanie godzina 
rozstania.

DO WILNA

Do tej ziemi
do borów zielonych,
tam, gdzie matka mnie uczyła pacierza,
niech poniosą moje serce zmęczone,
wierne serce syna
i żołnierza.

Tam, gdziem przeżył górnie i chmurnie 
moje lata najpiękniejsze, młodzieńcze - 
niech poniosą w kryształowej umie 
moje serce, zastygłe w męce.

Niech poniosą w milczeniu, w żałobie 
ukochania mojego ostatki 
i  postawią niziutko, na grobie 
mej matki.

Tu najmilsza kwatera grobowa 
w ziemi, którą zdobyłem bojem.
Niech me serce przyjmie i zachowa 
Wilno, miasto moje.

Henryk Porębski

Lata dziecięce spędziłam w domu ro
dzinnym, z którym zawsze kojarzę dobrobyt, 
radość i ciepło, miłość, szacunek względem 
siebie.

Dzisiaj ze wzruszeniem  wspominam  
czekanie na powrót Tatusia z pracy, wspól
ne obiady, do których nigdy nie siadaliśmy, 
gdy jego jeszcze nie było w domu. Te wie
czory, gdy kładłyśmy się spać (po 6 latach 
urodziła się moja siostra Ludmiła), a rodzice 
opowiadali nam bajki, w których zawsze 
dobro brało górę nad złem. Od rana roz
brzmiewały pieśni patriotyczne, religijne... W 
wieczór wigilijny i w Święto Bożego Naro
dzenia śpiewałyśmy najpiękniejsze kolędy, 
a w okresie postu - pieśni wielkopostne... 
Wisi na krzyżu Pan i Stwórca N ieba...

Pamiętam pierwszą modlitwę, którą na
uczyła mnie Mamusia:

Do Ciebie, Boziu, rączki podnoszę,
0 zdrowie mamy, tatusia, Lilii i  dziadków

proszę.
1 proszę także niech mnie od złego 
na każdym kroku aniołki s trzegą ...

Ojciec, 
Stefan Janiczak

Matka, Stefania Janiczak 
z domu Szkotnicka

rżeniach, które oby się już nigdy 
nie powtórzyły, o ludziach bar
dzo dzielnych. Oni sami już nie 
opowiedzą o swych wyczynach, 
bo albo ich już nie ma między 
nami, albo są tak skromni i pra
cę swą w organizacji uważali za 
obowiązek względem ojczyzny.

Odbiegłam trochę od tema
tu. Zaczęłam o moim domu ro
dzinnym, o którym wspominam 
z rozrzewnieniem. Było tak pięk
nie...

Rodzice tworzyli klimat naszego domu 
oparty na głębokiej religijności, poszano
waniu tradycji, autentycznych wartości i żar
liwego patriotyzmu. W łaśnie w tych p ie
śniach i poezji wieszczów, jak i w pięknej 
literaturze przekazywali nam umiłowanie 
Ojczyzny.

Ręka mi drży, gdy piszę te wspomnie
nia. Po tylu latach niektóre wydarzenia wciąż 
są w pamięci, inne rozpływają się, zacierają, 
giną nazwy ulic, nazwiska... Bo to i pamięć 
już nie ta ... Często zadaję sobie pytanie, czy 
warto je utrwalać? Czy młode pokolenie bę
dzie to czytało?

' Pewnego razu na lekcji żywej historii w 
Zespole Szkół Nr 4 imienia Armii Krajowej w 
Szczecinie uczeń zadał mi pytanie: „Czy czę
sto pani wraca myślami do tamtych lat?".

O dpow iedziałam  - często. Im więcej 
przybywa mi lat, tym częściej. Im bliżej dru
giego brzegu jest moja łódź życia, tym czę
ściej przesuwają się obrazy z tamtych lat.

Potem przyszły sztormy i to wtedy, kie
dy byłam jeszcze słaba, a serce nie znało 
walki na śm ierć i życie.
B rakow a ło  nam, w ów 
czas m łodym, kierunku 
dla steru naszej łodzi. Nie 
znaliśmy drogowskazów, 
które można było przyjąć
i zaufać im.

Są osoby i zdarzenia,
o których nie można za
pom inać i choćbyś nie 
chciał, one powracają do 
ciebie. Myślę, że nie tylko 
trzeba do nich wracać my
ślami, ale i pisać, a cza
sami powinno się nawet 
„krzyczeć” głośno, żeby 
wszyscy usłyszeli o wyda- Autorka, gdy miała roczek

WOJNA!..
Jeszcze wówczas nie wiedziałam, ja 

kim przekleństwem staną się dni następ
ne. W ycie syren, naloty samolotów, bom
bardowania. Świat zamienił się w piekło. 
Zaczęły nadchodzić wieści - front przeła
many. Narastał niepokój, niepewność, co 
ju tro  p rz y n ie s ie . P sycho za  o ga rn ia ła  
wszystkich. Ludzie uciekali z zachodu na 
wschód, do Wilna. W tym tragicznym cza
sie stawałam się coraz doroślejsza. Uczy
łam się żyć.

Dalsze dni wyjaśniały wszystko. Mimo 
olbrzymiego wysiłku, poświęcenia, prawdzi
wie bohaterskich walk, żołnierz polski ustę
puje pod naciskiem olbrzymiej przewagi wro
ga. 17 września hordy Armii Czerwonej prze
kroczyły granice Rzeczypospolitej i już po 
kilku dniach wkroczyły do Wilna. Zaczęły się 
aresztowania wybitnych naukowców, polity
ków i młodzieży. W końcu października oku
panci przekazali Wilno Litwinom. Nowe wła
dze litewskie od pierwszych dni rozpoczęły 
intensywną lituanizację, wprowadzając do 

szkół nikomu nie znany 
język litewski.

Zw aln iano polskich 
nauczycie li, zamknięto 
Uniwersytet Stefana Ba
torego. W odpowiedzi na 
te działania młodzież wi
leńska  zo rg a n izo w a ła  
strajk szkolny i przemarsz 
ulicami miasta. Ja rów
nież brałam udział. Gdy
by nie życzliwość i pomoc 
ludzi, nie udałoby się nam 
wówczas uniknąć aresz
towania.

Rozpoczęła się dzia
ła ln ość  konsp iracyjna .

3 6 M agazyn  Wileński GRUDZIEŃ 2001
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Autorka w dzieciństwie Siostra autorki Lila

Młodzież podjęła pracę w organizacjach 
szkolnych i w Związku Wolnych Polaków - 
powstały Koła Pułkowe. W domu naszym 
spotykają się oficerowie 1 PAL - LEG: kpt. 
Bolesław Zagórny ps. „Jan", por. Stanisław 
Jachow icz  ps. „O ko ń ” , kpt. S ta n is ław  
S krzecz ps. „P o le s k i” , rtm . W ince n ty  
Chrząszczewski ps. „Kruk” i wielu innych, 
dziś już nie pamiętam nazwisk. Mama ps. 
„Stella” włączyła się do pracy. Tato w grud
niu 1939 r. uciekł z obozu internowania na 
Litwie i dotarł do domu. Włączył się również 
do pracy, obrał. ps. „Wiesław".

Moje pierwsze zadanie polegało na ob
serwacji naszego domu w czasie odbywają
cych się w nim spotkań konspiratorów. Zda
łam egzam in  i pow ie rzono  mi funkc ję  
łączniczki u kpt. Bolesława Zagórnego ps. 
„Jan”. Praca w konspiracji i jej sposób był 
ustalony - wiek, przysięga, określenie funk
cji i zadania, przydział do jednostki organi
zacyjnej i przestrzeganie bezpieczeństwa. Ja 
zaś myślałam, że wystarczy zapał i prze
świadczenie, że praca ta, w tym okresie ma 
sens. Złożyłam przysięgę. „Jan” nadał mi ps. 
„Szarotka”. W czerwcu 1940 r. Wilno znów 
znalazło się pod okupacją Związku Sowiec
kiego, a Litwa stała się jego częścią. W po
czątkach 1941 r. nasilały się aresztowania. 
Wielu oficerów trafiło do więzienia. Otrzyma
łam polecenie od „Jana” obserwacji domu 
przy ulicy Wileńskiej, gdzie mieszkał konfi
dent. Obserwowałam z koleżanką Ireną Bie- 
lawską-Krzyżaniak ps. „Irys” (mieszka obec
nie w Bydgoszczy).

Okazało się, że był on sprytniejszy od 
nas. Zostałyśmy zatrzymane. Na przesłu
chaniach wyjaśniłyśmy, że tu umówiłyśmy 
się z kolegami na randkę. Nazwisk ich nie 
znamy, tylko imiona. Idąc na zadanie w ła

śnie o tym umówiłyśmy się z 
Ireną i zgodnie odpow iadały
śmy. Po paru dniach wypusz
czono nas. Był to kwiecień. W 
czerwcu 1941 r. Wilno okupuje 
arm ia  n iem iecka. N astąp iło  
chwilowe odprężenie. Ale już w 
październiku nasiliły się aresz
towania. Szkoły średnie zosta
ły zamknięte. Na każdym kro
ku stosowano różne zakazy, po
niżanie, nie wolno było się zbie
rać, słuchać radia, nie dla nas 
nauka w szkołach, nie dla nas 
biblioteki... Myśleliśmy jednak

0 przyszłości, a prawie każde z nas nie 
miało wykształcenia. Czas wojny nie mu
siał być przeszkodą do zdobycia cenzusu 
naukowego. W ierząc w lepszą przyszłość, 
która przyniesie wolność Polsce, uważali
śmy za obowiązek podjęcie nauki na taj
nych kompletach, organizowanych przez 
naszych wspaniałych nauczycieli i profeso
rów.

Zostałam uczennicą tajnego kompletu. 
Wszyscy uczyliśmy się z pasją, wierząc, że 
w przyszłości będziemy potrzebni ojczyźnie. 
W tych latach profesorowie, narażając życie, 
kształtowali naszą osobowość. Uczyli nas 
moralności i honoru. Walczyli o najwyższe 
wartości, o duszę i umysł narodu. Nie zapo
mina się tamtych lat. Czegoś się jednak 
wówczas nauczyłam, a przede wszystkim 
kierować się wartościami naszych przodków
1 być zawsze wierną życiowemu credo: Bóg, 
Honor, Ojczyzna.

Praca w konspiracji biegła własnym ryt
mem. Łączniczki, dzięki sumiennej pracy, 
niejeden raz uchroniły ludzi od wpadki. W 
akcjach były odważne, mądre, a gdy wyma
gała sytuacja, sprytne. Młodzież wileńska 
wychowana w domu i w szkole w miłości do 
Boga i Ojczyzny, podejmuje spontaniczną 
walkę z okupantem. Płaci za to więzieniem, 
torturami, pobytem w obozach, a często i 
życiem.

W drugiej połowie 1941 r. zaistniała w 
W ilnie potrzeba zorganizowania kobiecej 
siatki łączności przy „Legalizacji”. Szefem był 
Stanisław Kiałka ps. „Jelonek”. W połowie 
1940 r. Maria Tomkiewiczówna, młoda na
uczycielka ps. „Grażyna” , zorganizowała 
grupę dziewcząt, które pełniły funkcje łączni
czek. „Jelonek” przejął tę grupę i powierzył 
„Grażynie” kierownictwo. Zostałam skiero

wana przez „Jana” do organizowanej przez 
„Jelonka" grupy łączniczek. Gdy przyszłam 
do „domku pod górką” na ul. Potockiej, były 
już tam dziewczęta. Wszystkie bardzo mło
de, a ja najmłodsza. Serce mi biło ogrom
nie. Czy zostanę przyjęta? Byłam pełna za
pału i oddana sprawie. Po raz pierwszy ze
tknęłam się wówczas ze Stanisławem Kiałką 
ps. „Jelonek”. Wysoki, bardzo szczupły i mło
dy mężczyzna. Na jego twarzy pojawił się 
łagodny uśmiech, rzucił okiem po naszej gru
pie, załamał ręce i powiedział: „Co ja będę 
robił z takimi kozami?’’. Przeciętny wiek nasz 
to 18 lat. Stałam i błagalnym wzrokiem pa
trzyłam na niego. Tak bardzo pragnęłam tu 
pracować. Po chwili z jeszcze serdeczniej
szym uśmiechem rzekł: „Będziecie nazywa
ły się „KOZY”.

Ja w dalszym ciągu stałam wpatrzona 
w niego, obawiałam się, że nie zostanę przy
jęta ze względu na mój wiek. „Jelonek" zwró
cił wzrok na mnie i wciąż z tym miłym uśmie
chem powiedział: „Twój pseudonim to „Sa
renka”. Czułam, że zaczerwieniłam się po 
uszy ze szczęścia. Nigdy nie zawiodę za
ufania - pomyślałam. Czułam się zaszczy
cona. Tak oto zaczęłam pracę konspiracyjną 
łączniczki w bardzo trudnym, niebezpiecz
nym i tragicznym okresie.

Pełnienie służby łączniczki było nie tyl
ko ważne, ale i niebezpieczne. Łączność w 
czasie, gdy nie można było korzystać z ra
dia czy telefonu, była bardzo ważnym ele
mentem konspiracji. „Kozy” były odważne, 
mimo że za tą  pracą czaiły się więzienie, 
tortury i śmierć.

Każdego dnia na terenie Wilna te młode 
dziewczęta przemierzały wzdłuż i wszerz 
ulice, zaułki. Nosiły rozkazy i meldunki ukry
te w podwójnych kieszeniach, a niekiedy nio
sły paczki prasy, a także broń czy też fałszy
we dokumenty. Od doboru kandydatek do 
służby łączności zależało bezpieczeństwo 
organizacji. Te skromne dziewczęta, które 
polecenia przyjmowały jak żołnierz rozkazy, 
wykonywały zadania z odwagą, czujnością i 
opanowaniem. Najczęściej samotnie prze
m ierza ją : ulice w biały dzień, obok rozsta
wionych posterunków wroga, z bijącym ser
cem i duszą na ramieniu. Wymagało to jed
nak dużej odporności psychicznej. Żołnie
rze w akcjach bojowych wspierali się i ubez
pieczali, łączniczka zdana była tylko na sie
bie, a złapana, karana była więzieniem, tor
turami, nawet śmiercią.

37
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ŁĄCZNICZKA

Bohaterka - nie.
Po cóż takie wielkie słowa.
Przecież sama tak chce,
Sama zawsze gotowa.
Bo coś ją  zmusza, 
mój Boże,
że w tej walce bez broni tkwi cala

je j dusza,
że bez niej żyć nie może.

To się nie liczy 
i  to je j nie przeszkodzi, 
że kiedy posterunki mija na ulicy, 
to kolo śm ierci chodzi.

Że kogoś znowu zabrali...
Po kogoś znowu przyszli...
Że może dzisiaj... Jutro...
0  tym nie myśli.

Ach, na to nie ma czasu.
Codziennie, bezimiennie,
bez rozgłosu, hałasu
m usi wykonać wszystko najsumienniej,
szybko, szybko notować w pamięci,
ja k  termin za terminem narasta.
1 znowu przecież
poprzez pełne zasadzek ulice miasta 
iść sobie tak, po prostu, najzwyczajniej

w świecie.
Janina Kunicka

„GRAŻYNA”
Maria Tomkiewiczówna (nauczycielka) 

kierowała naszą grupą. Jej prawą ręką była 
Marysia Sarecka ps. „Lusia”. To, co pozo
stało w mej pamięci żywe na zawsze, jest 
związane ze swoistym podejściem „Graży
ny” do drugiego człowieka. Uznawała naszą 
osobowość i indywidualność. Dawała nam 
szansę, aby każda z nas mogła się rozwi
jać, abyśmy były szczęśliwe z poczucia wła
snej wewnętrznej wolności. Zapytana o radę, 
tak kierowała rozmową by najpierw usłyszeć 
nasz pomysł, a wówczas, nie lekceważąc 
żadnego, ukierunkowywała nas, jak wyjść z 
różnych opresji. Była urodzonym pedago
giem. Potrafiła oceniać nas jak i sytuacje, w 
których nieraz mogłyśmy się znaleźć. Wy
słuchiwała nas z powagą. Myślę, że na tym 
polegał jej talent wychowawczy.

Nadeszła zima i trwała w całej swej mocy 
i bezwzględności. Mrozy coraz silniejsze.

Te dziewczyny wszystkie z Wilna, 
te dziewczyny każda inna...

Komórka Kwatermistrzowska Łączności i Ręcznego Przerzutu 
w Komendzie Okręgu Wileńskiego AK 1940 - 1944 „KOZY”

1. MARIA TOMKIEWICZ,
ps. „Grażyna". Rozstrzela
na 18.12.1942 r. w Pona- 
rach. Odznaczona Krzy
żem Virtuti Militari V kl.
2. BARBARA DUDYCZ, 
ps. „Wojtuś”. Aresztowana, 
15 lat w łagrze w ZSRR - 
Workuta. Zmarła w Toruniu.
3. LEOKADIA BALTRO- 
SZEWICZ - ROEMER,
ps. „Pliszka”. Aresztowana, 
10 lat w łagrze w ZSRR. 
Wróciła. Zmarła w Toruniu.
4. LE O K A D IA  B A R S Z 
CZEWSKA - KASPRZAK, 
ps. „Lotka”. Mieszka w Po
znaniu.
5. DANUTA JA N IC Z A - 
KÓWNA - SZYKSZNIAN,
ps. „Sarenka”. Aresztowa
na, wywieziona do łagru 
w ZSRR - Jełszanka k. Sa
ratowa. Wróciła, mieszka w 
Szczecinie.
6. HANNA M A H R BU R - 
ŻA N K A , ps. „H a n ka ” . 
Aresztowana, z Wilna prze
siedlona do Torunia. Zmar
ła w 1945 r. w Zakopanem. 
Odznaczona Krzyżem Vir- 
tuti Militari V kl.

7. IRENA FEDOROWICZ- 
KOŁODZIEJSKA,
ps. „Pączek”, ps. „Madejo
wa”. Aresztowana, 10 lat w 
łagrze w ZSRR - Korni. Wró
ciła, mieszka w Szczecinie.

8. A LE K S A N D R A  M I
CHALCZYK • BIEGAJO-
WA, ps. „Oleńka”.

9. ZOFIA OWSIANKO, ps.
„Zosia”. Aresztowana, 10 lat 
w łagrze w ZSRR - Korni. 
Wróciła, mieszka w Szcze
cinie.

10. JADWIGA PAWILONIS
- KRETOWICZ,
ps. „Jadzia”. Aresztowana 
w PRL, 8 lat w więzieniu w 
Fordonie.

11. MARIA SARECKA, ps.
„Lusia”. Aresztowana, wy
wieziona do łagru w ZSRR
- Jełszanka k. Saratowa. 
Wróciła, mieszka w Toruniu.

12. LUDMIŁA SZWABO- 
WICZÓWNA, ps. „Ludka”.

Śnieg sypał obficie. Zbliżało się Boże Naro
dzenie. Najpiękniejsze i najradośniejsze 
święto, a tu ze wszystkich stron wiało smut
kiem i trwogą. Nasilały się aresztowania. „Je
lonek” zorganizował działalność komórek 
żywnościowych i odzieżowych, by udzielać 
pomocy rodzinom aresztowanych. Przed 
nami pojawiły się trudne zadania. Otrzymaw
szy fałszywe kartki żywnościowe i „Besuch- 
scheiny” ubraniowe - wyruszyłyśmy w mia
sto, aby wykupić żywność, obuwie, ubrania, 
materiały i papierosy. Była to praca bardzo 
niebezpieczna, ponieważ przy zakupach to
warów zapisywano numery „Personalauswe- 
isu”, toteż za każdym razem otrzymywały
śmy „lewe” dokumenty. Należało to wyko

nać szybko, nim się zorientują. Wykupywa
łyśmy towary w różnych dzielnicach miasta. 
Niejeden raz miałyśmy dusze na ramieniu. 
Wracałyśmy do domu zmęczone, zmarznię
te, ale i szczęśliwe z powodu wykonanego 
zadania.

Na ul. W ielkiej przy kościele św. Kazi
mierza istniała zorganizowana stołówka, 
gdzie z wykupionych przez nas towarów żyw
nościowych gotowano obiady dla uchodźców 
i dla najbardziej potrzebujących. I tam, z tych 
zgromadzonych zakupów, w zależności, co 
komu potrzebne, robiłyśmy paczki, które 
później w plecakach roznosiłyśmy pod wska
zane adresy. W każdej paczce znajdował się 
opłatek i ulotka „Polska swoim dzieciom”. Wi-
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dziaiam ogromne wzruszenie w oczach ob
darowywanych. Całymi dniami przemykały
śmy ulicami - ciche, niepozorne. Zadania wy
pełniałyśmy sprawnie, przestrzegając dys
cypliny. To właśnie tu uczyłyśmy się pokory i 
obowiązkowości.

W spomnę o jednym wydarzeniu. Od 
rana roznosiłam paczki świąteczne. Zmarz
nięta i już bardzo zmęczona, pragnęłam jak 
najszybciej wykonać zadanie i wrócić do cie
płego, spokojnego domu, w którym miałam 
schronienie. Pozostała mi tylko jedna pacz
ka z adresem znajdującym się w mojej dziel
nicy. Idąc na ul. Potocką spotkałam swego 
kolegę - Janka Szykszniana. Poszliśmy ra
zem. Domek, do którego dotarliśmy, usytu
owany był pod górką. Bardzo ładny, drew
niany, jak wiele domków na peryferiach Wil
na. W oknach -  ciemno. Podeszliśmy do 
drzwi, usłyszeliśmy płacz dziecka. Zapuka
liśmy. .. C isza... Nacisnęliśmy klamkę, drzwi 
się otworzyły... Ciemno, zimno jakby wszy
scy wymarli, tylko kwiliło dziecko. Zapalili
śmy światło... W łóżku leżała młoda kobie
ta, bardzo chora, z dużą gorączką a obok 
w łóżeczku mała dziecinka, spłakana, zmar
znięta, zsiusiana. W idok bardzo smutny, 
wprost tragiczny. Janek ps. „Ścigacz” wybiegł 
na podwórze, przyniósł drew, rozpalił w pie
cu i wyszedł po znajomego lekarza, który 
pracował w pobliżu. Ja zajęłam się dziec
kiem. Przebrałam, zagotowałam wodę (mle
ka nie było), nakarmiłam. Po wypiciu herbatki 
maleństwo uspokoiło się i zasnęło. Wkrótce 
przyszedł Janek z dr Antonim Tołłoczką (na
leżał do organizacji). Lekarz zajął się chorą.

Słońce już zaszło, zbliżał się wieczór, a 
my musieliśmy bez wytchnienia „pedałować”, 
by zdążyć przed godziną policyjną.

JANEK SZYKSZNIAN 
ps. „Ścigacz”

Janka poznałam w drugiej połowie 1940 r.
Po ostrej i śnieżnej zimie nieśmiało wkra

czała wiosna. W ciepłych promieniach słoń
ca panowała wokół radość. Ziemia już pach
niała. Po niebie mknęły piękne obłoki...

Minęła wiosna i nastało lato. Pewnego 
lipcowego ranka do drzwi ktoś zapukał, lecz 
zanim powiedziałam „proszę” drzwi delikat
nie uchyliły się i ukazali się dwaj młodzi 
chłopcy. Na mój widok trochę speszeni za
py ta li: „C zy za s ta liśm y  W ie s ła w a ? ” . 
Uśmiechnęłam się serdecznie i zaprosiłam 
do środka. Weszli do niewielkiego pokoiku i

przywitali się z moim Tatą. Byli to Janek 
Szyksznian i Staszek Sroczyński. Nie zasko
czyło to mnie, gdyż w tym okresie często 
przychodzili młodzi chłopcy. Janek i Staszek 
zostali zaprzysiężeni, otrzymali pseudonimy: 
Janek -  „Ścigacz”, a Stach „Ząbek" i życie 
ich nabrało innego wymiaru, sensu i znacze
nia.

Bywali w naszym domu, gdzie wraz z 
innymi przechodzili pierwsze szkolenia woj
skowe z programu PW. Zajęcia takie dla 
chłopców prowadził mój Tatuś. Wśród tych 
chłopców uczęszczających na szkolenia był 
również kolega Antoni Laskowski ps. „So
kolik”, który obecnie mieszka w Szczecinie.

Zawiązywała się między nami przyjaźń. 
Trzeba podkreślić, że wżyciu szczera, życz
liwa przyjaźń - to wielka rzecz. Janek był 
miłym, grzecznym, inteligentnym chłopcem, 
a do tego przystojny. Polubiłam go. Wów
czas nie przeszło mi nawet 
przez myśl, że zostanę kie
dyś jego żoną. Bywał co
raz częśc ie j w naszym  
domu, serdecznie witany 
przez moich rodziców.

W 1944 r. wiosną Ja
nek i Staszek zostali skie
rowani do oddziału party
z a n c k ie g o  3 B rygady 
„Szczerbca”. Po zaprzysię
żeniu Janek został wcielo
ny do 1 plutonu „Bosego”, 
pierwszej kompanii sztur
mowej, dowodzonej przez 
„B u re g o ” . Ż yc iem  jego  
zaczął igrać los żołnierza.
Mógł już rewanżować się 
okupantom  za krzywdy, 
które zgotowali Polsce i lu
dziom.

W 1945 r., po powrocie z łagru z ZSRR 
spotkałam się z Jankiem. Ja mieszkałam z 
siostrą Lilą i Tatusiem (Mama już nie żyła) w 
Drawnie k. Choszczna. Janek był w wojsku 
w Szczecinie. W 1946 r. wzięliśmy ślub. W 
1947 r. urodził się nam syn Leszek, a 5 lat 
później - córka Ewa.

P rzeży liśm y razem 45 lat. Janek w 
1991 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł. 
Wspominam z rozrzewnieniem te lata, gdy 
Janek często wracał do przeżyć, które na 
zawsze zapadły w jego pamięci. Opowiadał
o udziale w akcjach likwidacji posterunków 
okupanta. Po kilkunastu dniach pobytu w

Janek już jako „Ścigacz”. Żołnierz 
1 plutonu „Bosego” (Franciszka 
Grodziewicza), 1 kompanii sztur
mowej „Burego” (Romualda Rajsa) 
w 3 Brygadzie Partyzanckiej AK 
„Szczerbca” (por. Gracjana Fróga)

Janek Szyksznian z kolegą 
Stanisławem Sroczyńskim w 
okresie konspiracyjnego  
szkolenia prowadzonego  
przez „Wiesława”
Brygadzie, ogromnie prze
żywał pierwsze, prawdziwie 
wolne Święto Wielkanocne 
w T u rg ie la ch , gdz ie  po 
Mszy św. cała Brygada wy
słuchała przemówienia do
wódcy Okręgu płk „Wilka” 
(A leksander K rzyżanow
ski). W  uroczystości tej brali 
udz ia ł m ieszkańcy m ia
steczka, pobliskich wiosek 
i folwarków. Znaczącym wy
darzeniem była dekoracja 
przez „Wilka” odznaczenia

mi bojowymi -  „Szczerbca" Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami i 6 kolegów Krzyżami 
Walecznych. Na zakończenie uroczystości 
odbyła się defilada ponad 300 żołnierzy Bry
gady.

W czasie spotkań rodzinnych wspomi
nał o walkach w Pawłowie, Jaszunach, w 
Murowanej Oszmiance, gdzie rozbrajano 
jednostki wojska litewskiego gen. Plecha- 
vićiusa. Brał również udział w walkach o 
wyzwolenie Wilna - z plutonem „Bosego" do
tarł do dzielnicy Antokol.

Najbardziej bolesnym jego przeżyciem 
było podstępne aresztowanie przez oddzia
ły NKWD „Wilka”, dowódcy Korpusu Wileń
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skiego AK oraz oficerów, a także tragiczna 
droga naszych oddziałów wycofujących się 
do Puszczy Rudnickiej. Udało mu się wyjść 
cało z okrążenia i uniknąć uwięzienia w Mied- 
nikach Królewskich, w obozie internowania 
żołnierzy AK. Powraca do Wilna i w pierw
szych dniach sierpnia melduje się u mego 
Taty. Skierowano go do Oddziału Specjal
nego dowodzonego przez „Huberta” (rtm. 
Zygmunt Augustowski). Tu pracowaliśmy 
razem do mego aresztowania. Aby uniknąć 
aresztowania, wstępuje do WP i wyjeżdża, 
na Ziemie Odzyskane...

Praca konspiracyjna
Pochłaniała nas bez reszty, żyłyśmy tyl

ko nią. Świadomość, że walczymy, pozwa
lała żyć intensywniej i głębiej. Każdego na
stępnego dnia przenosiłyśmy meldunki pod 
wskazany adres. Mama uszyła mi dużą tor
bę z podwójnym dnem, pod którym umiesz
czałam meldunki, gazetki, a nawet broń. 
Przez te kilka lat poznałam dużo adresów. 
Dziś już nie pamiętam numerów domów, ale 
ulice znam i mogłabym trafić. Punkty kon
taktowe, skrzynki pocztowe rozrzucone były 
po całym Wilnie. Nosiłam meldunki, mię
dzy innymi na ulice: Połocką do „W ojtusia” 
(Barbara Dudycz), do „P liszki” ^Leokadia 
Ba ltroszew icz), do „dom ku pod górką” , 
gdzie mieszkał „Jelonek” (Stanisław Kiał- 
ka), na Popowską, W iosenną do domku, 
gdzie mieszkał „W ilk” (A leksander Krzyża
nowski), na Zarzecze nr 16 do prof. Pucia
ty i do „Jana” (kpt. Bolesław Zagórny), na 
ul. Kasztanową 4 do „Huberta” (rtm. Zyg
m unt A ugus tow sk i), na L eg ion o w ą  do 
„Szewca”, na Lwowską i na wiele już zapo
mnianych. W naszej pracy przyjęto meto
dę „trójkową”, to znaczy, że byłyśmy dobra

ne po trzy, np. ja pracowa
łam z „Lusia” (Marysią Sa- 
recką) i z „Hanką” (Hanną 
Mahrburżanką). „Hanka” z 
„Jadzią” (Jadwiga Pawilo- 
nis) i jeszcze inną. „Lusia” 
z nową trójką, „Hanka” z 
inną i tak tworzyłyśmy łań
cuch. Adresy też były po
dzielone i przyznane każ
dej z „Kóz” z umownymi 
symbolami. Poczta, prze
syłki były rozdzielane we
dług symboli i przydziela
ne łączniczkom , do któ
rych należały. Przy pobie
raniu poczty poznawały
śmy adresy, czasami ha
sło i odzew. Tam, gdzie no
siłam stale, wystarczał tyl
ko sym bo l. Na o gó ł 
wszystko szło sprawnie, 
ale zdarzały się i komicz
ne sytuacje, np. zaniosłam 
pocztę pod wskazany ad
res, a było to na ulicy Po- 
powskiej. Mróz był siarczysty, w ięc szłam 
szybko krętą uliczką. Domy stawały się co
raz niższe i skromniejsze. Okalały je i od
gradzały drewniane płoty. Otworzyłam furt
kę, a potem drzwi do sionki, w której było 
tak samo zimno, jak na podwórzu.

Byłam tam po raz pierwszy. Przywitał 
mnie uśmiechnięty, sym patyczny starszy 
pan. Podałam hasło: „Pan Adam przysyła 
mąkę”. Odzew miał brzmieć: „Dziękuję, chęt
nie przyjmę". Tymczasem starszy pan z ra
dością woła żonę i oznajmia jej wspaniałą 
nowinę. Zbieg okoliczności: ci państwo mie
li znajomego o tym imieniu. Zrozumiałam, 

że nastąpiła pomył
ka. Szybko wycofa
łam  się. W szystko 
dobrze się skończy
ło.

Powinnam jesz
cze w s p o m n ie ć  o 
panu F ra n c iszku  
Maślance. Mieszkał 
przy ulicy Potockiej, 
numeru już nie pa
m ię tam . M ia ł tam  
w a rsz ta t s to la rsk i. 
Był podoficerem za
wodow ym  1 PAL -

LEG. W tym czasie oficjal
nie zajmował się stolarką. 
N a leża ł do o rgan izac ji. 
Nosiłam do niego meldun
ki pisane na bibule, a on 
wykonywał schowki w ra
mach do obrazów, w któ
rych później przewożono 
m eldunki do W arszawy. 
Często też przenosiłam  
broń na ul. Lwowską i na 
ul. Zarzeczną 4 do pana 
P io tra  G ie ra s im czu ka , 
który był rusznikarzem. Po 
wieiu latach spotkałam go 
w Szczecinie. Tak bardzo 
wzruszające było to nasze 
spotkanie. Pan Piotr przy
glądał mi się chwilę, jakiś 
s k u rc z  p rz e le c ia ł mu 
przez twarz. „Matko Ostro
bramska, toż musi Danu
s ia  p rzede  m ną s to i... 
Chryste, jak tu w taką porę 
nie popłakać się. Toż łzy 
same do oczu polecieli...” 

Otulił mnie ramieniem, ja również się wzru
szyłam. „Bożesz drogi, a co z tatusiem?" 
Tatuś był w tym czasie w szpitalu. Pojecha
liśmy razem. Tato po kilku dniach zmarł. 
Pan P iotr też już nie żyje.

T rudno  u łożyć  ko le jno  w ydarzen ia  
sprzed pół wieku. Wciąż się coś przypomi
na, jak w kalejdoskopie przesuwająsię przed 
oczyma dni, lata, osoby...

Cała ta niezwykle bogata działalność 
w konspiracji odbywała się w niesłychanie 
trudnych warunkach. Ale i w tych trudnych 
warunkach umiałyśmy znaleźć powody do 
radości. Przy wszystkich zajęciach potrafi
łyśmy być dla siebie miłe, bliskie i serdecz
ne. Zbliżało się następne Boże Narodze
nie. Postanowiłyśmy z „Hanką” zorganizo
wać spotkanie opłatkowe w domu jej rodzi
ców. P rzygo tow a łyśm y m ałe, zrob ione 
przez nas upominki pod choinkę. Pani Ma
ria Tomkiewiczówna, „Grażyna” otrzymała 
od nas zrobiony ze skorupek jajek maleń
ki, śliczny serwis do czarnej kawy. W łoży
łyśm y tyle serca w pracę nad nim, że wy- 
gladał jak z chińskiej porcelany. Dziewczę
tom zrobiłyśm y różne śmieszne prezenci
ki, np.: piłę do piłowania drzewa, z wymy
śloną dowcipną rymowanką „żeby piła się 
stępiła, toby była bardziej miła” ; puste pu-
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Ppor. czasu wojny Stanisław Kiał- 
ka ps. „Jelonek". Legendarny or
ganizator przedsięwzięć Kom. Okr. 
Wileńskiego ZWŻ-AK. Aresztowa
ny przez NKWD po „Operacji Ostra 
Brama", więziony na Łukiszkach - 
skazany na dwunastoletnią kator
gę wjednym z najcięższych lagrów 
sowieckich w Workucie. Do kraju 
wraca chory. Zmarł we Wrocławiu, 
żegnany z bólem przez liczne gro
no przyjaciół żołnierzy AK i przez 
„Kozy”
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deieczko tadnie oklejone z fraszką „mówią 
złośliwe usta, żem ja pusta”; pończoszkę, 
a do niej „mówią, żem ja sknera, a ja tylko 
grosik do pończoszki zb ieram ”. Był też pie
cyk, taka „koza” z rurą i do tego wiązka 
drewna zrob iona  z zapa łek , zw iązana  
słomką i dopisek: „weż ta pieczka, lecz bez 
złości, niechaj grzei twoi kości” . Był też be
cik z dwoma główkami niemowlaków i taka 
niby „żuraw iejka": „jeżeli chcesz spłacić 
dług ojczyźnie, to dwóch synów daj w spu- 
ściźnie”. Było i więcej, ale już nie pamię
tam. Aby nie sprawić komuś przykrości, bo 
nie o to chodziło - każda z nas losowała. 
Prezenciki były bezim ienne i wywoływały 
dużo śmiechu.

Był to wspaniały wieczór. „Jelonek” w go
rących słowach porównał nas do żołnierzy 
walczących na frontach, „Grażyna” dzięko
wała nam za dyscyplinę i solidne wywiązy
wanie się z obowiązków. Czasami zdarzały 
się więc szczęśliwe dni w tej całej tragedii, 
chociaż wojna zabierała radość życia, która 
należała się nam z racji młodości.

...Zbliżała się wiosna 1942 r., a z nią 
nowe życie. Zazieleniło się wokół nas. W 
lesie na Belmoncie rozbłękitniło przylaszcz- 
kami, oczarowywały urokiem liliowe sasan
k i a my - wciąż na „warcie”.

Pewnego dnia otrzymałam kilka „lewych” 
dokumentów, które miałam dostarczyć na ul. 
Wielką, róg Sawicz. Numeru nie pamiętam. 
Weszłam do kamieniczki na I piętro - długi, 
ciemny korytarz. Szukałam podanego mi nu
meru i gdy już miałam zapukać, z boku ktoś 
złapał mnie za rękę i wciągnął do swego 
mieszkania. Serce mi zadrżało. Była to miła, 
starsza pani. Po zamknięciu drzwi powie
działa do mnie: „Dziecko, nie idź tam! Wczo
raj u nich było gestapo. Zabrali ich i może 
jeszcze siedzą”. Podziękowałam i szybko się 
wycofałam. Na ulicy podjęłam decyzję: nie 
mogę iść do domu. Może jestem obserwo
wana? Oglądnęłam się dyskretnie i poszłam 
w stronę ulicy Zamkowej. Za kinem Adria, w 
jednej z kamieniczek była brama przechod
nia. Przez podwórze można było wyjść na 
ulicę Subocz, a stamtąd już tylko uliczką Mi
łosierną, mostem nad W ilenkąi do naszego 
domu. Niemcy, a nawet Litwini, nie znali tak 
dobrze miasta jak my. W Wilnie było kilka 
takich bram. Znając te przejścia, zmieniało 
się ulicę na inną i łatwo było stracić „obser
watora”.

...Dzień był śliczny, słoneczny. Kwitły już

kasztany, a były tak 
piękne jak świeczki 
na choince. Takie wi
doki zawsze nastra
jały mnie radośnie. A 
my kolejny dzień w 
niewoli. Miasto obie
gły nowe wiadomości
o a resztow an iach .
Odwiedził mnie kole
ga z klasy, z gimna
zjum im. Adama Mic
kiewicza. Był to Wi
tek Zmitrowicz mie
szkający w Ponarach 
k. W ilna. Przyniósł 
bardzo smutną wia
domość -  „Danusiu, 
w id z ia łe m  dz iś , ja k  w yw ie ź li do lasu 
ponarskiego chłopców. Widziałem Heńka Pil- 
ścia (kolega z naszej klasy) i wielu innych z 
naszego g im nazjum ”. W strząsnęło m ną 
ogromnie. W lasach tych dokonywano eg
zekucji. Pierwsza miała miejsce 5 maja 1942 
r. Zginęło czterdziestu młodych, kilku niepeł
noletnich chłopców. 12 maja 1942 r. straco
no następną 41-osobową grupę młodzieży, 
w tym dwie siostry Popiginisówne. 13 maja 
1942 r. rozstrzelano jeszcze 15 młodzień
ców, wszyscy ze Związku Wolnych Polaków.

Piękny miesiąc maj i właśnie teraz ginę
ła młodzież w najpiękniejszym okresie życia, 
w wieku 17 - 22 lat. Życie dopiero się zaczy
nało, a nie dane im było, by spełniły się ich 
marzenia. A może niewidzialny Pan tego 
świata ingeruje czasem w ludzkie i nieludz
kie sprawy? Może śmierć tych chłopców była 
potrzebna? NIE! Śmierć nie pasuje do mło
dości...

Wieczorem nie mogłam usnąć. Leżałam 
z książką w ręce patrząc bezmyślnie w su
fit. Czytać nie mogłam. Litery skakały, mie
szały się, a przed oczyma stała wciąż żywa 
postać Heńka Pilścia. Był moją pierwszą mi
łością  szkolną. W ciąż przesuwały mi się 
przed oczyma chwile, gdy trzymając się za 
ręce wracaliśmy ze szkoły szczęśliwi i zako
chani. Tak, kochaliśmy i byliśmy kochani, 
wszak miłość to ludzka sprawa, nawet w tym 
okrutnym czasie. W tych strasznych latach 
poniżenia i pogardy, gdy życie nasze nie 
miało dla wroga wartości, m iłość nasza 
pierwsza, młodzieńcza była jasnym promie
niem szczęścia. Była piękna i czysta. Nie 
udało się oprawcom stłumić w nas poczucia

godności i własnej wartości. Okupant sza
lał, nasilały się aresztowania, a my coraz bar
dziej upewnialiśmy się, że słuszną była na
sza walka. Chociaż nasi chłopcy ginęli w niej.

Zmęczona zasnęłam, ale we śnie zno
wu pojawili się koledzy straceni w Pona
rach. Rano wstałam zdenerwowana, zmę
czona i niespokojna. Tego dnia odwiedzi
łam „Hankę” Mahrburżankę. Lubiłam słu
chać, gdy ona mówiła. Miała taki aksamit
ny głos. Była to m ą ć .; dziewczyna. Prze
powiadano jej p iękną przyszłość. „Hanka” 
była poetką i literatką. W iedziałam, że tyl
ko przy niej uspokoję się. Hania zabrała 
mnie do domu swojej cioci. Dom był obszer
ny, z dużym ogrodem, parterowy i drewnia
ny, jak w iększość w tej okolicy Wilna, at
mosfera - kojąca. Do domu przylegał stary 
sad owocowy, pełen jabłoni i grusz, o które 
nikt obecnie nie dbał. One jednak co roku 
rodziły dorodne owoce. Uspokoiłam się tro
chę, bo jeżeli te drzewa, mimo wszystko, 
rodzą, to i ja muszę się wziąć w garść i dalej 
walczyć ze zdwojoną siłą. Przecież nasi 
chłopcy pozostawili nam testament, a w nim 
te słowa: „K im kolw iekjesteś, wiedz, że wy
rok śm ie rc i n ie pokona ł nas. Solidarni i 
świadom i wagi chwili, oddajemy życie za 
Boga i Ojczyznę. Wierzymy, że to, o co wal
czyliśmy, nie zginie. Sprawę podejmą inni. 
Polska powstanie wolna, niepodległa. Nie 
załam ał się nikt.

Wierzymy, że naszą śmiercią rozporzą
dza Opatrzność, więc jesteśm y spokojni i 
u fn i...”.

Słowa te przekazał pan Piotr Wróblew
ski, więzień Łukiszek.

Jan Mackiewicz, ps. „Konrad”. 
Pierwszy komendant Związku  
Wolnych Polaków. Rozstrzelany w 
Ponarach 12 maja 1942 roku

Henryk Pilść zamordowany w 
Ponarach w tym samym dniu
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l/u
Myślą i sercem jesteśmy  z Wami.
Wiemy: Izy nasze nic Wam dać nie

mogą, \
Myślicie o Polsce przed ostatnią drogą,
O wielkiej Polsce, której nie doczeka 

żaden z Was.
O tej Polsce, w którą każdy wierzy,
Dla której marli nasi bohaterzy,
Za którą jeszcze tyle krwi popłynie...
Takich uczuć nie można wyrazić

słowami,
Lecz wiedzcie: sercem my będziemy

z Wami
W  tej coraz bliższej, najcięższej

godzinie
- Myślicie: JUTRO... Gdy tylko noc

minie...

Rzuciliśmy się teraz do pracy z całym 
oddaniem i poświęceniem.

W  mieście wciąż trwały aresztowania. 
Wkrótce nowa tragedia wstrząsnęła „Koza
mi”. Byłjuż czerwiec, w pełni słoneczny, upal
ny. Mój dom na Zarzeczu, jak już wspomi
nałam, był punktem kontaktowym i tu spo
tykaliśmy się również my, „Kozy”, tu przy
chodził „Jelonek” i tu miałyśmy się spotkać 
6 czerwca o godz. 12 z „Grażyną”. Czekały
śmy 10 ,15 ,20  minut, które mijały jak wiecz
ność. Ogarniał nas coraz większy niepokój. 
„Grażyna” zawsze była punktualna i od nas 
tego wymagała. „Lusia" wydała mi polece
nie zbadania sytuacji. Coś musiało się stać. 
Przypomniała mi o ostrożności. Przebiegłam 
ulicę Miłosierną, wyszłam na ul. Zam kową 
przy której mieszkała „Grażyna". Zrobiłam 
dokładne rozeznanie i jak grom z jasnego 
nieba spadła na mnie wiadomość: „Graży
na" aresztowana.

W bramie spotkałam dozorcę domu. 
Uprzedził, żebym tam nie szła, powiedział: 
wczoraj byli tu z gestapo i zabrali p. Marię.

To w zakładzie cynkograficznym była 
wsypa. Jeden z aresztowanych przez gesta
po załamał się podczas śledztwa i wydał kil
ka osób, a wśród nich „Grażynę”. Było to 5 
czerwca 1942 r. Tę datę dobrze pamiętam, 
gdyż 7.06. kończyłam 17 lat.

„Grażyna” w więzieniu przeszła gehen
nę. Pisała w grypsach, że od bicia jest czar
na jak węgiel. Bito ją  szpicrutą zakończoną 
żelazem. Niczego już się nie spodziewała, 
tylko śmierci. Była jednak tak silną, że nie 
wydała nikogo. Znowu kolejny cios. 3 grud
nia 1942 r. rozstrzelano „Grażynę” w Pona

rach. Był to dla nas tragiczny 
dzień - Boże Święty, nikt nie 
może wiedzieć jak nam wów
czas serca bolały. To zbyt 
trudne, straszne, żeby pisać, 
żeby wspominać...

A życie  okrutne i bez
wzg lędne wzywało nas do 
walki i pracy. Miałyśmy szczę
ście służyć pod jej kierownic
twem. Wciąż wspominam sło
wa „G rażyny”: „Pamiętajcie 
„Kozy”- kto raz upadnie, nie 
ma szans na podniesienie się
i może być zdeptany przez 
tych, którzy stoją” ... ONA umierała stojąc.

Kierownictwo nad naszą grupą „Jelonek” 
powierza p. Barbarze Dudycz ps. „Wojtuś” 
(też nauczycielka).

Chwilowo cisza, ale był to okres wytę
żonej pracy. Niemcy coraz lepiej orientują 
się w podziemnej działalności.

W czerwcu 1943 r. gestapo przypadko
wo odkryło „skrzynkę” przy ul. Hetmańskiej. 
Pociągnęło to za sobąaresztowanie 5 „Kóz”: 
Barbary Dudycz ps. „Wojtuś”, Marysi Sarec- 
kiej ps. „Lusia”, Ireny Kołodziejskiej ps. „Ma
dejow a”, Jadwigi Chilińskiej ps. „Jadzia” i 
Hani Mahrburżanki ps. „Hanka”. „Kozy” mia
ły przy sobie obciążające materiały. Od nie
chybnej śmierci uratowała je pani Alina Au
gustowska za 300 rb. w złocie. Po wyroku 
zostały wywiezione do obozu w Prowinisz- 
kach na Litwie. Gdy front sowiecki zbliżał się, 
Niemcy likwidowali obóz. „Kozom” udało się 
ukryć. Przeżyły, taki był im pisany los.

Wspomnę o Hani Mahrburżance. Była 
mi bardzo bliską. W chwili aresztowania mia
ła 20 lat. 28 czerwca był dniem jej egzaminu 
maturalnego wieńczącego naukę na tajnych 
kompletach. Niestety, Hania została aresz
towana. Znaleziono przy niej meldunki. Bo
jąc się, że nie wytrzyma bólu i cierpienia, sko
rzystała z nieuwagi oprawców, wyskoczyła 
przez okno z drugiego piętra gmachu sądo
wego przy ul. Adama Mickiewicza. Przeży
ła. Ciężko ranna, ze skomplikowanymi zła
maniami nóg, znalazła się w szpitalu św. 
Jakuba, w którym pracował jej wujek, prof. 
anatomii patologicznej USB Stanisław Mahr- 
burg. Otoczył ją  troskliwą opieką. 18 lutego 
1944 r. została wywieziona do Prowiniszek, 
do obozu pracy, gdzie spotkała się z resztą 
„Kóz”.

.W iosną 1945 r. wraz z rodziną i grupą

wilnian wyjechała do Torunia. 
Hania została studentką uni
wersytetu na wydziale poloni
styki. Ciężka choroba, z którą 
walczyła, nie pozwoliła jej za
siąść w ławie toruńskiej Alma 
Mater. 28 listopada 1945 r. 
umarła w zakopiańskim sana
torium akademickim na gruź
licę jelit, nabytą po wojennych 
przejściach. Miała 24 lata.

Bolesne to wspomnienie, 
bo obe jm u je  życie  bardzo 
wartościowej, młodej dziew
czyny, która u progu dojrzało

ści zetknęła się z okrucieństwem, przemocą 
ze śmiercią. Powtarzam się, ale muszę jesz
cze raz napisać:... Śmierć nie pasuje do mło
dości!

Wiersze Hani Mahrburżanki 
ps. „Hanka”:

/
Kto wzlotów orlich zna wyżyny
I orłem ducha pragnie być,
Wieczności zdobyć swej wawrzyny
I dla ludzkości szczęścia żyć,
Ten wiarę w moc swą mieć powinien, 
Potęgę woli m usi mieć.
Rozumieć, co Wszechmocny winien
I również wierzyć, ja k  i chcieć.
II
Nie życzymy wam Polski Wolności 
Wy, te czynem spełnicie życzenia 
Tylko dzisiaj mówimy najprościej 
Niech was Bóg swoim skrzydłem ocienia. 
Niech opieką otoczy rodziny 
A gdy czas już  nadejdzie - 
Niech sprawi, byście ofiar zebrały

wawrzyny.
Może będą to polne kąkole,
Może tylko słowa uznania,
Wszak nie po to idziemy dziś w pole 
Lecz by zdobyć Święto

Zmartwychwstania...
III
Podnieś rękę Boże dziecię 
Daj by wolność nam wróciła 
W walce o nią niech wszechmocna 
Twoją Polskę wspiera siła.
Nie pozwól by wróg nas spętał 
Haniebnymi okowami 
A słowo się ciałem stało
I mieszkało między nami...

Hania Mahrburżanka, 
ps. „Hanka”
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Fragmenty listu pisane z więzienia:
18 grudnia 1943 r.
„(...) Jest za dużo smutku i  zta, więc trze

ba dać z siebie jak  najwięcej radości. Ból 
sam, jako uczucie, nic nikomu nie daje, jes t 
bezużyteczny. Co by się stało, gdyby wszy
scy bez reszty mu się oddali? Życie stałoby 
się po prostu niemożliwe, nie do zniesienia i 
na pewno nie mielibyśmy sil znieść tego, ale 
wiara w przyszłość, w istnienie dobra i jego  
zwycięstwo, nie mówię o zwycięstwie ideal
nym, bo w to nie wierzę, ale w każdym razie
o górowaniu dobra nad z łem ... ”

... W grypsach do domu nigdy nie było 
skargi na los, obawy przed biciem, były re
fleksje 20-letniej dziewczyny pełnej NA
D Z IEL.

„Kozy”, które uniknęły aresztowania, 
zostały przydzielone do innych grup konspi
racyjnych. Przy podziale trafiłam do komór
ki KEDYWU przy Komendzie Okr. Wilno. Do
wódcą KEDYWU był mjr Radzikowski ps. 
„Dąbek”. Zostaję skierowana do pracy w kio
sku Ruchu (Pressevertrieb) na dworcu ko
lejowym w Wilnie. Był to kiosk z prasą nie
miecką i miał obsługiwać transporty wojsk 
niemieckich, jadących i wracających z fron
tu sowieckiego. Pracowało tu 5 osób: por. 
Józef Ciecierski ps. „Rokita”, u nas ps. „Szef. 
Mieszkał na Zwierzyńcu, a był zbrojmistrzem 
w składnicy uzbrojenia. Pracowało też 3 
chłopców: Gienek Królikowski ps. „Gena” 
(najstarszy z nas), Rysiek - jego nazwiska 
ani pseudonimu nie pamiętam, Paweł Mar
kiewicz ps. „Źródło'' (mieszka w Szczecinie). 
Roznosili prasę niemiecką po peronach i ob
sługiwali wagony. Ja siedziałam z „Szefem" 
w kiosku. Sprzedawałam gazety. Wszyscy 
mieliśmy zaświadczenia bardzo nam przy
datne w pracy konspiracyjnej. Były to prze-

i pustki pozwalające na poruszanie się nocą 
po mieście.

Naszym dyrektorem był Niemiec, berliń- 
czyk, partyjny, bardzo niemiły człowiek. Na
zywał się Rogal. Nienawidził Polaków, a jed
nak nas zatrudnił, a zatrudnienie na kolei nie 
tylko chroniło młodych przed wywózką na ro
boty do Rzeszy, ale ułatwiało nam akcje sa
botażowo - dywersyjne.

Praca nasza była trudną i niebezpieczną. 
Zadaniem  chłopaków, pod przykryciem  
sprzedawania gazet, było nawiązywanie 
kontaktu z żołnierzami i skupowanie broni. 
Musieli użyć ogromnego sprytu i inteligen
cji, bo o wpadkę było bardzo łatwo.

Roznosząc prasę niemiecką po wago
nach, starali się nawiązać kontakty handlo
we z żołnierzami hiszpańskimi, austriacki
mi. W dyskretny sposób proponowali naby
cie broni. Pieniądze otrzymywali od „Szefa”. 
Gdy trafili na korzystnąokazję, nabywali broń
i pozbywali się jej oddając „Szefowi” . Po 
otrzymaniu od „Szefa" adresu, hasła i odze
wu, przenosiłam broń do miejsca przezna
czenia. To samo robiłam z pocztą, którą z 
gazetami przynosili łącznicy. Kiosk nasz był 
również „skrzynką  pocztową". Do celów 
transportowych przydała mi się bardzo, uszy
ta przez Mamusię, torba z podwójnym dnem. 
Było to zadanie niebezpieczne, groziła kara 
śmierci. Dzisiaj, gdy wspominam te wyda
rzenia, osądzam je z ogromnym krytycy
zmem. Mieliśmy jednak szczęście, chociaż 
jeden raz mogło się skończyć żle.

Był piękny letni dzień. Przenosiłam broń 
na ulicę Lwowską. Doszłam już na ulicę 
Wielką i, ku memu przerażeniu, zobaczyłam 
przed sobą 2 żandarmów rewidujących ko
bietę. Kolana zaczęły mi drgać nerwowo, nie 
mogłam tego opanować... Co robić?

Musiałam bar
dzo panować nad 
w yrazem  tw arzy, 
gdyby zauw aży li 
strach, przepadła
bym. Żandarmi zbli
ży li się do m nie, 
nogi mi się ugięły. 
U słyszałam  „W as 
tra ge n  S ie ? ” ... 
Uśmiechnęłam się 
jak najbardziej na
turalnie i nie czeka
jąc, sięgnęłam do 
torby. Na wierzchu

„ Wyjście z kościoła ” - pierwszy idzie „Bury", 
dalej „Bosy”, „Wyrwa", „Pile" i inni

miałam najnowszą prasę niemiecką, dając 
im powiedziałam: niosę prasę mojemu sze
fowi Herr Rogalowi do Pressevertrieb, bo 
tam pracuję (mówiłam dobrze po niemiec
ku). Niemcy złagodnieli, odwzajemniając się 
uśmiechem wzięli gazety i odeszli. Po tym 
nerwowym przeżyciu nie mogłam nóg ode
rwać od chodnika.

Chciałabym opowiedzieć jeszcze jed 
no, trochę zabawne zdarzenie związane z 
kolejnym zadaniem. Znowu broń i znowu 
ul. Lwowska. Doszłam do małego domku, 
w oknie którego znakiem ostrzegawczym - 
czy można wejść - miał być wystawiony wia
traczek, taki dziecięcy, kolorowy, jakie ku
powało się na kiermaszu. W oknie brak wia
traczka. Zaskoczenie, nie byłam na to przy
gotowana. W pewnej chwili podeszła do 
mnie osoba dobrze mi znana, której mia
łam przekazać broń. Była również zdener
wowana. Poprosiła, żebym przeszła do na
stępnego domku, do sąsiadów zaprzyjaź
nionych. Gdy zapytałam, co się u niej dzie
je, dostałam odpowiedź - wszystko w po
rządku, tylko niespodzianie przyjechała ze 
wsi mama z jej małym synkiem i dano jej 
klucze od m ieszkania. Nie wtajemniczona 
mama wzię ła zabaweczkę z okna i dała 
wnuczkowi do zabawy. To, co opowiedzia
łam, może nie jest ważne dla kogoś, kto 
pracował w innych warunkach, ale ja prze
żyłam stres i pamiętam to do dziś.

Następnego dnia otrzymałam nowe za
danie do wykonania. Miałam udać się na uli
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cę Kasztanową i odebrać benzynę od Niem
ca z Organizacji Tott’a. Za handel benzyną 
groziła kara śmierci, więc sztam z bijącym 
sercem i drżącymi rękoma. W bramie domu 
czekał już na mnie Niemiec. Przekazaliśmy 
sobie pieniądze i kanister z benzyną. W sta
wiłam go do plecaka. Teraz dopiero zaczęło 
się najgorsze. Jak to nieść? Szłam ul. Ada
ma Mickiewicza w stronę katedry, czułam 
zapach benzyny i słyszałam jej chlupanie. 
Bardzo się bałam, ale wszystko poszło gład
ko. Zadanie wykonane. Benzynę oddałam 
pod adresem mi wskazanym przy zaułku 
Bernardyńskim. Mieszkał tam nauczyciel, 
tyle tylko wiedziałam. Po akcji wróciłam do 
domu. Zdenerwowani rodzice ucałowali 
mnie, a ja nie mogłam wydobyć z siebie ani 
słowa. Idąc na spotkanie myślałam, że je 
żeli wszystko się uda, będę szaleć z rado
ści, śmiać się i śpiewać... To nieprawda, że 
człowiek się nie boi, myślę, że odwaga to 
podjęcie i wykonanie rozkazu, a lęk to uczu
cie ludzkie.

...Tojuż rok 1944. Piąty rok okupacji. Pło
mień walki ogarnął cały kraj. Udręczony na
ród liczył na wyzwolenie. Szykowało się po
wstanie wileńskie „Operacja Ostra Brama”. 
Rozkaz „gen. Wilka” przyspieszający o dobę 
powstanie nakazał otrzymane polecenia 
wykonać szybko i rzetelnie. Razem z Tatu
siem skierowani byliśmy na ul. Kalwaryjską 
do kpt. „Jana” (B. Zagórny). Miałam pełnić 
funkcję łączniczki. O powstaniu nie będę pi
sała. Inni zrobili to lepiej. Opowiem tylko o 
tym, co sama przeżyłam i co na własne oczy 
widziałam.

Otrzymałam rozkaz przeniesienia mel
dunku na ul. Wielką, gdzie walczył ze swo
im oddziałem por. „Mocny” (Wacław Pietkie
wicz). Na Kalwaryjskiej panował już względ
ny spokój. Doszłam do Wilii, Zielony Most 
był zerwany. Chłopcy przewieźli mnie pon
tonem na drugi brzeg. Zostałam sama w 
miejscu, w którym trwały walki uliczne. Ni
gdy nie wiadomo, czy z któregoś okna nie 
padnie strzał. Biegłam przez Cielętnik (park). 
Rozum nakazywał iść brzegiem, z dala od 
centrum. To, co zobaczyłam, pozostało w 
mej pamięci do dziś. Widok pobojowiska, 
ziemi zasianej poległymi żołnierzami obu nie
przyjacielskich armii. Ciała w rozkładzie...

Przebiegłam jak najprędzej do Ogrodu 
Bernardyńskiego, a stamtąd nad Wilenkę. 
Droga okrężna, ale bezpieczniejsza. Tu pa
nowała cisza. Odgłosy walki dochodziły ze 
strony ul. Wielkiej. Przeszłam rzekę w najpłyt
szym miejscu i wyszłam pod górkę, następ
nie przez bramę przechodnią w domu nr 16 
na Zarzeczu. Na ulicy pustka, jakby wszyscy 
wymarli. Ogarnął mną niepokój, wszak na tej 
ulicy została Mamusia i siostra Lila, a w domu, 
przez którego podwórze przechodziłam , 
mieszkała żona „Jana". Nigdzie nie spotka
łam, jak mówię, żywej duszy. Co się stało? 
Niepokój mnie nie opuszczał. Ta pustka była 
straszna. Przecisnęłam się za cerkwią nad 
W ilenką przez ul. Miłosierną na Subocz, tu 
słyszałam głosy walki.

Znalazłam się na ul. Wielkiej. Miałam 
przejść blisko drugiej cerkiewki. To krótki 
odcinek. Koniec Zamkowej i wejście na ul. 
Wielką. Żaba by przeskoczyła, a ja nie mo

1 pluton „Bosego” I kompanii szturmowej „Burego”

głam przebiec, bo padały strzały. Później do
wiedziałam się, że w Ratuszu, stojącym na 
środku placu, siedzieli Niemcy i mieli ten te
ren widoczny jak na dłoni. Po jakimś czasie 
udało mi się przejść na drugą stronę. Tu 
napotkałam nowe trudności. Stałam w bra
mie i czekałam na możliwość przebiegnię
cia do drugiej. Por. „Mocny" walczył ze swo
im oddziałem przy domu przed kinem „Wir”, 
naprzeciw kina „Adria”. Po jakimś czasie do
biegłam tam. Tak wyglądała walka uliczna, 
trzeba zdobywać dom po domu. Jakież było 
moje ogromne i radosne zdziwienie, gdy spo
tkałam się z Mamą i siostrą Lila. Dowiedzia
łam się o okrutnych wyczynach żołnierzy nie
mieckich, którzy kazali pozostałej ludności 
z naszej ulicy Zarzecznej opuścić domy. 
Spędzili ich do piwnic przy ul. Wielkiej, do 
bramy kina „Pan” przy placu Ratuszowym. 
Później podpalili dom, a do piwnic, w któ
rych zgromadzili kobiety i dzieci, wrzucali 
granaty. I tu na moich oczach „Mocny” zo
stał ranny. Na tym odcinku było piekło. Niem
cy bronili Wilna ze wszystkich stron. W cza
sie bombardowania miasta przez sowietów 
dawna dzielnica żydowska została zrówna
na z ziemią. Musiałam żegnać Mamę i Lilę i 
wracać z meldunkiem do „Jana”. Drona po
wrotna była łatwiejsza. „Operacja Ostra Bra
ma” zbliżała się ku końcowi. 13 lipca 1944 r. 
oddziały AK i Armia Czerwona zdobyły Wil
no. Zapanowała ogromna radość. Na ul. Kal
waryjskiej ruch, wciąż przychodzili i odcho
dzili nasi chłopcy. Jak cudownie, jak bojowo 
wyglądali, ktoś powiedział: Boże! Polsko, 
jakaż Ty szczęśliwa, że masz takie dzieci.

Radość nie trwała długo. Władze sowiec
kie zarządziły koncentrację żołnierzy AK pod 
pretekstem formowania Wojska Polskiego, 
które walczyłoby obok Armii Czerwonej w 
dalszej wojnie z Niemcami. Nasi „bracia” ze 
wschodu dali już wystarczająco dużo dowo
dów, by podejrzewać ich o najgorsze.

I tak nadszedł dzień 17 lipca 1944 r. 
Każdy z nas ten dzień będzie pamiętał do 
końca życia. Sowieci zastawili pułapkę, roz
brojono żołn ierzy AK, aresztowano „gen. 
Wilka" i innych dowódców. Smutny i tragicz
ny był koniec powstania. Cały nasz wysiłek 
wojenny zlekceważono.

O ile przez całą okupację pracowałam z 
radością i optymizmem ufając moim dowód
com, w tym dniu przestałam wierzyć, że jest 
taki świat, gdzie ludzie chodzą do teatru, 
spotykają się w kawiarni... ta ń c zą ...
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Dostałam rozkaz po
zostania w konspiracji.
Dzisiaj te słowa już  nie 
mają takiego znaczenia.
Ale wówczas... Wracać do 
domu? A koledzy? A Pol
ska? A Honor?

Rozpoczęłam pracę z 
kolejnym dowódcą. W tym 
czasie powstała specjalna 
grupa do walki z sowieta
mi. Dowództwo objął rtm.
Zygmunt Augustowski ps.
„Hubert” . Zostałam jego 
łączniczką. Nie dane nam 
było odpocząć. W naszym 
domu wrzało. Mieszkanie nadal było punk
tem kontaktowym. Rodzice nadal bardzo an
gażowali się w pracę konspiracyjną. Tatuś 
ps. „Wiesław” pracował z „Hubertem", ze Sta
nisławem Jachowiczem ps. „Okoń” (aresz
towany, wywieziony do łagru w Workucie, 
wrócił do Polski w 1956 r. i zamieszkał w 
Kaliszu. Nie żyje). Mamusia ps. „Stella” pra
cowała w szpitalu gruźlicy kości na ulicy 
Popowskiej, w „dołku” (tak się wóvft;zas mó
wiło, bo szpital leżał poniżej tej ulicy). Ordy
natorem był dr Antoni Tołłoczko (nie pamię
tam pseudonimu). Szpital opiekował się ran
nymi partyzantami AK, którzy potrzebowali 
schronienia. Dr A. Tołłoczko dorabiał każde
mu fałszywe karty chorobowe, że niby to nie 
żołnierze AK, tylko chorzy na gruźlicę, co ra
towało ich od aresztowania i wywiezienia do 
łagrów w ZSRR. Otrzymałam polecenie za
opiekowania się dwoma partyzantami AK z 
okręgu lidzkiego. Zostali ranni w walkach o 
Wilno. Byli to: Jerzy Cybulski i Stanisław (na
zwiska i pseudonimów nie pamiętam). Do 
czasu uzyskania fałszywych dokumentów, 
Mamusia um ie jscow iła  ich w szp ita liku. 
Otrzymałam lewe dokumenty na nazwisko 
Jerzy Magnuszewski dla Jurka, a o tym dru
gim umknęło mi z pamięci. Udało się im unik
nąć aresztowania. Po wyzdrowieniu przepro
wadziłam ich na ulicę Zarzecze nr 16 do prof. 
Puciaty. Po paru dniach zmienili miejsce za
mieszkania. Kontakt nasz się urwał. Minęły 
lata... Dowiedziałam się, że Jurkowi udało 
się przedostać do Polski i osiedlić się w 
Łodzi. Podjął pracę i wstąpił na Uniwersytet 
Łódzki, na prawo. Był już na czwartym roku, 
gdy zainteresowało się nim UB. Aresztowa
ny i osądzony na karę śmierci. Wyrok wyko
nano. O Staszku nic nie wiem.

P racy  co raz  w ięce j. 
N astępnym  moim zada
niem było wyprowadzenie 
partyzanta AK ze szpitala 
św. Jakuba. Leżeli tam nasi 
partyzanci ranni w czasie 
walk o Wilno. Po wylecze
niu czekało ich aresztowa
nie. Do wykonania polece
nia przystąpiłam z Jankiem 
S zykszn ianem  ps. „Ś c i
g a cz ” , pa rtyzan tem  z 3 
Bryg. „Szczerbca”, któremu 
udało się wywinąć od aresz
towania i w łączyć się do 
pracy konspiracyjnej u „Hu

berta”. Naszym podopiecznym był partyzant 
z 8 Bryg. od „Tura” (ppor. Turonek) Okta- 
wiusz Dawidowicz ps. „Skrzat” , „Szkic”. Am
putowano mu nogę, należało go wyprowa
dzić ze szpitala i przekazać innemu łączni
kowi. Parę dni wcześniej przyszliśmy do szpi
tala, by zrobić rozeznanie. Tusiek leżał w sali 
nr 13. Było tam jeszcze kilku rannych na
szych chłopaków. Nas interesował „Skrzat”. 
Poznaliśmy się i uprzedziliśmy go o tym, co 
go czeka w najbliższych dniach. Ogromnie 
się ucieszy1 Tego dnia, kiedy byliśmy goto
wi wykonać zadanie, szpital był pilnowany 
przez żołnierzy NKWD - pomogli nam leka
rze i pielęgniarki. Czekaliśmy za szpitalem, 
a Tuśka wzięto na opatrunek i nam przeka
zano. Bardzo szybko ubraliśmy go i jeszcze 
szybciej staraliśmy się oddalić z tego miej
sca - godzina popołudniowa, jeszcze jasno, 
a droga, jak dla rannego, daleka. Miejscem 
spotkania z łącznikiem była Góra Zamkowa. 
Tusiek objął nas za szyję i skakał na jednej 
nodze. Prowadziliśmy go przez ulicę Zyg- 
muntowską wzdłuż Wilii. Cała akcja przecią
gała się i to było denerwujące. Taki widok 3 
młodych osób wzbudzał podejrzenie. Na uli
cach w tym okresie nie było widać młodzie
ży, bo albo byli wywiezieni do łagrów, albo 
siedzieli w więzieniu. Po dobrnięciu na miej
sce czeka ła  nas nowa n iespodzianka. 
Łącznika nie było. Co teraz z nim robić? Do 
mego domu nie mogłam go zabrać ze wzglę
du na niebezpieczeństwo. Do Janka też nie, 
u niego już ukrywał się partyzant ps. „Ślą
zak”. Czas leciał szybko. Słońce chowało się 
za horyzontem... Nagle ktoś zbliżył się do 
nas... Był to łącznik, który niepokoił się naszą 
nieobecnością. Oddalił się w obawie, że nam 
się nie udało. Stał jednak w pobliżu, obser

wując wyznaczone miejsce - spokojni i za
dowoleni pomknęliśmy każdy w swoim kie
runku. Tak wyglądała praca łączników.

10 lat temu przypadek zrządził, że od
naleźliśmy się z Tuśkiem. Jakże wzrusza
jące było nasze spotkanie. Tusiek z żoną 
Basią przyjechał do Szczecina. Mieszkali
śmy na dwóch krańcach Polski, ale to nie 
było przeszkodą. Przykro, że mąż mój Ja
nek nie doczekał tej chwili. Janek zmarł rok 
wcześniej. Dzisiaj i Tusiek już nie żyje.

Zbliżała się jesień. Aresztowania nasi
lały się. NKWD każdej nocy aresztowywała 
młodzież, coraz to w innej dzielnicy.

Całe społeczeństwo na Kresach znane z 
patriotyzmu angażowało się w walkę z na
jeźdźcami, nie należąc do organizacji ściśle 
współpracowało z nami. Także kobiety wyko
nywały różne zadania. Wykonały, na przykład, 
sztandar dla polskich lotników walczących w 
Anglii. Do tego celu w tak trudnych czasach 
przywiozły złote i srebrne nici aż z Czecho
słowacji, a m ateria ł z Berlina. Wiem, bo 
wszystko to ja zanosiłam do sióstr Benedyk
tynek na Skopówkę, a wykonany sztandar 
przeniosłam do domu znajdującego się po 
drugiej stronie ulicy. Będąc w Londynie w 1979 
r. widziałam ten sztandar w Muzeum Sikor
skiego (byłam tam na zaproszenie pani Sue 
Ryder).

...Nadszedł grudniowy późny wieczór. 
Jutro wigilia. Mamusia krzątała się po miesz
kaniu. Ja nie mogłam zasnąć. Jakiś niepo
kój wisiał wokół. Mamusia bardzo niespokoj
na. Nie wiem, czy to intuicja. W domu znaj
dowało się wiele kompromitujących materia
łów. Mama pod wpływem dziwnego przeczu
cia postanowiła przenieść je do piwnicy Jan
ka Szykszniana. Janek mieszkał bliziutko, 
przy zaułku Św. Michalskim. Mieszkanie zo
stało oczyszczone. Jednak niepokój wciąż 
się wzmagał. Nazajutrz, tzn. w wigilię o go
dzinie 10-ej rano mieli się spotkać u nas w 
domu „Hubert” , „Ewa” (Irena Pelikan-Augu- 
stowska) i jeszcze parę osób - już nie pa
miętam, kto. Wybiła północ. Jeszcze nie spa
łam, myślami byłam z tymi wszystkimi aresz
towanymi, którzy nie zasiądą do stołu w ten 
najpiękniejszy wieczór roku. Zamiast rado
ści prawie w każdym domu poleją się łzy... 
Nagle usłyszałam ostre kołatanie do drzwi. 
Pamiętam to spojrzenie Mamusi i ciche sło
wa: „po nas’’.

Całą noc trwała rewizja, nic obciążające
go nie znaleźli. Rano zabrali mnie i Tatusia.

rtm. Zygmunt Augustowski ps. 
„Hubert"
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1946 r. - ślub autorki z Jankiem
Gdy się miało szczęście,
Które się nie trafia:
Czyjeś ciało i ziemię całą,
A zostanie tylko fotografia.
To - to jest bardzo mało...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Zaprowadzili nas na ul. J. Słowackiego, gdzie 
odbywały się przesłuchania. Myślałam, z któ
rej strony uderzą? Przez te 5 lat pracy w kon
spiracji nagromadziło się dużo „na sumieniu”. 
Wkrótce wszystko się wyjaśniło. Już w drugą 
noc przesłuchania dowiedziałam  się, że 
łączniczka, która niosła do mnie meldunki, zo
stała zatrzymana. Nie wytrzymała bicia i po
dała mój adres. Nie będę opisywała jak prze
chodziły przesłuchiwania. Nie lubię wracać do 
tych wspomnień. Opisałam je bardzo szcze
gółowo w książce pt. „281 dni w szponach 
NKWD”. Wspomnę tylko, że nie było łatwo. 
Wytrwałam, nie wydałam nikogo. Po siedmiu 
nocach badań przewieziono mnie do więzie
nia na Łukiszkach. I mnie szczęście opuści
ło. I ja nie zasiadłam do kolacji wigilijnej. Przez 
wszystkie lata w ten wieczór wracają tamte 
wspomnienia... Miałam wówczas 19 łat.

11 marca 1945 r. wywieźli mnie z dużą 
grupą (1800 osób) do łagru do Jełszanki k. 
Saratowa (ZSRR). To, co tam przeżyłam, też 
nie będę opisywała, bo i to jest opisane w 
ww. książce. Wiem tylko, że nigdy nie zapo
mnę tamtych lat... I nikt nam nie zwróci tych 
lat... Dziś nie mogę już pisać o więzieniu i 
łagrze, śnią mi się później te koszmary.

Poruszane w mniejszych w spom nie
niach te i inne wydarzenia z mojego życia 
sąjedynie fragmentami codziennej wówczas 
pracy. Wracając myślami do tamtych tragicz-

Dzieci: Ewa i Leszek

nych i niebezpiecznych dni, gdy byłam jesz
cze tak młoda, myślę, że Opatrzność otoczy
ła mnie skrzydłami. Przedterminowe wydosta
nie się z łagru, pokonanie dwóch ciężkich 
chorób (dur brzuszny i plamisty), ogólnego 
wyniszczenia, przekonują mnie głęboko, że 
takie zakończenie nie było w ludzkiej mocy.

Te moje okruchy wspomnień skróciłam 
do najważniejszych, by nie zanudzać. Ale 
należy o tym pisać, by zapalić iskrę wiary w 
człowieka, w Boga i Niepodległą Polskę w 
sercach obecnego pokolenia.

Po powrocie z łagru nie zastałam już ni
kogo w Wilnie. Mamusia zmarła 2 miesiące 
przed moim powrotem. Kochała Wilno i zo
stała w nim na cmentarzu Bernardyńskim. 
Tatuś był w wojsku na terenach odzyska
nych, a siostra Lila w Krakowie. Odnalazłam 
ich i wszyscy wyjechaliśmy na Ziemie Od
zyskane do Drawna k. Szczecina. Do kraju 
przedostałam się nielegalnie przez granicę 
pod koniec listopada 1945 r.

Zegar czasu wciąż wybija ł godziny... 
Odzyskiwałam siły i starałam się zrzucać z 
siebie otoczki koszmarów obozowej egzy
stencji. Zaczęłam wierzyć, że młody człowiek,

Symboliczny grób pomordowanych w lasach 
ponarskich. Znicz zapala Jerzy Ossowski - 

obecny mąż autorki

nawet z najbardziej opalonymi skrzydłami, 
powinien powrócić do normalnego życia. 
Wracała nadzieja, że tu, między swymi za
cznę znowu realizować swój przerwany 
życiorys. Zaczęłam nowe życie, pozornie 
łatwiejsze, a faktycznie tak trudne, że chwi
lami ręce mi opadały. Nie było to łatwe, po 
tych potwornościach adaptować się do no
wego życia i snuć plany na przyszłość.

Lata biegną szybko. Wyszłam za mąż za 
Janka Szykszniana. Urodziłam syna Leszka
i córkę Ewę, uzupełniłam wykształcenie pe
dagogiczne. Nadszedł dzień, w którym pod
jęłam pracę nauczycielki. Stopniowo narastało 
zmęczenie, dławiące bóle serca. Coraz czę
ściej sięgam po tabletki nitrogliceryny, srebrzą 
się skronie... I właśnie ze wzmożonąsiłą wra
cają wspomnienia.

Po latach intensywnej pracy przejście na 
emeryturę to coś nowego i nieznanego. Po
nieważ nie zwolniono nas z przysięgi złożo
nej Ojczyźnie, dalej pracujemy społecznie. 
Biorę czynny udział w pracach Światowego 
Związku Armii Krajowej w Szczecinie. Przez 
3 kadencje pełnię funkcję wiceprezesa Zarzą
du Okręgu i wiceprezesa w Kole Kresowych 
Żołnierzy AK. Pracuję z młodzieżą szkolną, 
przekazując im prawdziwą historię Polski, któ
ra przez tyle lat była zakłamywana. Działa
łam w Weryfikacji przy Pełnomocniku Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Za całość pracy w moim już bardzo dłu
gim życiu otrzymałam:

* Krzyż Kawalerski Polonia Restituta
* Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
* Krzyż Armii Krajowej nadany przez gen. 

Bora - Komorowskiego
* Krzyż Partyzancki
* Medal Wojska (trzykrotnie) i wiele od

znak pamiątkowych.

... Trzy znam ja  prawdy, oto one: 
Ojczyzna, Naród, Chrystus Król.
Choć umęczone ciało skona, 
sam duch zwycięży poświst ku l...

Te słowa nad grobem w ypow iedzia ł 
„Konrad” - Jan Mackiewicz, pierwszy komen
dant Związku Wolnych Polaków, rozstrzela
ny 12 maja 1942 r. w Ponarach k. Wilna.

A ja zakończę te wspomnienia słowami 
piosenki śpiewanej przez Eleni:

...Obeschły już  łzy, ale pamięć trwa i po
winna trwać...

Danuta Szyksznian-Ossowska
Szczecin
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GŁOS str. 16-17 ZACHOWANE W PAM
Dla Polaków urodzonych przed II wojną światową 

rodzinne strony, to nie tylko miejsca radosnj^ch 
wspomnień, ale także krainy lęku, cierpienia i łez. 
Nadto, wielu dzisiejszych siedemdziesięciolatków 
skrywać musiało swój ból przez pół wieku; ich wcho
dzenie w dorosłość znaczone było walką w szere
gach Armii Krajowej na kresach wschodnich i szla
kiem sowieckich więzień, łagrów oraz syberyjskich 
zeslań. Do nich należą: Jerzy Ossowski, pseudonim 
konspiracyjny „Osa“ i jego żona -  Danuta Szyksz- 
nian-Ossowska ps. „Sarenka".

O mu
rodem z W

„Sarenka" spisała swoją 
wstrząsającą historię w książce 
pt. „281 DNI W SZPONACH 
NKWD" -  historię męczeństwa 
dziewiętnastoletniej dziewczy
ny, skazanej przez stalinowskie 
władze na niewyobrażalne re
presje za udział w Armii Krajo
wej. „Osa“ zgodził się podzielić z 
czytelnikami „Głosu" swoimi, 
przez lat skrywanymi, przeży
ciami. Na zawsze są związane z 
Wilejką.

* * *
Wilejka, w przedwojennej Pol

sce miasto powiatowe, leży mniej 
więcej w połowie drogi z Wilna 
do Mińska. Tutaj, po drugim roz
biorze Polski, trafili pradziadko
wie Jerzego Ossowskiego, stąd 
wywieziono na Sybir dziadka 
„Osy" -  powstańca styczniowego, 
bohatera bitwy pod Władykami. 
Na licznych, cudem przechowa
nych fotografiach, zachowały się: 
fragment głównej ulicy Wilejki — 
ul. Piłsudskiego i domu rodzin
nego Ossowskich przy ul. Bisku
pa Bandurskiego; kapliczka upa
miętniająca straconych tu po
wstańców 1863 roku, gmach 
Gimnazjum i Liceum im. Henry
ka Sienkiewicza oraz kościół pw. 
świętego Krzyża, w którym -  w 
roku 1922 -  ochrzczono Jerzego 
Ossowskiego.

- W 1997 roku, po 54 latach, po
jechaliśmy do Wilejki i znów bie
galiśmy, tak biegaliśmy! je j ulicami 
i nad męką Wilią — opowiada Jerzy 
Ossowski. -Jak wówczas, gdy spie
szyłem się na zbiórki drużyny wod
niaków, „Kresowejjedynki żeglar
skiej", w której byłem zastępowym...

Tuż przed' wybuchem wojny, 
Jurek Ossowski -  wysoki, wesoły 
siedemnastolatek, który pisał pięk-

- na uriara-Ła—kaagtU przede wszyst
kim do szkoły, był uczniem liceum. 
Jesienią 1939 roku, licealiści i gim
nazjaliści, stali się żołnierzami ru
chu oporu, a ich nauczyciele do
wódcami, którzy zadbali by scho
wać przed wrogiem sztandary i pa
miątki szkoły. Od zachodu nadcią
gali Niemcy, ale oni znaleźli się 
najpierw pod okupacją rosyjską. 
Do Wilejki radzieckie oddziały do
tarły 21 września 1939 roku.

niono program nauczania -  
wprowadzono obowiązkowy język 
rosyjski... Ale przez nauczycieli 
Polaków docierają do nas także 
wiadomości krzepiące o tym, że w 
Wilnie działa już Związek Walki 
Zbrojnej. I  to do Wilna trafiały 
spisy aresztowanych w Wilejce 
Polaków, sporządzane przez har
cerzy.

Konspiracyjne harcerstwo po
magało także w ucieczkach. lu
dziom szczególnie narażonym na 
aresztowanie: ostrzegaliśmy, od
prowadzaliśmy w bezpieczne 
miejsca. Dła tych, których ju ż  
uwięziono przesyłaliśmy paczki, 
pisałiśmy łisty. Nigdy wcześniej 
nie widziałem tylu łez i smutku 
na ludzkich twarzach...

Droga śmierci
22 czerwca 1941 roku, Niem

cy uderzyli na ZSRR. Dzień póź
niej, w mieszkaniu Ossowskich 
byli Rosjanie, przeprowadzili rę

ko listy od ojca -  drobnym pi
smem zapisane niewielkie kart
ki papieru, w których wyraża 
przede wszystkim swój lęk o ro
dzinę.

Trzecią kolumnę więźniów 
wyprowadzanych z Wilejki, sta- 
nowiłylcobiety. Po przejściu kil
ku kilometrów odmówiły jednak 
dalszego marszu. Rosjanie za
wrócili więc z nimi do więzienia 
i tam je zostawili.

- Kiedy Rosjanie opuścili Wi- 
lejkę postanowiliśmy wejść do 
więzienia -  kontynuuje Jerzy 
Ossowski. —■Uwolniliśmy z cel 
kobiety. Niektóre z nich nie mo
gły ju ż  iść 'o własnych siłach, 
więc je  wynosiliśmy na rękach. 
Potwierdziły one wcześniejsze in
formacje o tym, że w więzieniu 
sowieci rozstrzeliwali ludzi. Na 
dziedzińcu ani wewnątrz budyn
ku więzienia nie znaleźliśmy jed
nak żadnych śladóuj jak też ciał 
ofiar. Dopiero za murem okala-

nauczyciele i ksiądz prefekt 
Władysław Potocki.

W ZWZ

udało mi się dc 
trafić do Lotn 
śnego im. Króli 
brego, który st< 
ziorami w łasa 

Kiedy oddz 
Turgiele przeir 
Wileńską Bryg 
nazwa od pseu 
cy, Gracjana-i 
pamięta, że w 
napisał wiers; 
ści, gdy się sp 
przerodził się 1 
dy Wileńskiej 
znawczy.

Gmach więzienia w Wi
lejce, skąd zaczynała się 
droga śmierci.

Kościół pw. Świętego 
Krzyża w Wilejce, gdzie 
ochrzczono Jerzego Ossow
skiego.

7 lipca 1941 roku, do Wilejki 
dotarły pierwsze oddziały Niem
ców i niemiecki komendant mia
sta. Rozpoczęła się kolejna oku
pacja.

- Naukę mogliśmy kontynu
ować już tylko na tajnych kom
pletach -  wspomina pan Jerzy. -  
Również na tych lekcjach, ale tak
że na potańcówkach, spacerach 
nad rzeką, ustalaliśmy zadania 
konspiracyjne dla seiicji i drużyn 
ZWZ. Trzeba było np. z zajętych 
przez Niemców budynków wy
nieść potrzebne książki i pomoce 
do nauki i przenieść ja dó dawne
go Klubu Młodzieży Katolickiej 
przy kościele. Trzeba było także 
gromadzić broń -  każdy porzuco
ny przez Rosjan karabin czy 
ukradziony pistolet był czyszczo
ny, konserwowany i ukryty. Ro
biliśmy także wypady na niemiec
kie magazyny, z  których wynosili
śmy przede wszystkim skóry na 
buty i lekarstwa. Dobra te, zaufa- 
ni kolejarze przewozili do Wilna.

Na przełomie 1941/1942 ro
ku, zimą zaczęliśmy organizować 
placówki ZWZ w terenie i ćwicze
nia z bronią. Jak były to niebez
pieczne zajęcia przekonaliśmy się 
po niespełna pół roku...

Właśnie w lipcu 1942 roku,
Gestapo rozpoczęło akcję aresz
towań żołnierzy AK ukrywają
cych się we wschodniej części Wi- 
leńśzczyzny. (14 lutego 1942 ro- Życie żołn: 
ku, rozkazem generała Sikorskie- działu AK, 
go, Związek Walki Zbrojnej prze- Ossowskiego, 
mianowano w Armię Krajową), dzielności i n 
W ręce Niemców wp -ul dowódca ale także szc.z< 
Obwodu W ileńsk ie j AK — Win- w niewielkie, 
a n ty  Koziełł-Pojuewski ps. kiedy 
„Wierzba", ukrywający się w ma- ła okrążona pi 
jątku Kostyki. le trafiły aż 5!

- Aresztowano widu znanych „Osy", jemu p< 
mi, bliskich ludzi, miedzy innymi koło ucha i na 
Kazimierza Wereszcz ika, mojego - Mnie się 
ojca chrzestnego -  wspomina Je- szczęście trzy 
rzy Ossowski. — Po i.zcji Gestapo kach mama, i 
utraciliśmy kontakt; Wilnem. W  dodaje pan Ji 
więzieniu w Wilejce Niemcy roz- łzm to sobie d

- strzelali około 100 żołnierzy pod- , śli, modlitwy 
ziemia... - podążały za n

•—  nawet mnie u
drużynowy Żeby to 

Ossowski od 
opowieści do 1 
po zaieciu W 
radzieckie, kie 
roku -  Połaci 
obywatelami 
tem, podstęj 
aresztowano n 
twn Wilfąńslrip

Więks
1 c l i i

Wileński
* 28 X I I 1

Turgiele, roz 
policji;

* 8 1 1944 
dycji pod wsią 
cie broni i spr

* 1 7 1 19* 
domino, rozbi 
licji, zniszczę

* 29/30 Ul 
miasta Troki:

* 13 V 1E 
Murowanej C 
jenie dwóch 1 
tewskich;

Zc

W tym czasie 
ZWZ, Jerzy Ossowski, ps/„Osa“, 
nie tylko przygotoWuj e się do 

.matury, ąle^już t .  Jtu.e w nie
mieckiej firmie handlującej ru
nem leśnym i wyrabiającej z nie
go leki. Oficjalnie jest zatrudnio
ny na stanowisku kierownika 
magazynu, lecz naprawdę kieru- 
iacv firma niemiecki farmaceu-
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ItWANE W PAMIĘCI

zczeeiniamn
iem  z W ilejki
•obnym pi- 
ielkie kart- 
ch wyraża 
ój lęk o ro-

więźniów 
filejki, sta- 
zejściu kil- 
viły jednak 
>sjanie za- 
) więzienia

puścili Wi- 
y wejść do 
luje Jerzy 
'iśmy z cel 
ch nie mo- 
'ch siłach, 
na rękach, 
śniejsze in- 
więzieniu 
ludzi. Na 

iłrz budyn- 
żliśmy jed- 
iak też ciał 
rem okala-

nauczyciele i ksiądz 
Władysław Potocki.

W ZWZ

prefekt

7 lipca 1941 roku, do Wilejki 
dotarły pierwsze oddziały Niem
ców i niemiecki komer.dant mia
sta. Rozpoczęła się kolejna oku
pacja.

- Naukę mogliśmy kontynu
ować już tylko na tajnych kom
pletach -  wspomina pan Jerzy. — 
Również na tych lekcjach, ale tak
że na potańcówkach, spacerach 
nad rzeką, ustalaliśmy zadania 
konspiracyjne dla sekcji i drużyn 
ZWZ. Trzeba było np. z zajętych 
przez Niemców budynków wy
nieść potrzebne książki i pomoce 
do nauki i przenieść je dó dawne
go Klubu Młodzieży Katolickiej 
przy kościele. Trzeba było także 
gromadzić broń — każdy porzuco
ny przez Rosjan karabin czy 
ukradziony pistolet był czyszczo
ny, konserwowany i ukryty. Ro
biliśmy także wypady na niemiec
kie magazyny, z których wynosili
śmy przede wszystkim skóry na 
buty i lekarstwa. Dobra te, zaufa- 
ni.kolejarze przewozili do Wilna.

Na przełomie 1941/1942 ro
ku, zimą zaczęliśmy organizować 
placówki ZWZ w terenie i ćwicze
nia z bronią. Jak byty to niebez
pieczne zajęcia przekonaliśmy się 
po niespełna pół roku...

Właśnie w lipcu 1942 roku, 
Gestapo rozpoczęło akcję aresz
towań żołnietzy AK ukrywają
cych się we wschodniej części Wi- 
leóśzćzyzny. (14 lutego 1942 ro
ku, rozkazem generała Sikorskie
go, Związek Walki Zbrojnej prze
mianowano w Armię Krajową). 
W ręce Niemców wp ..<!!. dowódca 
Obwodu W ileńskiej AK —Win
centy Koziełł-Pok-ewski ps. 
„Wierzba", ukrywający się w ma
jątku Kostyki.

- Aresztowano widu znanych 
mi, bliskich ludzi, miedzy innymi 
Kazimierza Wereszcz tka, mojego 
ojca chrzestnego -  wspomina Je
rzy Ossowski. -  Po akcji Gestapo 
utraciliśmy kontakt:  Wilnem. W 
więzieniu w Wilejce Niemcy roz
strzelali około 100 żołnierzy pod-

udało mi się dojechać do Wilna i 
trafić do Lotnego Oddziału Le
śnego im. Króla Bolesława Chro
brego, który stacjonował nad je 
ziorami w lasach Sużańskich...

Kiedy oddział przeszedł pod 
Turgiele przemianowano go w III 
Wileńską Brygadę „Szczerbca" -  
nazwa od pseudonimu jej dowód
cy, Gracjana- Fróga. Pan Jerzy 
pamięta, że wiosną 1944 roku, 
napisał wiersz pt. „W  przyszło
ści, gdy się spotkamy...", który 
przerodził się w pieśń III Bryga
dy Wileńskiej, jej znak rozpo
znawczy.

kiewiczem, ps. „Orda“ 
do Wilna po odbiór 
ciężkich karabinów  
maszynowych i wpa
dłem do mamy, która 
mieszkała już w Wil
nie. Mama postanowi
ła nas odprowadzić, a 
po drodze zapropono
wała byśmy wszyscy 
razem weszli do kościo
ła pw. świętego Piotra i 
Pawła pomodlić się i 
podziękować za zwycię
stwo nad Niemcami, zą 
to że żyjemy, za wolną

Większe bitwy 
i akcje HI 

Wileńskiej Brygady:
* 28 XII 1943 r. -  akcja na 

Turgiele, rozbicie posterunku 
policji;

* 8 1 1944 r. -  rozbicie ekspe
dycji pod wsią Mikuliszki, zdoby
cie broni i sprzętu wojskowego;

* 1 7 1 1944 r. -  akcja na Ru- 
domino, rozbicie posterunku po
licji, zniszczenie akt;

* 29/30 III 1944 r. -  zdobycie 
miasta Troki;

* 13 V  1944 r. -  Zdobycie 
Murowanej Oszmianki, rozbro
jenie dwóch kompanii wojsk li
tewskich;

* kwiecień-maj 1944 r. -
zasadzki na szosach lidzkiej i 
oszmiańskiej, zdobywanie bro
ni;

* 7-8 lipca 1944 r. -  walki 
na przedmieściach Wilna.

W tym czasie drużynowy 
ZWZ, Jerzy Ossowski, ps. „Osa“, i 
nie tylko przygotowuje się do 
.matury. _aleJuż w nie-j
mieckiej firmie handlującej ru
nem leśnym i wyrabiającej z nie
go leki. Oficjalnie jest zatrudnio
ny na stanowisku kierownika

Zdrada
Życie żołnierza leśnego od

działu AK, tak jak Jerzego 
Ossowskiego, zależało od jego 
dzielności i mądrości dowódcy;, 
ale także szczęścia. Na przykład, 
vz niewielkiej wsi Mikuliszki,. 
kiedy Bryga^s. ..Szczerbca" zosta
ła okrążona przez Niemców, ku
le trafiły aż 5 kolegów z  oddziału 
„Osy“, jemu pocisk tylko świsnął 
koło ucha i na kilka dni ogłuchł...

- Mnie się wydaje, że moje 
szczęście trzymała w swych rę
kach mama, Maria Ossowska -  
dodaje pan Jerzy..— Uświadomi
łem to sobie dużo później: Jej my
śli, modlitwy a potem ona sama 
podążały za mną zawsze, czasem 
nawet mnie wyprzedzając.

Żeby to wyjaśnić, Jerzy 
Ossowski odwołuje1 się w swej 
opowieści do lipca 1944 roku, tuż 
P °  zajęciu Wilna przez wojska 
radzieckie, kiedy to -  jak w 1940 
roku -  Polacy wileńscy zostali 
obywatelami ZSRR. Ale przed- 
tem, podstępnie zwabiono i

Polskę. Szliśmy ulicami Wilna i 
byliśmy szczęśliwi...

Do kościoła jednak nie dotar
liśmy. Zatrzymał nas 9-osobowy 
patrol żołnierzy rosyjskich. Mnie 
i kolegę, byliśmy w mundurach, 
aresztowano i zaprowadzono do 
gmachu gimnazjum, który zaj
mowała radziecka komenda 
miasta. Zamknięto nas w piw- 
.icy. Przez okienko widziałem  
tatkę, która dla uwięzionych 
irzyniosła wielki gar zupy i 
ilacki...

Wagony na wschód
Wszystkich zatrzymanych 

vówczas przetransportowano do 
>bozu dla internowanych party- 
:antów AK w Miednikach Kró- 
ewskich.

- Tam było jakieś 5-6 tysięcy 
■.atrzymanych żołnierzy A K  -  
contynuuje pan Jerzy. -2 3  lipca 
oficer z armii Berlinga -  Soroko, 
poinformował, że w Polsce ogło
szono Manifest Lipcowy i nama
wiał nas do wstąpienia do tej no
wej armii. Na to z: tysięcy gardeł

Jerzy Ossowski ps. „Osa" 
zpną -  Danuta Szyksz- 

nióa-Ossoiuską^ps. „Saren-
kat -  Szczecin 1998 r.!

Kieme i pod konwojem ruszyli- 
śmy\w nieznane.

tedy to mama, jadąc 150 ki
lometrów na samochodzie cyster
nie r by nie spaść była do niej 
przywiązana -  wyprzedziła nasz 
transport i czekała w Mińsku 
aby mnie zobaczyć. Ona już wie
działa, że wiozą mnie do Kaługi.

W Kałudze -  zakwaterowane 
nas w starych koszarach — też nie 
daliśmy się zmobilizować. Tym 
razem chciano nas wcielić do Ar
mii Czerwonej. Ubrano nas w ra
dzieckie mundury. Demonstra
cyjnym milczeniem odmówiliśmy 
złożenia przysięgi na wierność 
ZSRR i Stalinowi, więc ju ż we 
wrześniu znów znaleźliśmy się w 
wagonach jadących na Wschód. 
Za Moskwą pociąg wjechał na 
ślepy tor w las. Co kilka kilome 
tróui zatrzymywał się i wysypy
wał kolejny tysiąc ludzi. Żeby żyć 

trzeba było pracować Drzy w yro
bie lasu. Drakońskie normy, 
głód, nieludzkie warunki byto
wania dziesiątkowały łudzi. Mi
mo, że przez trzy miesiące trzęsła 
mną malaria -  przeżyłem. ' Tu 
także dotarła moja mama...

Zwolniony z łagru w styczniu 
1946 roku, Jerzy Ossowski znów 
znalazł się. w transporcie zaplom
bowanych, bydlęcych wagonów 
pod strażą. Tym. razem jechały 
one na Zachód.

W Terespolu dozorcy opuścili 
pociąg, który dotarł do Polski, do 
Białej Podlaskiej. Tu polscy kole
jarze rozplombowali wagony, a 
UB ^arejestrował każdego, kto je 
opuścił.

Jiakie to miało znaczenie na
j_ i J —
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larł w Ak-Bałacie tek szkolnej drużyny harcerskiej j wy  
nie V'ie, gdzie jeut powstały ogniwa Związku Walki | styczeń 
emu pozostały tyl- Zbrojnej. Młodzieży pomagali --------------

kim do szkoły, byi uczniem liceum. 
Jesienią 1939 roku, licealiści i gim
nazjaliści, stali się żołnierzami ru
chu oporu, a ich nauczyciele do
wódcami, którzy zadbali by scho
wać przed wrogiem sztandary i pa
miątki szkoły. Od zachodu nadcią
gali Niemcy, ale oni znaleźli się 
najpierw pod okupacją rosyjską. 
Do Wilejki radzieckie oddziały do
tarły 21 września 1939 roku.

Gmach więzienia w Wi
lejce, skąd zaczynała się 
droga śmierci.

Kościół pw. Świętego 
Krzyża w Wilejce, gdzie 
ochrzczono Jerzego Ossow
skiego. > * --

Sowiecka okupacja
- Białoruscy milicjanci za

plombowali pokój w moim domu, 
w którym przed wojną mieszkali 
trzej polscy oficerowie wojsk po
granicza -  opowiada pan Jerzy. -  
Oni już walczyli na froncie, ale 
mundury galowe i szable pozosta
ły. Razem z bratem Ignacym, no
cami, wkradaliśmy się do tego po
koju i wynosiliśmy te rzeczy i 
ukrywaliśmy. Trzy szable oficer
skie do dziś leżą tam w studni...

Wkrótce okazało się, że naj
trudniej ukryć jednak będzie lu
dzi. Z początkiem 1940 roku, fala 
aresztowań i wywózek objęła ca
le kresy wschodnie.

. Winienie w Wilejce, zapeł- 
liało się naszymi bliskimi -k on - 
ynuuje pan Jerzy. -  Z mojej ro- 
iziny najwcześniej aresztowano 
.iostrę mamy, wujkowi udało się 
przekroczyć granicę na Bugu. Do 
oiezienia trafiła ter. połowa mo- 
Thnlesów ze szkoły i większosc

tu czyd eli■ Szkota nadal fun,k:
■ Je ale rozwiązano wszystkie

wizję. Zabrali do więzienia ojca 
Jerzego -  Stanisława Ossow
skiego, emerytowanego urzędni
ka skarbowego.

Niemcy posuwali się na 
Wschód bardzo szybko. 25 
czerwca, Rosjanie opuszczając 
Wilejkę opróżnili miejscowe wię
zienie. Najpierw wyprowadzili w 
nieznane -  pod strażą z psami -  
dwie kolumny mężczyzn, około 
półtora tysiąca ludzi. Wśród nich 
znaleźli się ojciec Jerzego 
Ossowskiego i dwaj koledzy -  
harcerz: drużynowy Janek Biele
wicz i Józek Urbanowicz. Tę dro
gę więźniów z W ilejki na 
wschód, nazwano „drogą śmier
ci . Wiodła ona przez Sosenkę, 
Uję, Pleszczenicę do Borysowa, 
a stamtąd do Riazania. Wielu na 
tej trasie umarło lub zostało roz
strzelanych, m.in. w lasku pod 

asutą. Ojciec Jerzego trafił do 
Zwolniony, ale nie prze

my ogi powrotnej. Wycieńczo
ny i chory

jącym  więzienie, w schronie z 
drewna było pełno zakrzepłej 
krwi. Szukaliśmy dalej i natknę
liśmy się na klatki dla psów, w 
których jeden pozostał. Wypuści
liśmy go, a on zaprowadził nas 
wprost do świeżo wykopanego ro
wu kloacznego, do którego odcho
dziły ścieki z więzienia. Pies za
czął kopać i odgrzebał ludzką rę
kę...

Wykorzystaliśmy 10 dni wol
ności po odejściu Sowietów'. Eks
humowaliśmy 28 ciał z dołu klo
acznego -  były prawie całkiem 
nagie -  i pochowaliśmy z hono
rami na cmentarzu. Niestety, tyl
ko trzy ofiary można było ziden
tyfikować na podstawie znalezio
nych przy nich wyroków śmierci. 
To byli Polacy. Wówczas, pierw
szy raz w życiu przenosiłem  
ludzkie zwłoki...

W tym okresie „wolności" na
wiązano łączność z kierownic
twem wileńskiego ZWZ i z resz- 

harcerskiej

„Wierzba", ukrywający się w ma
jątku Kostyki.

- Aresztowano widu znanych 
mi, błiskich ludzi, niiadzy innymi 
Kazimierza Wereszcz tka, mojego 
ojca chrzestnego -  wspomina Je
rzy Ossowski. -  Po z.ccji Gestapo 
utraciliśmy kontakt:  Wilnem. W 
więzieniu w Wilejce Niemcy roz
strzelali około 100 żołnierzy pod-

W tym czasie drużynowy 
ZWZ, Jerzy Ossowski, ps. „Osa",'- 
nie tylko przygotowuje się do 
matury. ale już pi JĆg.e w  nie

mieckiej firmie handlującej ru- | 
nem leśnym i wyrabiającej z nie
go leki. Oficjalnie jest zatrudnio
ny na stanowisku kierownika 
magazynu, lecz naprawdę kieru
jący firmą niemiecki farm aceu-! 
ta potrzebował człowieka ze zna
jomością języka francuskiego do 
konwersacji. Praca w handlowej 
branży ułatwiała kontakty, po
ruszanie się w terenie i wyjazdy 
do Wilna.

- Po nawiązaniu pr-ez Marię 
Hajdukównę, ps. „Rysia", kontak
tu z kierownictwem AK w Wilnie, 
musiałem coraz częściej wyjeż
dżać do tego miasta -  wyjaśnia 
pan Jerzy. -  Żeby łatwiej dostać 
zezwolenie z  firmy na te podróże, 
w wileńskim szpitalu wystawiono 
mi zaświadczenie stwierdzającej 
że jestem chory na grużlfcę i mu
szę przyjeżdżać na badania. Kie
dy jednak w 1943 roku, Niemcy 
zintensyfikowali .obławy w tere-1 jechałem z kc 
nie, przyszła pora na wyprowa
dzenie naszych drużyn do lasu.

Z Wilejką pożegnałem się w 
październiku 1943 roku. Wyjeż
dżałem legalnie do Wilna na ope
rację. To był blef, ale pośujiadczo- 
ny lekarską diagnozą. Mój pra
codawca Niemiec wyjeżdżał doi 
Berlina i też musiał dóstoć się doi 
Wilna. Zaproponował mi współ \ 
ną podróż. Okazało się, £0 towa
rzyszą mu trzej umundurowani]
N iem cy. Ja tym czasem  wiozłem  
dw ie walizki — w jednej cos: do j e 
dzenia. w drugiej ekwipunek par
tyzancki, w tym  broń. Ą jednak

ła okrążona j 
le trafiły aż 5 
„Osy", jemu [ 
koło ucha i n;

- Mnie si 
szczęście trz  
kach mama, 
dodaje pan < 
łem to sobie 1 
śli, modlitw

I podążały za 
1  nawet mnie

Żeby to 
Ossowski o 
opowieści do 
po zajęciu  ̂
radzieckie, k 
roku — Pola 
obywatelam 
tem, podst 
aresztowano 
two Wileńsk

— W walc 
no, brygady 
radziecką i 
trwają pertri 
twem na ter 
skiego wojsk 
— mówi Jerz; 
ca 1944 roku 
ki w śródmie 
rze A K  w mu 
czali się doś 
czepiani p n  
dzieckich. M  
zapowiedział 
gad A K  w W 
wiedział,, że 
wująsię do l 
go AK... 18 li

! H I Brygada Wilefiska 
A K  wychodzi na akcje -

1 r\ a A _  *' *
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„Wierzba"* ukrywający się w ma
jątku Kostyki.

- Aresztowano widu znanych 
mi, bliskich ludzi, miedzy innymi 
Kazimierza Wereszcz J:a, mojego 
ojca chrzestnego -  wspomina Je
rzy Ossowski. -  Po zkcji Gestapo 
utraciliśmy kontakt'? Wilnem. W 
więzieniu w Wilejce Niemcy roz
strzelali około 100 żołnierzy pod
ziemia...

W tym czasie drużynowy 
ZWZ, Jerzy Ossowski, ps. „Osa“, 
nie tylko przygotowuje się do 
jnatuęy. ale_Hiż Jćqje w  nie
mieckiej firmie handlującej ru
nem leśnym i wyrabiającej z nie
go leki. Oficjalnie jest zatrudnio
ny na stanowisku kierownika 
magazynu, lecz naprawdę kieru
jący firmą niemiecki farmaceu
ta potrzebował człowieka ze zna
jomością języka francuskiego do 
konwersacji. Praca w handlowej 
branży ułatwiała kontakty, po 
ruszanie się w terenie i wyjazdy) 
do Wilna.

'- Po nawiązaniu pr~ez Marię\ 
Hajdukównę, ps. „Rysia", kontak
tu z kierownictwem AK w Wilnie, 
musiałem coraz częściej wy jeż  

|| dżać do tego miasta -  wyjaśnia 
pan Jerzy. -  Żeby łatwiej dostać 

z zezwolenie z firmy na te podróże, 
j w wileńskim szpitalu wystawiono
■ mi zaświadczenie stwierdzające, 
i że jestem chory na gruźlicę i mu-t
■ szę przyjeżdżać na badania. Kie- 
; dy jednak w 1943 roku, Niemcy,

zintensyfikowali .obławy w tere
nie, przyszła pora na wyprowa
dzenie naszych drużyn do lasu.

Z Wilejką pożegnałem się U>\ 
październiku 1943 roku. Wyjeż
dżałem legalnie do Wilna na ope
rację. To był blef, ale poświadczo
ny lekarską diagnozą. Sfgj pra
codawca Niemiec wyjeżdżał do] 
Berlina i też musiał dostać się do, 

.Wilna. Zaproponował mi współ-I 
ną podróż. Okazało się, żo towa
rzyszą mu trzej umundurowani, 
Niemcy. Jo tymczasem wiozłem 
dwie walizki — w jednej j e 

dzenia, w drugiej ekwipunek par
tyzancki, w tym broń. A jednak

ła okrążona przez Niemców, ku
le trafiły aż 5 kolegów z oddziału 
„Osy“, jemu pocisk tylko świsnął 
koło ucha i na kilka dni ogłuchł...

- Mnie się wydaje, że moje 
szczęście trzymała w swych rę
kach mama, Maria Ossowska -  
dodaje pan Jerzy. -  Uświadomi
łem to sobie dużo później: Jej my
śli, modlitwy a potem ona sama 
podążały za mną zawsze, czasem 
nawet mnie wyprzedzając.

Żeby to wyjaśnić, Jerzy 
Ossowski odwołuje'się w swej 
opowieści do lipca 1944 roku, tuż 
po  zajęciu Wilna przez wojska 
radzieckie, kiedy to -  jak w 1940 
roku — Polacy wileńscy zostali 
obywatelami ZSRR. Ale przed
tem, podstępnie zwabiono i 
aresztowano niemal całe dowódz
two Wileńskiego Okręgu AK...

— W walce z Niemcami o Wil
no, brygady A K  wsparły armię 
radziecką i wiadomym było, że 
trwają pertraktacje z ich dowódz
twem na temat organizacji pol
skiego wojska na Wileńszczyźnie 
-  mówi Jerzy Ossowski. -1 0  lip
ca 1944 roku, jeszcze trwały wał
ki w śródmieściu Wilna, a żołnie
rze A K  w mundurach przemiesz
czali się dość swobodnie nie za
czepiani przez wojskowych ra
dzieckich. Mało tego, na 13 lipca 
zapowiedziana była defilada bry
gad A K  w Wilnie. Nikt z nas nie 
wiedział, ,że Rosjanie przygoto
wują się do likwidacji wileńskie
go AK... 18 lipca 1944 roku przy
jechałem z kolegą Romkiem Sien-

tiasta. Zamknięto nas w piw- 
icy. Przez okienko widziałem 
łatkę, która dla uwięzionych 
przyniosła wielki gar zupy i 
ilacki...

Wagony na wschód
Wszystkich zatrzymanych 

vówczas przetransportowano do 
>bozu dla internowanych party- 
:antów AK w Miednikach Kró- 
ewskieh.

- Tam było jakieś 5-6 tysięcy 
'.utrzymanych żołnierzy A K  -  
tontynuuje pan Jerzy. -2 3  lipca 
oficer z armii Berlinga -  Soroko, 
poinformował, że w Polsce ogło
szono Manifest Lipcowy i nama
wiał nas do wstąpienia do tej no
wej armii. Na to z; tysięcy gardeł 
dało się słyszeć jedno: „My chce
my Wilka", czyli komendanta 
Okręgu Wileńskiego AK. Za kil
ka dni Soroko przyjechał jeszcze 
raz z Jerzym Putramentem, któ
ry wprost nam powiedział, że jak 
nie pójdziemy do Berlinga, to 
wywiozą nas na Sybir. Odkrzyk
nęliśmy mu: „Sybir nam nie 
straszny“. Tylko kilkudziesięciu 
zwerbowali. Byliśmy tak mocno 
przekonani, że powstanie korpus 
AK, poza armią Berlinga. Nie 
chciałem więc uciekać z tej nie
woli. Nie uległem także mamie. 
Dotarła ona do Miednik zaraz za 
nami, przywiozła cywilne ubra
nia dla mnie i trzech kolegów. 
Uważała, że to potrzebne do 
ucieczki. Ale 28 lipca zapakowa
no nas do bydlęcych wagonów w

bie lasu. Drakońskie normy, 
głód, nieludzkie warunki byto
wania dziesiątkowały ludzi. Mi
mo, że przez trzy miesiące trzęsła 
mną malaria -  przeżyłem.' Tu 
także dotarła moja mama...

*  *  *

Zwolniony z łagru w styczniu 
1946 roku, Jerzy Ossowski znów 
znalazł się. w transporcie zaplom
bowanych, bydlęcych wagonów 
pod strażą. Tym. razem jechały 
one na Zachód.

W Terespolu dozorcy opuścili 
pociąg, który dotarł do Polski, do 
Białej Podlaskiej. Tu polscy kole
jarze rozplombowali wagony, a 
UB parejestrował każdego, kto je 
opuścił.

Jiakie to miało znaczenie na 
dalsze życia tych ludzi, ilu skut
kiem tego rejestru trafiło do wię
zienia, a nawet straciło życie? 
Odpowiedź na to pytanie zna 
także Jerzy Ossowski, który 
przeiz wiele lat musiał mylić tro
picieli. Ale to już byłaby opowieść 
o dorosłym człowieku i daleko od 
Wilejki.

WANDA JURCZAK

ES. Jerzy Ossowski, kawa
ler Krzyża Walecznych jest 
wiceprezesem Zarządu Okrę
gu Światowego Związku Żoł
nierzy AK w Szczecinie i wi
ceprezesem Koła Żołnierzy 
Kresowych AK.

leJ
lki
aii

! HI Brygada Wilepska 
AK wychodzi na akcję -  

i styczeń 1944 r.
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G^OS Str. 16-17

Dla Polaków urodzonych przed II wojną światową 
rodzinne strony, to nie tylko miejsca radosnych 
wspomnień, ale także krainy lęku, cierpienia i łez. 
Nadto, wielu dzisiejszych siedemdziesięciolatków 
skrywać musiało swój ból przez pół wieku; ich wcho
dzenie w dorosłość znaczone było walką w szere
gach Armii Krajowej na kresach wschodnich i szla
kiem sowieckich więzień, łagrów oraz syberyjskich 
zeslań. Do nich należą: Jerzy Ossowski, pseudonim 
konspiracyjny „Osa“ i jego żona -  Danuta Szyksz- 
nian-Ossowska ps. „Sarenka44.

„Sarenka" spisała swoją 
wstrząsającą historię w książce 
pt. „281 DNI W SZPONACH 
NKWD“ — historię męczeństwa 
dziewiętnastoletniej dziewczy
ny, skazanej przez stalinowskie 
władze na niewyobrażalne re
presje za udział w Armii Krajo
wej. „Osa“ zgodził się podzielić z 
czytelnikami „Głosu" swoimi, 
przez lat skrywanymi, przeży
ciami. Na zawsze są związane z 
Wilejką.

*  *  *

Wilejka, w przedwojennej Pol
sce miasto powiatowe, leży mniej 
więcej w połowie drogi z Wilna 
do Mińska. Tutaj, po drugim roz
biorze Polski, trafili pradziadko
wie Jerzego Ossowskiego, stąd 
wywieziono na Sybir dziadka 
„Osy" -  powstańca styczniowego, 
bohatera bitwy pod Władykami. 
Na licznych, cudem przechowa
nych fotografiach, zachowały się: 
fragment głównej ulicy Wilejki -  
ul. Piłsudskiego i domu rodzin
nego Ossowskich przy ul. Bisku
pa Bandurskiego; kapliczka upa
miętniająca straconych tu po
wstańców 1863 roku, gmach 
Gimnazjum i Liceum im. Henry
ka Sienkiewicza oraz kościół pw. 
Świętego Krzyża, w którym -  w 

Toku 1922 -  ochrzczono Jerzego 
Ossowskiego.

- W 1997 roku, po 54 latach, po
jechaliśmy do Wilejki i znów bie
galiśmy, tak biegaliśmy! jej ulicami 
i nad rzeką Wilią -  opowiada Jerzy 
Ossowski. -  Jak wówczas, gdy spie
szyłem się na zbiórki drużyny wod
niaków, „Kresowejjedynki żeglar
skiej“ w której byłem zastępowym...

,TV ; jinoH wybuchem wojny, 
Jurek Ossowski -- wysoki, wesoły 
siedemnastolatek. którv nisnt nielr-

niono program nauczania -  
wprowadzono obowiązkowy język 
rosyjski... Ale przez nauczycieli 
Polaków docierają do nas także 
wiadomości krzepiące o tym, że w 
Wilnie działa już Związek Walki 
Zbrojnej. I  to do Wilna trafiały 
spisy aresztowanych w Wilejce 
Polaków, sporządzane przez har
cerzy.

Konspiracyjne harcerstwo po
magało także w ucieczkach lu
dziom szczególnie narażonym na 
aresztowanie: ostrzegaliśmy, od
prowadzaliśmy w bezpieczne 
miejsca. Dla tych, których już  
uwięziono przesyłaliśmy paczki, 
pisaliśmy listy. Nigdy wcześniej 
nie widziałem tylu łez i smutku 
na ludzkich twarzach...

Droga śmierci
22 czerwca 1941 roku, Niem

cy uderzyli na ZSRR. Dzień póź
niej, w mieszkaniu Ossowskich 
byli Rosjanie, przeprowadzili rę

ko listy od ojca -  drobnym pi
smem zapisane niewielkie kart
ki papieru, w których wyraża 
przede wszystkim swój lęk o ro
dzinę.

Trzecią kolumnę więźniów 
wyprowadzanych z Wilejki, sta
nowiły kobiety. Po przejściu kil
ku kilometrów odmówiły jednak 
dalszego marszu. Rosjanie za
wrócili więc z nimi do więzienia
i tam je zostawili.

- Kiedy Rosjanie opuścili Wi- 
lejkę postanowiliśmy wejść do 
więzienia -  kontynuuje Jerzy 
Ossowski. -  Uwolniliśmy z cel 
kobiety. Niektóre z nich nie mo
gły ju ż iść o własnych siłach, 
więc je  wynosiliśmy na rękach. 
Potwierdziły one wcześniejsze in
formacje o tym, że w więzieniu 
sowieci rozstrzeliwali ludzi. Na 
dziedzińcu ani wewnątrz budyn
ku więzienia nie znaleźliśmy jed
nak żadnych śladów iak też ciał 
ofiar. Dopiero za murem okala-

nauczyciele i ksiądz prefekt 
Władysław Potocki.

W ZWZ
7 lipca 1941 roku, do Wilejki 

dotarły pierwsze oddziały Niem
ców i niemiecki komendant mia
sta. Rozpoczęła się kolejna oku
pacja.

- Naukę mogliśny kontynu
ować już tylko na ujnych kom
pletach -  wspominapan Jerzy. -  
Również na tych lekćach, ale tak
że na potańcówkaci, spacerach 
nad rzeką, ustalalimy zadania 
konspiracyjne dla s&cji i drużyn 
ZWZ. Trzeba było m. z zajętych 
przez Niemców bulynków wy
nieść potrzebne ksiąki i pomoce 
do nauki i przenieśće do dawne
go Klubu Młodzież; Katolickiej 
przy kościele. Trzebi było także 
gromadzić broń -  kaily porzuco
ny przez Rosjan krabin czy 
ukradziony pistolet i ł  czyszczo
ny, konserwowany i kryty. Ro
biliśmy także wypadyia niemiec
kie magazyny, z któryh wynosili
śmy przede wszystka skóry na 
buty i lekarstwa. Dobi te, zaufa
ni kolejarze przewozi do Wilna.

Na przełomie 19- /1942 ro
ku, zimą zaczęliśmy rganizować 
placówki ZWZ w terde i ćwicze
nia z bronią. Jak by to niebez
pieczne zajęcia przekialiśmy się 
po niespełna pół roki.

Właśnie w lipci!942 roku, 
Gestapo rozpoczęło <cję aresz
towań żołnierzy AJukrywają- 
cych się we wschodni części Wi- 
ieńszczyzny. (14 lut;o 1942 ro
ku, rozkazem genera Sikorskie
go, Związek Walki Zbjnej prze
mianowano w Armi-Krajową). 
W ręce Niemców w .! -łowódca

udałc 
trafić 
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zczeeinianin 
dem z W ilejki
drobnym pi- 
wielkie kart
a ch  wyraża 
jwój lęk o ro

lę więźniów 
Wilejki, sta- 
przejściu kil- 
ówily jednak 
Rosjanie za- 
do więzienia

opuścili Wi- 
my wejść do 
nuuje Jerzy 
niliśmy z cel 
nich nie mo- 
nych silach, 
y na rękach, 
■ześniejsze in- 
w więzieniu 

ali ludzi. Na 
nątrz budyn- 
ileźliśmy jed- 
w jak też cial 
zurem okala-

nauczyciele i ksiądz 
Władysław Potocki.

W ZWZ

prefekt

7 lipca 1941 roku, io Wilejki 
dotarły pierwsze oddziały Niem
ców i niemiecki komendant mia
sta. Rozpoczęła się kolejna oku
pacja.

- Naukę mogliśmy kontynu
ować już tylko na tajnych kom
pletach -  wspomina pan Jerzy. -  
Również na tych lekcjach, ale tak
że na potańcówkach, spacerach 
nad rzeką, ustalaliśmy zadania 
konspiracyjne dla selcji i drużyn 
ZWZ. Trzeba było np. z zajętych 
przez Niemców buiynków wy
nieść potrzebne książki i pomoce 
do nauki i przenieśćjs do dawne
go Klubu Młodzieży Katolickiej 
przy kościele. Trzebi było także 
gromadzić broń -  każdy porzuco
ny przez Rosjan W abin czy 
ukradziony pistolet b\l czyszczo
ny, konserwowany i ikryty. Ro
biliśmy także wypady la niemiec
kie magazyny, z któryh wynosili
śmy przede wszystkh skóry na 
buty i lekarstwa. Doba te, zaufa
ni kolejarze przewoził do Wilna.

Na przełomie 194/1942 ro
ku, zimą zaczęliśmy cganizować 
placówki ZWZ w tereie i ćwicze
nia z bronią. Jak byt to niebez
pieczne zajęcia przekaaliśmy się 
po niespełna pół roki..

Właśnie w lipcul942 roku, 
Gestapo rozpoczęło keję aresz
towań żołnierzy AFukrywają- 
cych się we wschodnij części Wi- 
leńszczyzny. (14 lut jo 1942 ro
ku, rozkazem generai Sikorskie
go, Związek Walki Zbjnej prze
mianowano w Armi‘Krajową). 
W ręce Niemców w i? -łriwódća

udało mi się dojechać do Wilna i 
trafić do Lotnego Oddziału Le
śnego im. Króla Bolesława Chro
brego, który stacjonował nad je 
ziorami w lasach Sużańskich...

Kiedy oddział przeszedł pod 
Turgiele przemianowano go w III 
Wileńską Brygadę „Szczerbca" -  
nazwa od pseudonimu jej dowód
cy, Gracjana Fróga. Pan Jerzy 
pamięta, że wiosną 1944 roku, 
napisał wiersz pt. „W  przyszło
ści, gdy się spotkamy...", który 
przerodził się w pieśń III Bryga
dy Wileńskiej, jej znak, rozpo
znawczy.

kiewiczem, ps. „Orda“ \ 
do Wilna po odbiór 
ciężkich karabinów  
maszynowych i wpa
dłem do mamy, która 
mieszkała ju ż w Wil
nie. Mama postanowi
ła nas odprowadzić, a 
po drodze zapropono
wała byśmy wszyscy 
razem weszli do kościo
ła pw. świętego Piotra i 
Pawła pomodlić się i 
podziękować za zwycię
stwo nad Niemcami, za 
to że żyjemy, za wolną

Większe bitwy 
i akcje III 

Wileńskiej Brygady:
* 28 X n  1943 r. -  akcja na 

Turgiele, rozbicie posterunku 
policji;

* 8 1 1944 r. -  rozbicie ekspe
dycji pod wsią Mikuliszki, zdoby
cie broni i sprzętu wojskowego;

* 17 1 1944 r. -  akcja na Ru- 
domino, rozbicie posterunku po
licji, zniszczenie akt;

* 29/30 III 1944 r. -  zdobycie 
miasta Troki;

* 13 V  1944 r. -  Zdobycie 
Murowanej Oszmianki, rozbro
jenie dwóch kompanii wojsk li
tewskich;

* kwiecień-maj 1944 r. -
zasadzki na szosach lidzkiej i 
oszmiańskiej, zdobywanie bro
ni;

* 7-8 lipca 1944 r. -  walki 
na przedmieściach Wilna.

Zdrada
Życie żołnierza leśnego od

działu AK, tak jak Jerzego 
Ossowskiego, zależało od jego 
dzielności i mądrości dowódcy,
ale także szczęścia Na nr7vHWH

Polskę. Szliśmy ulicami Wilna i 
byliśmy szczęśliwi...

Do kościoła jednak nie dotar
liśmy. Zatrzymał nas 9-osobowy 
patrol żołnierzy rosyjskich. Mnie 
i kolegę, byliśmy w mundurach, 
n r p . s z t n u i n n n  i  A . i

Jerzy Ossowski ps. „Osa“ 
z zoną -  Danuta Szyksz- 
ruąii-Pasowskg^ps. „Saren
ka'.-Szczecin 1998 r.

Kienie i pod konwojem ruszyli
śmy|o> nieznane.

V'iedy to mama, jadąc 150 ki- 
lomitrów na samochodzie cyster
nie ‘j- by nie spaść była do niej 
przywiązana -  wyprzedziła nasz 
transport i czekała w Mińsku 
aby mnie zobaczyć. Ona już wie
działa, że wiozą mnie do Kaługi.

W Kałudze -  zakwaterowano 
nas w starych koszarach -  też nie 
daliśmy się zmobilizować. Tym 
razem chciano nas wcielić do Ar
mii Czerwonej. Ubrano nas w ra
dzieckie mundury. Demonstra
cyjnym milczeniem odmówiliśmy 
złożenia przysięgi na wierność 
ZSRR i Stalinowi, więc już we 
wrześniu znów znaleźliśmy się w 
wagonach jadących na Wschód. 
Za Moskwą pociąg wjechał na 
ślepy tor w las. Co kilka hilomt
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niaków, „t\.resów^eayn)ii aegHt)- 
skief, w której byłem zastępowym...

Tss*-ę»^ed'_Biyhucheni w ojny, 
Jurek Ossowski — wysoki, wesoły 
siedemnastolatek, który pisał pięk
ne wiersze — biegał przede wszyst
kim  do szkoły, był uczniem liceum. 
Jesienią 1939 roku, licealiści i gim
nazjaliści, stali się żołnierzami ru
chu oporu, a ich nauczyciele do
wódcami, którzy zadbali by scho
wać przed wrogiem sztandary i pa
miątki szkoły. Od zachodu nadcią
gali Niemcy, ale oni znaleźli się 
najpierw pod okupacją rosyjską. 
Do Wilejki radzieckie oddziały do
tarły 21 września 1939 roku.

Gmach więzienia w Wi
lejce, skąd zaczynała się 
droga śmierci.

Kościół pw. Świętego 
Krzyża w Wilejce, gdzie 
ochrzczono Jerzego Ossow
skiego.

Sowiecka okupacja
- Białoruscy milicjanci za

plombowali pokój w moim domu, 
w którym przed wojną mieszkali 
trzej polscy oficerowie wojsk po
granicza -  opowiada pan Jerzy. -  
Oni już walczyli na froncie, ale 
mundury galowe i szable pozosta
ły. Razem z bratem Ignacym, no
cami, wkradaliśmy się do tego po
koju i wynosiliśmy te rzeczy i 
ukrywaliśmy. Trzy szable oficer
skie do dziś leżą tam w studni...

Wkrótce okazało się, że naj
trudniej ukryć jednak będzie lu
dzi. Z początkiem 1940 roku, fala 
aresztowań i wywózek objęła ca
łe kresy wschodnie.

- Więzienie w Wilejce, zapeł
niało się naszymi bliskimi -  kon
tynuuje pan Jerzy. -  Z mojej ro
dziny, najwcześniej aresztowano 
siostrę mamy, wujkowi udało się 
przekroczyć granicę na Bugu. Do 
więzienia trafiła też- połowa mo
ich kolegów ze szkoły i większość 
nauczycieli. Szkoła nadal funk
cjonuje, ale rozwiązano wszystkie 
organizacje młodzieżowe, zmie-

wizję. Zabrali dó więzienia ojca 
Jerzego -  Stanisława Ossow
skiego, emerytowanego urzędni
ka skarbowego.

Niemcy posuwali się na 
Wschód bardzo szybko. 25 
czerwca, Rosjanie opuszczając 
Wilejkę opróżnili miejscowe wię
zienie. Najpierw wyprowadzili w 
nieznane -  pod strażą z psami -  
dwie kolumny mężczyzn, około 
półtora tysiąca ludzi. Wśród nich 
znaleźli się ojciec Jerzego 
Ossowskiego i dwaj koledzy -  
harcerz: drużynowy Janek Biele
wicz i Józek Urbanowicz. Tę dro
gę więźniów z Wilejki na 
wschód, nazwano „drogą śmier
ci". Wiodła ona przez Sosenkę, 
Ilję, Pleszczenicę do Borysowa, 
a stamtąd do Riazania. Wielu na 
tej trasie umarło lub zostało roz
strzelanych, m.in. w lasku pod 
Kasutą. Ojciec Jerzego trafił do 
łagra. Zwolniony, ale nie prze
żył drogi powrotnej. Wycieńczo
ny i chory zmarł w Ak-Bałacie 
na tyfus. Nikt nie wie, gdzie jeat 
jego grób. Jerzemu pozostały tyl-

jącym  więzienie, w schronie z 
drewna było pełno zakrzepłej 
krwi. Szukaliśmy dalej i natknę
liśmy się na klatki dla psów, w 
których jeden pozostał. Wypuści
liśmy go, a on zaprowadził nas 
wprost do świeżo wykopanego ro
wu kłoacznego, do którego odcho
dziły ścieki z więzienia. Pies za
czął kopać i odgrzebał łudzką rę
kę...

Wykorzystaliśmy W  dni wol
ności po odejściu Sowietów. Eks
humowaliśmy 28 ciał z dołu klo- 
acznego -  były prawie całkiem 
nagie -  i pochowaliśmy ż hono
rami na cmentarzu. Niestety, tyl
ko trzy ofiary można było ziden
tyfikować na podstawie znalezio
nych przy nich wyroków śmierci. 
To byli Polacy. Wówczas, pierw
szy raz w życiu przenosiłem  
ludzkie zwłoki...

W tym okresie „wolności" na
wiązano łączność z kierownic
twem wileńskiego ZWZ i z resz
tek szkolnej drużyny harcerskiej 
powstały ogniwa Związku Walki 
Zbrojnej. Młodzieży pomagali

mianowano w A rm ' Krajową).
W ręce Niemców w : ’ “ T̂ ,wc'^ca 
0&v.j,r>i WiMńskisót A«- -  * ‘ ,r)'  
centy Koziełł-Pok. >wski ps. 
„Wierzba", ukrywajs y się w ma
jątku Kostyki.

- Aresztowano walu znanych 
mi, bliskich ludzi, miidzy innymi 
Kazimierza Wereszcz ika, mojego 
ojca chrzestnego -  wspomina Je
rzy Ossowski. -  Po ńcji Gestapo 
utraciliśmy kontakt: Wilnem. W 
więzieniu w Wilejce Siemcy roz
strzelali około 100 żołuerzy pod-

W tym czasie drużynowy 
ZWZ, Jerzy Ossowski, ps. „Osa", 
nie tylko przygotowuje się do 
matury, ale już pfjtu.e w nie
mieckiej firmie handlującej ru
nem leśnym i wyrabiającej z nie
go leki. Oficjalnie jest zatrudnio
ny na stanowisku kierownika 
magazynu, lecz naprawdę kieru
jący firmą niemiecki farmaceu
ta potrzebował człowieka ze zna
jomością języka francuskiego do 
konwersacji. Praca w handlowej 
branży ułatwiała kom akty, po
ruszanie się w terenie i wyjazdy 
do Wilna.

- Po nawiązaniu prrez Marię 
Hajdukównę, ps. „Rysici‘, kontak
tu z kierownictwem AK u> Wilnie, 
musiałem coraz części ij wyjeż
dżać do tego miasta -  wyjaśnia 
pan Jerzy. -  Żeby łatwiej dostać 
zezwolenie z firmy na te podróże, 
w wileńskim szpitalu wystawiono 
mi zaświadczenie stwierdzające, 
że jestem chory na gruźlicę i mu
szę przyjeżdżać na badania. Kie
dy jednak w 1943 roku, Niemcy 
zintensyfikowali obławy w tere
nie, przyszła pora na wyprowa
dzenie naszych drużyn do lasu.

Z Wilejką pożegnałem, się w 
październiku 1943 roku. Wyjeż
dżałem legalnie do Wilna na ope
rację. To był blef, ale poświadczo
ny lekarską diagnozą. Mój pra
codawca Niemiec wyjeżcżal do 
Berlina i też musiał dostar. się do 
Wilna. Zaproponował mi wspól
ną podróż. Okazało się, żs towa
rzyszą mu trzej umundurowani 
Niemcy. Ja tymczasem wiozłem 
dwie walizki -  w jednej coi do je 
dzenia, w drugiej ekwipunek par
tyzancki, w tym broń. A jednak

! III Brygada Wiler.ska 
\AK wychodzi na akcję —
! styczeń 1944 r.
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centy Koziełł-Poiewski ps. 
„Wierzba"* ukrywajmy się w ma
jątku Kostyki.

- Aresztowano w lu znanych 
mi, bliskich ludzi, midzy innymi 
Kazimierza Wereszc.iha, mojego 
ojca chrzestnego — wpomina Je
rzy Ossowski. -  Po zcji Gestapo 
utraciliśmy kontakt. Wilnem. W 
więzieniu w Wilejce Niemcy roz
strzelali około 100 żdnierzy pod-

W tym czasie drużynowy 
ZWZ, Jerzy Ossowsk, ps. „Osa“, 
nie tylko przygotowuje się do 
matury, ale już pfjiuTe w nie
mieckiej firmie han dującej ru
nem leśnym i wyrabiającej z nie
go leki. Oficjalnie jestsatrudnio- 
ny na stanowisku kerownika 
magazynu, lecz naprąvdę kieru
jący firmą niemiecki armaceu- 
ta potrzebował człowieiia ze zna
jomością języka franci skiego do 
konwersacji. Praca w landlowej 
branży ułatwiała konakty, po
ruszanie się w terenie i wyjazdy 
do Wilna.

- Po nawiązaniu pr sz Marię 
Hajdukównę, ps. „Ryski1, kontak
tu z kierownictwem AK  c Wilnie, 
musiałem coraz częścizj wyjeż
dżać do tego miasta -  wyjaśnia 
pan Jerzy. -  Żeby ła tw y dostać 
zezwolenie z firm y na te podróże, 
w wileńskim szpitalu wystawiono 
mi zaświadczenie stwie. dzające, 
że jestem chory na gruźl cę i mu
szę przyjeżdżać na bada ua. Kie
dy jednak w 1943 roku, Niemcy 
zintensyfikowali obławy w tere
nie, przyszła pora na wyprowa
dzenie naszych drużyn di lasu.

Z  Wiłejką pożegnałem się w 
październiku 1943 roku. Wyjeż
dżałem legalnie do Wilna na ope
rację. To byl blef, ale pośu iadczo- 
ny lekarską diagnozą. Mój. pra
codawca Niemiec wyjeżdżał do 
Berlina i też musiał dosta: się do 
Wilna. Zaproponował mi wspól
ną podróż. Okazało się, ż : towa
rzyszą mu trzej umundurowani 
Niemcy. Ja tymczasem uiozłem 
dwie walizki -  w jednej co: do je 
dzenia, w drugiej ekwipunek par
tyzancki, w tym broń. A jednak

i III Brygada Wileńska 
A K  wychodzi na akcję -  

\ styczeń 1944 r.

;y, n iov /ie llvic;j w si iVliKułiszKi,. 
kiedy Brygada „Szczerbca“ zosta- 
ła okrążona przez Niemców, ku
le trafiły aż 5 kolegów z oddziału 
„Osy“, jemu pocisk tylko świsnął 
koło ucha i na kilka dni ogłuchł...

- Mnie się wydaje, że moje 
szczęście trzymała w swych rę
kach mama, Maria Ossowska -  
dodaje pan Jerzy. -  Uświadomi
łem to sobie dużo później: Jej my
śli, modlitwy a potem ona sama 
podążały za mną zawsze, czasem 
nawet mnie wyprzedzając.

Żeby to wyjaśnić, Jerzy 
Ossowski odwołuje się w swej 
opowieści do lipca 1944 roku, tuż 
po zajęciu Wilna przez wojska 
radzieckie, kiedy to -  jak w 1940 
roku -  Polacy wileńscy zostali 
obywatelami ZSRR. Ale przed
tem, podstępnie zwabiono i 
aresztowano niemal całe dowódz
two Wileńskiego Okręgu AK...

— W walce z Niemcami o Wil
no, brygady A K  wsparły armię 
radziecką i wiadomym było, że 
trwają pertraktacje z  ich dowódz
twem na temat organizacji pol
skiego wojska na Wileńszczyźnie
-  mówi Jerzy Ossowski. -1 0  lip
ca 1944 roku, jeszcze trwały wal
ki w śródmieściu Wilna, a żołnie
rze A K  w mundurach przemiesz
czali się dość swobodnie nie za
czepiani przez wojskowych ra
dzieckich. Mało tego, na 13 lipca 
zapowiedziana była defilada bry
gad AK  w Wilnie. Nikt z nas nie 
wiedział, że Rosjanie przygoto
wują się do likwidacji wileńskie
go AK... 18 lipca 1944 roku przy
jechałem z kolegą Romkiem Sien-

gmachu gimnazjum, który zaj- 
towała radziecka komenda 
liasta. Zamknięto nas w piw- 
icy. Przez okienko widziałem  
■tatkę, która dla uwięzionych 
irzyniosła wielki gar zu*py i
i lacki...

Wagony na wschód
Wszystkich zatrzymanych 

vówczas przetransportowano do 
ibozu dla internowanych party- 
:antów AK w Miednikach Kró- 
ewskich.

- Tam było jakieś 5-6 tysięcy 
:atrzymanych żołnierzy A K  -  
kontynuuje pan Jerzy. -2 3  łipca 
ificer z armii Berlinga -  Soroko, 
poinformował, że w Polsce ogło
szono Manifest Lipcowy i nama
wiał nas do wstąpienia do tej no
wej armii. Na to z tysięcy gardeł 
dało się słyszeć jedno: „My chce
my Wilka", czyli komendanta 
Okręgu Wileńskiego AK. Za kil
ka dni Soroko przyjechał jeszcze 
raz z Jerzym Putramentem, któ
ry wprost nam powiedział, że jak 
nie pójdziemy do Berlinga, to 
wywiozą nas na Sybir. Odkrzyk
nęliśmy mu: „Sybir nam nie 
straszny". Tylko kilkudziesięciu 
zwerbowali. Byliśmy tak mocno 
przekonani, że powstanie korpus 
AK, poza armią Berlinga. Nie 
chciałem więc uciekać z tej nie
woli. Nie uległem także mamie. 
Dotarła ona do Miednik zaraz za 
nami, przywiozła cywilne ubra
nia dla mnie i trzech kolegów. 
Uważała, że to potrzebne do 
ucieczki. Ale 28 lipca zapakowa
no nas do bydlęcych wagonów w

wał kolejny tysiąc ludzi. Żeby żyć 
trzeba było pracować przy wyr f̂-' 
bie lasu. Drakońskie normy, 
głód, nieludzkie warunki byto
wania dziesiątkowały ludzi. Mi
mo, że przez trzy miesiące trzęsła 
mną małaria -  przeżyłem.' Tu 
także dotarła moja mama...

*  *  *

Zwolniony z łagru w styczniu 
1946 roku, Jerzy Ossowski znów 
znalazł się. w transporcie zaplom
bowanych, bydlęcych wagonów 
pod strażą. Tym razem jechały 
one na Zachód.

W Terespolu dozorcy opuścili 
pociąg, który dotarł do Polski, do 
Białej Podlaskiej. Tu polscy kole
jarze rozplombowali wagony, a 
UB ^arejestrował każdego, kto je 
opuścił.

Jakie to miało znaczenie na 
dalsze życia tych ludzi, ilu skut
kiem tego rejestru trafiło do wię
zienia, a nawet straciło życie? 
Odpowiedź na to pytanie zna 
także Jerzy Ossowski, który 
przez wiele lat musiał mylić tro
picieli. Ale to już byłaby opowieść 
o dorosłym człowieku i daleko od 
Wilejki.

WANDA JURCZAK

PS. Jerzy Ossowski, kawa
ler Krzyża Walecznych jest 
wiceprezesem Zarządu Okrę
gu Światowego Związku Żoł
nierzy AK w Szczecinie i wi
ceprezesem Koła Żołnierzy 
Kresowych AK.
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rr • Konkurs pamiętnikarski trwa
B i — s - v  2 6  l u t e g o  1 9 9 8  r .  rDzieje szczecińskich rodzin
WCZORAJ ogioszono wyniki te

gorocznej edycji konkursu pamięt
nikarskiego „Dzieje szczecińskich 
rodzin w XX w.”, organizowanego 
niemal od 30 lat przez Szczecińskie 
Towarzystwo Kultury.
~ W tym roku nadesłanych zosta

ło 26 pamiętników, opracowań do
kumentacyjnych, a także monogra
fii przedsiębiorstw oraz instytucji, 
razem - ponad 5000 stron maszy
nopisu. Władysław Daniszewski, 
prezes STK, podkreślił, że w ciągu 
28 lat trwania konkursu udało się 
zgromadzić ponad 900 prac, które 
stanowią niezwykle bogaty materiał 
dla badań dziejów Pomorza Za
chodniego i losów jego mieszkań
ców.

Jury konkursu, któremu prze
wodniczył prof. dr hab. Tadeusz 
Białecki, pierwszą nagrodę w dzia
le pamiętnikarskim przyznało pani 
Krystynie Sowińskiej-Borek za „La
ta pełne nadziei”. Nagrody specjal
ne otrzymali: Konstanty Roma
nowski za „Wspomnienia i kroniki” 
(cz. I: 1792-1946, cz. II: 1947-1996), 
Zdzisław Sadowski za „Kronikę ro
du Sadowskich” (fundator nagrody: 
„Kurier Szczeciński”), Krystyna 
Daszkiewicz za „Moje wspomnienia 
- zamknięty rozdział” (fundator na
grody: „Kurier Szczeciński”), Ber
nard Maćkowiak za „Rodzinne ko

rzenie” oraz Władysław Szymański 
za pracę „Dolina”. W dziale doku
mentacji życia społeczno-kultural- 
nego pierwszą nagrodę otrzymali 
Maria Czech-Sobczak i Władysław 
Kuruś-Brzeziński za siedmiotomo- 
wą monografię „Rola i znaczenie 
szczecińskiej rozgłośni Polskiego 
Radia”, a nagrodę specjalną - Bo
gusław Borysowicz za opracowanie 
„To była buda”, poświęcone Pań
stwowej Szkole Morskiej. W dziale 
dokumentacji historycznej nagrody 
specjalne otrzymali: Witold Banac- 
łd, Grzegorz Gnysiński, Józef Ro
man i Danuta Szyksznian-Ossow- 
ska, zas w dziale" monopafiTźaMa- 
dów pracy nagrodę pierwszą - Sta
nisław Jędrzejczak, drugą - Zdzi
sław Sadowski.

Konkurs „Dzieje szczecińskich 
rodzin” trwa nadal. STK zaprasza 
wszystkich zainteresowanych pa- 
miętnikarzy na spotkania do Zam
ku Książąt Pomorskich w każdą 
trzecią środę miesiąca (s. 111, g. 
16.30). Urszula Rosłaniec, sekretarz 
STK, poinformowała, że w marcu 
rozpocznie się cykl spotkań z au
torami najciekawszych pamiętni
ków. Bogdan Matławski apelował 
do muzyków ludowych, aby pod ad
resem STK nadsyłali pamiętniki do
kumentujące tę formę aktywności 
artystycznej. (b.t.)
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Szan, Pani
Danuta Szyksznian-Ossowska

31-614 SZCZECIN

Szanowna i droga Pani Danusiu !
Bardzo serdecznie dziękujemy za cenny zbiór materiałów w

pozycje)/ i fotografii kornbatantek (5£ szt.) zebranych, przez 
Panią i przesłanych do Fundacji. Zostało już założonych. 19 
teczek osobowych. Pozostałe materiały - relacje i fotografie - 
zostaną włączone do już istniejących teczek inp. p. Danuty 
Kopacewicz) lub w najbliższym czasie założymy im teczki,

Prosimy o przekazanie podziękowania za poniesiony trud w 
zbieraniu relacji Panu Stanisławowi Wieśniakowi, którego Pani 
wymienia jako swojego oddanego pomocnika*.

Do relatorek bezpośrednio wysyłamy sukcesywnie podziękowania.
Załączamy życzenia świąteczne, pozdrowienia i wyrazy

V razie wątpliwości, czy prośby o pomoc pozwolimy sobie 
zwrócić się do Pani, jako osoby niezwykle nam życzliwej i bardzo

postaci relacji (£5), not biograficznych z adresami (94

szacunku

cennego współpracownika Wiceprezes Zarządu

IQA . i e i fa fu j * 46



Sz^anowny Panie !

W imieniu p. proi. Elżoiety Zawackiej 
bardzo serdecznie dziękujemy Panu za cenny 
wkład pracy w gromadzenie i zbieranie ma
teriałów dotyczących wojennej służby kobiet.

Z wyrazami szâ -cunku

Toruń 25,XI 1993 r.

Wiceprezes Zarządu

m gr Hanna Maciejewska-Marcinkowska
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Toruń, dnia 13 08 1999r.

M E M O R I A Ł
General Marii Wittek

i Pani Danuta Szyksznian

71-614 Szczecin

Szanowna, Droga Pani!

Dnia 13 sierpnia br. wpłynęła do Fundacji korespondencja od Pani. 

Dziękujemy bardzo za tak szybką odpowiedz. Uzyskane informacje od rodziny 

śp. Heleny Dżus są dla nas bardzo cenne. Nekrolog i zdjęcia. Zdjęcia oglądałam 

z ogromnym wzruszeniem ( znałam p. Helenę Dżus)

Dokumenty zostały zinwentaryzowane i umieszczone w teczce Heleny Dżus o 

sygnaturze inwentarza 73/WSK. Infirmuję Szanowną Panią, że posiadamy 

relację H. Dżus.

W imieniu wszystkich pracowników Fundacji serdecznie Panią pozdrawiam, 

życząc dużo radości, zdrowia i pomyślności.

Z wyrazami głębokiego szacunku i nadzieją dalszej współpracy z naszym 

Archiwum.

Anna Rojewska
A 'i

Dokumentalistka Archiwum WSK
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S z a n .  P a n i

C) a  n u  t  a  S z y k s z n i a  n

u l .

S Z C Z E C I N

D r o g a  P a n i  D a n u t o  !

P r z e p r a s z a m ,  ż e  p i s z ę  t a k  o f i c j a l n i e  n a  m a s z y n i e ,  a l e  ł a t w i e j  

b ę d z i e  P a n i  o d c z y t a ć ,  c o  j e s t  s p r a w ą  n i e b a g a t e l n ą  p r z y  t a k  

o b f i c i e  p r o w a d z o n e j  p r z e z  P a n i ą  k o r e s p o n d e n c j i .  J e s z c z e  r a z  

d z i ę k u j ę  w i m i e n i u  p .  P r o f e s o r  z a  p r z e k a z a n i e  F u n d a c j i  P a n i  

w s p o m n i e ń  a l e  j e d n o c z e ś n i e  p r o s z ę  o  s p i s a n i e  s w o j e j  r e l a c j i  

w e d ł u g  z a ł ą c z o n e g o  s c h e m a t u ,  J e s t  t o  n i e z b ę d n e  d l a  n a s z y c h  c e l ó w  

a r c h i w a l n y c h  i  s o c j o l o g i c z n y c h .  P o d a j ę  r ó w n i e ż  n a  o d d z i e l n y c h  

k a r t k a c h  a d r e s y  p a ń ,  z  p r o ś b ą  o  n a w i ą z a n i e  z  n i m i  w s p ó ł p r a c y  w

S z c z e c i n i e  l u b  i n n y c h  p o b l i s k i c h  m i a s t a c h  a  w a l c z ą c y c h  p o d c z a s

w o j n y  w r ó ż n y c h  f o r m a c j a c h .

W i e m  j a k  b a r d z o  j e s t  P a n i  z a a b s o r b o w a n a  l i c z n y m i  p r a c a m i  

z w i ą z k o w y m i ,  d l a t e g o  p r o s z ę  a b y  z e c h c i a ł a  P a n i  w c i ą g n ą ć  d o  

w s p ó ł p r a c y  p p  Z a p o l s k ą  i  E u g e n i ę  B o r k o w s k ą  ( S z c z e c i n - Z e l e c h o w o  

u l .  P i a ń s k a  4 ) ,  k t ó r e  m o g ą  w z i ą ć  t a k ż e  n a  s i e b i e  t r u d  z b i e r a n i a  

r e i a c  j  i .

c e l u  z b i e r a n i a  r e l a c j i  w ś r ó d  k o b i e t .  m i e s z k a j ą c y c h  o b e c n i e  w
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Toruń.dnia 28.07.2000
Szanowna Pani

Zgodnie z przeprowadzonę rozmowę telefonicznę 
w dniu 26.07.2000 przesyłamy Pani księżki.o które 

Pani prosiła:
Tom XXII Służba Polek...cz 3 5 egz a 14.00

pluskoszty przesyłki 
razem

70.00
13.00

- - 33: 53"

Łęczymy serdeczne pozdrowienia 
Sekretariat Fundacji

F U N D A C J A
Archiwum Pomorskie Arm ii Krajowej

ul. W ielkie Garbary 2. 87-100 Toruń

fax/^T  (0-56) 65-22-186

Konto: W BK II Oddział w Toruniu

10901506-4675-128-00-0

1.d z .2515/WSK/200C

Pani Danuta Szyksznian
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m e m o r i a ł
General Marii Wittek

Toruń, dnia 20 III 200 lr.

Pani Danuta Szyksznian-Ossowska 

71-614 Szczecin

Droga i Miła Pani Danuto,

Jesteśmy trochę zaniepokojeni tak długim Pani milczeniem. Czy ma Pani 

kłopoty ze zdrowiem, czy też są inne przyczyny. Tak wiele Pani zawdzięczamy, 

przysłała Pani wiele cennych relacji. Pragniemy aby nasze kontakty były nadal 

przyjazne i trwałe. Z rozmowy telefonicznej z ubiegłego roku proponowała Pani 

dostarczyć dalsze archiwalia. Mamy nadzieję( źe może nadejdą. Odnośnie 5 - ciu 

egzemplarzy książek „ Służba Polek na frontach II wojny światowej cz. 3” - czy są 

jakieś trudności z rozprowadzeniem?

W imieniu p. prof. E. Zawackiej i całego zespołu pracowników Fundacji 

serdecznie Panią pozdrawiamy i przekazujemy w darze Informator o zbiorach 

Fundacji wydany na jubileusz X - lecia Fundacji.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/jh n a  JźojeuSkA

Anna Rojewska 

Dokumentalistka Archiwum WSK

.d z .704 WSK 2001
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Prof. drhab. Elżbieta Zawacka 
ul. Gagarina 136 m 26, tel. 65-17*344 

"  8 7 -1 0 0  T O R U Ń

II

Droga Koleżanko,

Toruń 4X2001  r.

Pani Danuta Szyksznian

* S |:MH

•  I ' i  •  •  •  •  •  •Dziękuję, Pani najserdeczniej |za piękną książkę o wileńskich łączniczkach, którą mi 
' I * ! ! M liiprzekazano - studiowałam nazwiska \umieszczone w dedykacji i wszystkim serdecznie

dziękńję. Jak dobrze, że odbyja s i^ '^ m iła  Sesja i Jjej pamiętano o łączniczkach.

(pkładka ksjążki bardzo nu^^|ęodoba i pylico żałuję, że nie mogłam „łączniczki”

'•'tr,--1-isienergia v̂|̂  ruchach; chyba lepiej uchwycona niż u 

rze, że udało się doprowadzić do powstania tego
W

pzefowie,1

h :V;brzegu. Ja—  mm mv...
pomnika.

Załączam serdeczne pozdrowienia i cieszę się Pani aktywnością
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J * .

Toruń, dnia 18 IX 2003r.

Pani Danuta Szyksznian- Ossowska 

ul.]

71-614 Szczecin

Wielce Szanowna Pani Danuto, Droga Przedstawicielko Memoriału, Miła „ Sarenko”

Z całego serca dziękuję Pani i Małżonkowi Jerzemu za zaproszenie i zaszczyt 

uczestniczenia w XXI Zjeździe Żołnierzy Kresowych. Wciąż jestem pod ogromnym 

wrażeniem wszystkich uroczystości patriotycznych jak również imprez towarzyszących, które 

nadały piękną oprawę temu Zjazdowi. Myślę, że wszyscy uczestnicy - Kresowiacy doceniają 

Wasz trud i wysiłek włożony w przygotowanie tegorocznego Zjazdu pomimo wciąż malejącej 

liczby sponsorów i osób chętnych do pomocy. Na wstępie obwieściła Pani, że „ jest to już 

ostatni zjazd” . Czyżby już nigdy nie zabrzmiała w Międzyzdrojach pieśń ,, O Panie, któryś 

jest ., ? W Międzyzdrojach są już trzy piękne tablice upamiętniające Wasz pobyt i pamięć o 

poległych żołnierzach kresowych. Jakże ważne jest dla wszystkich, że z radością się 

spotykają, pokonując trudy podróży z różnych miast Polski, a nawet z zagranicy. Czują się 

odmłodzeni i zintegrowani. Jestem dumna, że mogłam uczestniczyć jako przedstawicielka 

Fundacji już w trzech Zjazdach Żołnierzy Kresowych. Zawdzięczam to Naszej Pani Profesor 

Elżbiecie Zawackiej, za wyrażenie zgody na moje uczestnictwo, dla której kombatantki. 

kobiety- żołnierze są najważniejsze i utrzymywanie z nimi żywego kontaktu. Bardzo się 

cieszę, że w programie było ujęte też moje nazwisko. To bardzo dla mnie ważne jako 

dokumentalistki działu: Archiwum WSK, nawiązywanie nowych kontaktów z kombatankami 

z AK Wilno. Pozyskałam kilka adresów i mam nadzieję, że nawiążemy współpracę. ( Wśród 

nich jest Stefania Szantyr- Powolna z W-wy, podpisała zgłoszenie do Memoriału). Pragnę też 

poinformować Panią, że informacja o XXI Zjeździe, będzie opublikowana w Biuletynie 

Fundacji nr 2/45/2003r. Bardzo dziękuję Pani za ofiarowaną książkę z piękną dedykacją od 

autorki. Czytam i przeżywam te „281 dni w szponach NKWD” . Naszej Pani Profesor 

przekazałam „Sanitariuszki” ze serdecznymi pozdrowieniami od wszystkich obecnych na 

Zjeździe łączniczek i sanitariuszek AK Wilno.
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Swój pobyt na Zjeździe spożytkowałam bardzo owocnie. Cieszę się, że w uroczystościach 

uczestniczyła młodzież, która interesuje się historią. Wiele pozytywnych przykładów 

współpracy z młodzieżą w środowisku wileńskim przekazali: E. Siemaszko z Bydgoszczy i 

Bohdanowicz z Warszawy. Byłam zachwycona i podbudowana.

Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Życzę wiele zdrowia i sił do dalszej twórczej pracy, 

do spotkania na XXII Zjeździe, a wcześniej jeszcze w tym roku na XIII-stej Sesji 

Listopadowej Fundacji w Toruniu.

Z wyrazami głębokiego szacunku

w £ c _

Anna Rojewska

Dokumentalistka Archiwum WSK
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Kobiety odznaczone V M z Okręgów AK Wilno, Nowogródek, Białystok

T. I

Adamowicz Stanisława z d. Chludzińska, ur. 1915, kurierka KO, obecny adres Brwinów, ul.

Bieńkowska Wilczańska Wanda (1913 - 1972), może najpierw czynna Łomża lub Grajewo do 

1941; KG AK O II, komórka więzienna DR 

Borkowska Zofia vel Dunin-Borkowska, ur. 1904, AK Wilno, BiP 

Dziekońska-Długołęcka Jadwiga, (1916-1943), AK Białystok BiP 

Galska Antonina, ur. 1896, Ref. WSK Obwodu Grodno-Prawy Niemen 

Giaro Zofia zam. Hryckowian, ur. 1908, AK KG 

Grażewicz Aleksandra, ur. 1898, AK Białystok, KO Grodno, wywiad

T. II

Hermanowska Helena z d. Marciszewska, ur. 1904, Ref. WSK K O Białystok, Komendantka 

Okręgowa Harcerstwa 

Iwanicka Maria, ur. 1916, KN; AK KO Wilno, partyz.

Krynicka Antonina, ur. 1904, K. Obw. Suwałki, wywiad

Liniarska Stanisława z d. Sieńko, (1920-1981), KO Białystok, kurierka, szyfrantka 

Lipińska Grażyna, ur. 1902, AK KG, wywiad Mińsk Białoruski 

Mahrburg Anna, ur. 1923, AK Wilno, legalizacja 

Nowicka Wanda z d. Mech, ur. 1909; AK KG, Kedyw

T. III

Pelikan Augustowska Irena, ur. 1914; KO Wilno, Kedyw 

Skrodzka Satnisława zam. Kumor, ur. 1922, Ref. WSK K Obw. Grajewo 

Szymańska Marianna zam. Kossakowska, (1915-1983), Ref. WSK KO Białystok 

Świda Władysława, ur. 1899, Ref. WSK Obw. Wołkowysk
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L e c h  K a c z y ń s k i
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY

Pani Profesor 
Elżbieta Zawacka 
Fundacja
Archiwum i Muzeum Pomorskie AK 
oraz Wojskowej Służby Polek 
ul. Wielkie Garbary 2 
87 100 Toruń

Szanowna Pani Profesor,

dziękuję Pani Profesor za list i zawarte w nim podziękowania dla władz 
samorządowych Warszawy za zorganizowanie uroczystości 60. rocznicy Powstania 
Warszawskiego i budowę Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przygotowanie obchodów było dla mnie zaszczytnym obowiązkiem, a zarazem 
patriotyczną powinnością.

Tym większą satysfakcję i radość odczuwam dowiadując się, że uroczystości 
spełniły oczekiwania Żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz licznych, rozsianych 
po Polsce i świecie osób, które nie mogąc uczestniczyć w rocznicowych spotkaniach 
osobiście, łączyły się z nami sercem i myślami.

Dziękuje także Pani Profesor za przekazany mi „Słownik Biograficzny Kobiet 
Odznaczonych Orderem Virtuti Militari”. Pani propozycję zorganizowania w Muzeum 
Powstania Warszawskiego odrębnej sali z ekspozycją ukazującą służbę kobiet 
w czasie wojny i Powstania uważam za cenną i interesującą i przekazuję 
ją Dyrektorowi Muzeum Powstania.

Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
2005.

Z wyrazami szacunku

Warszawa, 28 stycznia 2005 roku
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w
Prof dr hab. Elżbieta Zawacka 
87-100 Toruń, ul. Gagarina 136 m 26 

tel. 0 5 6 / 6 5 1 7  344 
e-mail: zawacka@wp.pl

?/33

x Toruń 22 II 2005 r.

Do 3?. SznW
Szanowna Pani, \

Przesyłani projekt „Apelu o upamiętnianie służby wojennej kobiet, o uczczenie 

poległych w walce o niepodległość Polski” . Czy uważa Pani ten „Apel...” za potrzebny? 

Jeżeli tak, czy ma Pani jakieś uwagi i zastrzeżenia do jego treści? Może zaproponuje Pani 

wymienienie jeszcze innych osób do współdziałania? Czy zgadza się Pani na podanie Pani 

adresu dla celów korespondencyjnych? Adres taki miałby jakoś przybliżyć sprawy osobom z 

Pani terenu, które zechcą włączyć się do pracy. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi.

Ponieważ sprawa z różnych względów jest pilna, bardzo proszę o odwrotną 

odpowiedź. Brak odpowiedzi w najbliższych dniach przyjmuję jako zgodę na moją 

propozycję.

Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniami
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Elżbieta Zawacka
87-100 faw, uL Gagarina 136 

TT 066 / 851 73 44 
•-mail: zawacka©wp.p4 H ^Z-

Toruń 11 III 2005 r.

Pani Danuta Szyksznian-Ossowska 

ul.

71-614 Szczecin

Szanowna Pani,

Dziękujemy za Pani list (otrzymałyśmy go 7 bm.) oraz za przekazaną cenną książkę 

Sanitariuszki. Wspomnienia i informacje biograficzne w opracowaniu prof. Leszka 

Malinowskiego. Z prof. L. Malinowskim jesteśmy w kontakcie osobistym. Na stronie 157 tej 

książki znajdują się fotografie ze Szpitala Partyzanckiego w majątku Ruszczyców Kalino. 

Czy udałoby się zdobyć dobrej jakości odbitki tych zdjęć do naszego Albumu Upamiętniania, 

przygotowywanego przez nas w ramach obchodów roku 2005 jako Roku Upamiętniania 

Wojennej Służby Kobiet.

Czekamy na zapowiedziane w liście Pani propozycje do „Galerii Kobiet Walczących o 

Niepodległość” , a także za zdjęcia z miejsc upamiętniania.

Czy posiada Pani możliwość korzystania z poczty internetowej? Może ktoś ze 

znajomych użyczyłby Pani swojego adresu e-mailowego? To by znacznie ułatwiło nasze 

kontakty.

Załączam serdeczne pozdrowienia i podziękowania od Pani Profesor za Pani czynną 

współpracę.

Z wyrazami szacunku

D o . o  f i  
Dorota Kromp

Sekretarka prof. Elżbiety Zawackiej

pyto
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Gen. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka 
8 7 -1 0 0  Torurt, ul. Gagarina 136 m  26  

tel. 0 5 6 / 6 5 1 7  3 4 4  
e -m a il:  z a w a c k a @  w p .p l Toruń 24 IX 2008 r.

Pani Danuta Szyksznian-Ossowska 

ul.

71-614 Szczecin

Szanowna Pani,

W imieniu prof. Elżbiety Zawackiej dziękuję za Pani list, który otrzymałyśmy 16 bm. 

Cieszymy się, że III tom Słownika Biograficznego Kobiet Odznaczonych Orderem Wojennym 

Yirtuti Militari dotarł do Pani, będziemy wdzięczne za wszelkie uwagi, sprostowania i 

uzupełnienia do zawartych w nim biogramów.

Panią Profesor bardzo cieszy Pani aktywność i zaangażowanie w pracę mającą na celu 

upamiętnianie walk Polaków -  a zwłaszcza Polek -  w czasie II wojny światowej. Gratulujemy 

powstania obelisku pamięci młodzieży AK w Wilnie zamordowanej w Ponarach, mamy 

nadzieję, że uda się Pani doprowadzić do powstania obelisku upamiętniającego walczące 

kobiety, o których przeważnie się nie pamięta.

Gratulujemy także ukończenia pisania książki Jak dopalał się ogień biwaku. Czy 

ukazała się już drukiem? Będziemy wdzięczne za jej egzemplarz, w zamian oferujemy nasze 

wydawnictwa. Czekamy także na zapowiedziane przez Panią 2 biogramy kobiet-żołnierzy.

Pani Profesor, która niestety źle się czuje, przesyła dla Pani i Pani Męża życzenia 

szybkiej poprawy zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Sekretarka gen. prof. Elżbiety Zawackiej
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