
1

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...

Wsparcie i aktywizacja społeczna osób poszkodowanych 
przez nazizm w ramach międzynarodowego projektu 

współfinansowanego przez Fundację  
“Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”
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O NAS - jesteśmy związkiem 5 stowarzyszeń z regionu tarnow-
skiego. Jesteśmy jednym z 17 członków Samaritan International.  
Kierowani ideą samarytańskiej pomocy służymy człowiekowi  
w potrzebie. Działamy wspólnie, wierząc, że połączone siły naszych 
organizacji pomnażają dobro.

 

NASZE WARTOŚCI I STANDARDY - w pełni świadomie i odpo-
wiedzialnie realizujemy nasze działania, dostosowując je do indywidu-
alnych potrzeb każdego człowieka. Dbamy o wysoką jakość zarówno 
w Federacji jak i w każdej organizacji członkowskiej. Ciągły rozwój sta-
nowi fundament naszego działania. Jesteśmy otwarci na nowe idee  
i trendy, inspiracje czerpiemy z współpracy polskich i zagranicznych.

Działamy po to by pomagać!
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O PROJEKCIE

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych od września 2013 roku 
realizuje projekt “Wsparcie i aktywizacja społeczna osób poszkodowanych przez 
nazizm” /„Social Participation of Victims of National Socialism - Region Małopol-
ska”. SFOP otrzymał na ten cel wsparcie finansowe z niemieckich organizacji ASB  
(Arbeiter-Samariter-Bund) oraz EVZ (Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość).Projekt 
miał charakter charakter społeczno-kulturalny skierowany do Seniorów, zamiesz-
kujących powiat brzeski i tarnowski, poszkodowanych w czasie II wojny światowej  
w wyniku nazistowskich represji. 

W ramach działań projektowych należy wskazać:

▪ stworzenie Punktu Informacji i Pośrednictwa (3 filie: w Brzesku, Zakliczynie  
i Tarnowie) dla Seniorów, ich rodzin i znajomych, gdzie mogą uzyskać informacje 
na temat przysługujących im świadczeń, możliwości wsparcia;  

▪ wsparcie działalności istniejących instytucji, stowarzyszeń w tworzeniu 
satysfakcjonującej oferty pomocy dla seniorów, zwłaszcza doświadczonych 
działaniami wojennymi;  

▪ organizacja spotkań tematycznych ze specjalistami z zakresu medycyny, prawa, 
polityki, sztuki, a także imprez i wycieczek do miejsc pamięci narodowej i kultu 
religijnego;

▪ koordynowanie wolon-
tariatu na rzecz osób 
starszych;
 
▪ zachowanie pamięci 
o II wojnie światowej 
poprzez udokumentow-
anie wspomnień osób 
żyjących, organizowanie 
„żywych lekcji historii” 
oraz przeprowadzenie 
projektu edukacyj-
nego „ale historia” 
popularyzującego wiedzę 
o życiu codziennym  
w czasie okupacji.

W poniższej publikacji zawarto jedynie wycinek spośród wielu rozmów, 
wspomnień i spotkań, które wspólnie pragniemy „ocalić od zapomnienia”.
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WSPOMNIENIA

OKOPY

Ta historia wydarzyła się w maju 1943 roku, świadkiem owych 
wydarzeń był wówczas 13 letni chłopiec Edmund. Dziś osiemdziesię-
ciopięcioletni pan Edmund sprzed ponad siedmiu dekad przywołuje 
zdarzenie, które nieodłącznie kojarzy mu się z okupacją niemiecką. 

Pan Edmund wraz z rodzicami oraz czworgiem rodzeństwa 
mieszkał podczas okupacji w malowniczej wiosce Gwoździec, po-
łożonej w gminie Zakliczyn nad Dunajcem. Na wieś nałożony był 
przez Niemców obowiązek codziennego dostarczania 120 osób 
do pracy przy kopaniu okopów przeciwczołgowych i obronnych. 
Dwóch żołnierzy niemieckich codziennie skrupulatnie pilnowało, 
by stan robotników się zgadzał. Pan Edmund mówi, że nie przy-
wiązywali oni uwagi to wieku i płci robotników. W razie niewy-
starczającej liczby osób - co zdarzało się nader często - „wpadali”  
do domów i wyciągali kobiety, dzieci a czasami nawet starców, któ-
rych siłą zmuszali do pracy. Dlatego też nikogo nie zdziwił widok 
małego Edmunda, który stawił się do pracy. Robota była ciężka od 
rana do wieczora przez siedem dni w tygodniu, zaś wynagrodzeniem 
marna racja żywnościowa. Nad przebiegiem prac czuwali żołnierze 
niemieccy a wśród nich jeden, który znał język polski. Polacy nazy-
wali go „dziadkiem”. Mówił z mocnym śląskim akcentem i prawdo-
podobnie był folksdojczem. 

Pamiętnego dnia Niemcy wysłali transport trzech samocho-
dów do Iwkowej po deski. W jednej z ciężarówek wraz z innym 
robotnikami siedział na pace młody Edmund. Jednak transport 
nie dotarł do Iwkowej. W miejscu gdzie droga prowadziła przez 
las konwój został zaatakowany, prawdopodobnie przez party-
zantów. W pamięci pana Edmunda do dziś wyłaniają się obra-
zy spadającego samochodu, ognia i kurzu. Przypomina sobie 
przeraźliwy hałas gniecionego metalu i trzask łamanych drzew.  
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Kierowca feralnego samochodu został śmiertelnie postrzelony, stra-
cił panowanie nad kierownicą a auto stoczyło się ze skarpy by zatrzy-
mać się na grubym drzewie. Edmund i siedzący z nim towarzysze 
cieszyli się, że to nie ich samochód został ostrzelany, przez co unik-
nęli katastrofy, w której mogliby stracić życie. Dwa ocalałe samo-
chody zawróciły do Tworkowej. Bohater naszej opowieści odetchnął  
z ulgą. Niestety po dotarciu na miejsce jeden z żołnierzy niemieckich 
kazał im wysiąść z samochodu i ustawił w szeregu twarzą do ściany. 
Czekali na Gestapo. Wszyscy dobrze wiedzieli jak to się skończy – 
zostaną rozstrzelani. W ten sposób Niemcy mścili się na ludności 
cywilnej za działania dywersyjne ruchu oporu, przez co partyzanci 
tracili poparcie i pomoc miejscowej społeczności. Edmund wiedział,  
że drugi raz w tym samym dniu nie wywinie się śmierci, pozostało 
mu stać tam i modlić się.

Z  opresji wybawił ich „dziadek”. Począł krzyczeć zagniewany 
na ustawionych pod ścianą chłopców, że są próżniaki, lenie i stoją 
sobie, kiedy tyle jest do roboty. Wpadł między nich rozpychając ich  
i rozganiając do pracy. Rzucili się do zajęć jak opętani i do końca dnia 
nie podnosili głów ze strachu.

Pan Edmund nigdy nie dowiedział się czy osoby, które dokonały 
ostrzału zostały złapane. Nigdy nikogo o to nie pytał, nie chciał by 
kojarzono go z tą sprawą.
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SZWALNIA

Pani Genowefa urodziła się w czerwcu 1925 roku w miejscowości 
Siemiechów koło Zakliczyna. W czasie okupacji niemieckiej przez dwa 
lata pracowała w szwalni w Wieliczce. Do jej obowiązków należała na-
prawa mundurów żołnierzy niemieckich. Zakład w którym pracowała wy-
syłał swoje pracownice na trzymiesięczne szkolenia do Trzeciej Rzeszy.  
Tym sposobem szesnastoletnia Genowefa została oddelegowana na trzy 
miesiące do Niemiec. Dotarła do miejscowości Sebnitz koło Czeskiej gra-
nicy, gdzie pozostała aż do końca wojny, gdyż powrót do kraju został unie-
możliwiony z powodu przesuwającego się frontu wschodniego.

Źródło: archiwum rodzinne, Pani Genowefa w czasach młodości.
         

Pani Genowefa wraz z siedmioma koleżankami z Polski przez trzy mie-
siące mieszkała u pani Nejman, właścicielki miejscowej restauracji. Wa-
runki mieszkaniowe były skromne, dziewczyny zajmowały jeden pokój, 
spały na piętrowych łóżkach, do pracy chodziły codziennie trzy kilometry. 
Szwalnia w której pracowały mieściła się w centrum Sebnitz w budynku 
mieszkalnym na strychu. Zatrudnione w niej były wszystkie koleżanki pani 
Genowefy i pracowały pod nadzorem trzyosobowej kadry niemieckiej. Po-
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dobnie jak w Wieliczce ich zadaniem było szycie mundurów niemieckich. 
Po trzymiesięcznym pobycie, gdy okazało się, że nie mogą wrócić do domu 
zmieniono im miejsce zakwaterowania na mieszkanie naprzeciw szwalni. 
Dziewczyny za swoją pracę otrzymywały niewielkie wynagrodzenie (5 ma-
rek), które wydawały głównie na jedzenie i środki czystości. Czas pracy był 
normowany, wynosił osiem godzin przez pięć dni w tygodni od poniedział-
ku do piątku. Dni wolne (sobota, niedziela) były ich czasem odpoczynku,  
w którym nikt ich nie zmuszał do dodatkowych prac. Oprócz wynagrodze-
nia przysługiwały im racje żywnościowe: 1 kg chleba i 12 dkg masła, parę 
deko sera lub marmolady na dwa dni. Obiad wózkiem dowoziła jedna z nich  
z miejscowej restauracji. Śniadanie i kolacje robiły sobie same. Z opowieści 
Pani Genowefy wynika, że nie były głodne, ale też nie najadały się do syta. 

Pani Genowefa o pracy w Niemczech, mówi: „Nauczyłam się wiele 
pożytecznych rzeczy. Poznałam, co to sumienność, porządek, obowiązko-
wość oraz dyscyplina pracy. Myślę, że ten wyjazd ukształtował moje podej-
ście do obowiązków na resztę życia. Mam również niemiłe wspomnienia 
są nimi: izolacja, lekceważenie i wyższość, z jaką niektóre Niemki odnosiły 
się do nas.  Obowiązek noszenia szarfy z literą P sprawiał, że czułyśmy się 
naznaczone, gorsze a tęsknota za domem doskwierała każdego dnia”. 

Wiadomość o zakończeniu wojny oraz powrót do domu to wspo-
mnienie, do którego Pani Genowefa często wraca. Opowiada, że dwa 
tygodnie przed wyzwoleniem w Sebnitz nastroje były bardzo niespokoj-
ne. Kobiety niemieckie pogrążone były w panicznym strachu, docierały 
bowiem do nich informacje o poczynaniach armii sowieckiej na ludności 
cywilnej. Wiadomości o gwałtach, rabunkach i barbarzyństwie, jakiej się  
Armia Czerwona powodowały lęk i niepokój. Obcokrajowcy przywiezieni do 
przymusowej pracy cieszyli się z końca wojny, jednocześnie zastanawiając  
się w jaki sposób wrócą do domu i co tam zastaną.

Na dwa tygodnie przed wkroczeniem wojsk alianckich sły-
chać było zbliżający się front, hałas wybuchów był wszechobecny.  
Całe bataliony żołnierzy oraz samochodów opancerzonych z wojskiem  
i amunicją wycofywały się głąb kraju. Dziewczyny spały w ubraniach  
by w każdej chwili być gotowe do ucieczki. Przez kolejne dwa tygodnie 
czekały, aż front oddali się i kiedy tylko odgłosy wybuchów przycichły jedna 
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z nich postanowiła wyjść z mieszkania i rozejrzeć się. Wymagało to nie lada 
odwagi z uwagi na wszechobecne nieprawości, jakich ofiarami stawały się 
wówczas samotne kobiety. Wróciła z polskim żołnierzem, który oznajmił 
im, że są wolne, nastał koniec wojny i mogą wracać do kraju. Dziewczęta 
płakały z radości pytając o swoje rodzinne strony, czy jest do czego wracać, 
a on mimo zmęczenia odpowiadał im cierpliwie na pytania. Tak więc dzień 
wyzwolenia okazał się dniem podwójnej radości nie tylko z powodu końca 
wojny, ale również dlatego, że wyzwolicielem okazało się Wojsko Polskie.

Powrót do kraju nie był jednak łatwy, komunikacja między miastami 
utrudniona. Kolej w wielu miejscach przerwana nie kursowała regularnie. 
Pani Genowefa z koleżankami postanowiła wracać koleją, transportem 
przeznaczonym dla wojska. Polscy żołnierze dawali dziewczętom poczu-
cie bezpieczeństwa jak również dzielili się swoim jedzeniem. Podróż do 
Katowic trwała dwa tygodnie, często stali w szczerym polu po kilka go-
dzin, czasami dni. W Katowicach przesiadły się do pociągu towarowego 
wiozącego węgiel. Głodne, zmęczone, nieumyte, opadające z sił dojechały 
do Krakowa.  Tam pomimo wyczerpania cieszyły, że są już blisko. W Wie-
liczce u jednej z koleżanek Pani Genowefa zrobiła sobie przerwę, by jak 
mówi, doprowadzić się do porządku. W pierwszej kolejności kąpiel, fryzjer,  
by jechać do domu jak dziewczyna a nie „umorusany” diabeł. Później pocią-
giem do Tarnowa a stamtąd pieszo i autostopem przez Koszyce do domu.  
Niczego niespodziewających się rodziców i rodzeństwo zastała przy pra-
cach w polu, gdzie rodzina we łzach radości znów się zjednoczyła.
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... ZA BRZANKĄ JEST BERLIN

Pan Józef lat 88, pracownik przymusowy, kilka razy pobity przez 
niemieckich żandarmów / urzędników. W czasie wojny mieszkał  
w okolicach Ryglic.

Kiedy wybuchła wojna miałem niespełna 11 lat. Z początku woj-
ny pamiętam jedynie samoloty, które nadlatywały od zachodu, nie-
które zniżały się nad Tuchów, Tarnów. U nas, na podryglickiej wsi 
było spokojnie. Pamiętam też ludzi przedzierających się na wschód  
i na południe, wiele porzuconego dobytku w okolicach drogi. Woj-
ska niemieckie pojawiły się w okolicy już 7 września, ale przejechali  
na wschód. U nas od zimy 1940r zamieszkała rodzina wysiedlona  
z terenów Polski wcielonych do III Rzeszy (Kraj Warty).

Z początku wojny pamiętam, że znalazłem przy drodze w okoli-
cach Szynwałdu zepsuty porzucony rower, który udało się mojemu 
dziadkowi naprawić i służył mi później  jeszcze wiele lat po wojnie. 
Mój ojciec wrócił do domu z wojny w listopadzie, lekko ranny ale 
cały. Większość wojny na naszej wsi był święty spokój, represje 
i bandytyzm niemieckich oprawców bardziej dawało się odczuć  
w mieście.

Wraz z rodzicami jeździliśmy do Tarnowa, sprzedawaliśmy 
warzywa, owoce. Tam często widywałem niemieckich żołnierzy, 
żandarmów, na targu słyszałem opowieści o zbrodniach na obywa-
telach Tarnowa, m.in. o pogromie tarnowskich Żydów. Żydów z na-
szych okolic wywieziono w 1942 roku, większość właśnie do getta  
w Tarnowie. Nie powrócił w zasadzie nikt, wszystkich wymordowali 
Niemcy. Ludzie opowiadali, że w jednym dniu pogromu ludzka krew 
z tarnowskiego rynku spływała w dół ulicą Krakowską rynsztokiem 
aż w okolice dzisiejszej ulicy Mościckiego.

Dużo gorsze czasy zaczęły się wraz z niemieckimi niepo-
wodzeniami na froncie, a zwłaszcza kiedy front wschodni zbliżał  
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się już do naszych okolic. W okolicy działała partyzantka AK, było  
o nich bardzo głośno, robili brawurowe akcje w okolicy i wszyscy 
bali się że Niemcy zemszczą się na ludności cywilnej. Najsłynniej-
szą akcją partyzancką w naszej okolicy był atak na Niemców, któ-
rzy przyjechali wyłapać ludzi do pracy przy okopach i pracach ziem-
nych w okolicach rzeki Biały. Nie widziałem tego na własne oczy, 
bo w tym czasie od miesiąca pracowałem już przymusowo wraz  
z ojcem przy budowie bunkra, ale ludzie opowiadali, że żandarmi 
kompletnie nie spodziewali się ataku, a nasi chłopcy w walce położyli 
kilkunastu Niemców i zdobyli dużo broni. Jeńców udało się odbić.

Na kilka dni po tych wydarzeniach, bez najmniejszego powodu 
zostałem pobity przez pijanego niemieckiego żandarma, tylko dlate-
go, że nie znalazłem zapałek, po które mnie wysłał. Im bliżej był front 
tym Niemcy byli coraz bardziej nerwowi, akcję partyzantów Niemcy 
pomścili paląc część ryglickiego rynku. Pogorszyła się również dys-
cyplina u Niemców. Pili, bili i kradli wszystko co się dało zabrać. Ten 
okres między sierpniem 1944 a styczniem 1945 wspominam najgo-
rzej. Widać było, że Niemcy chcą zostawić po sobie spaloną ziemię, 
że mają świadomość klęski, ale nie chcą by coś cennego wpadło 
w ręce Sowietów. Pozostałą część rynku Niemcy spalili tuż przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich, w styczniu 1945 roku. Wysadzili też 
w powietrze wszystkie mosty. Pamiętam, że w ten sam dzień kiedy 
wysadzono mosty nadeszli żołnierze sowieccy. Traktowaliśmy ich 
wtedy jak wybawicieli. Ja jednak po paru dniach, kiedy szło ich już 
coraz więcej na własnej skórze przekonałem się, że „zamienił stryjek 
siekierkę na kijek”. Zostałem pobity przez Sowieta, tylko dlatego,  
że powiedziałem, że do Berlina jeszcze daleko, a ten sowiecki żoł-
nierz twierdził, że to już za najbliższą górą. Uparł się, że za Brzanką 
jest Berlin. Dodatkowo chciał mi zabrać rower, jednak może prze-
straszył się, że za mocno uderzył i rower zostawił. 
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SAMOLOTY NAD WSIĄ

Pan Tadeusz, lat 86, pracownik przymusowy. W czasie wojny miesz-
kał  w Olszynach (okolice Tuchowa).

Z okresu wojny najlepiej pamiętam zestrzelenie przez Niemców 
samolotu Liberator, który dostarczał zaopatrzenie dla powstańców 
warszawskich. To było w sierpniu 1944 roku. Nad naszą wsią często 
latały samoloty, więc do ich widoku byliśmy przyzwyczajeni. Jednak 
to, co wydarzyło się tej jasnej sierpniowej nocy zapamiętam na za-
wsze.

Na południe od Olszyn, mniej więcej nad Grybowem widać było wal-
kę powietrzną, Niemcy strzelali pociskami ogniowymi, które w nocy było 
bardzo dobrze widać. Gdzieś w tych okolicach stacjonowały jednostki 
zabezpieczenia przeciwlotniczego, więc takie nocne akcje były w miarę 
częste. Tym razem jednak było bardzo wyraźnie widać, że cel pocisków 
został osiągnięty. Samolot, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy jaki ewident-
nie spadał, płonąc w powietrzu. Widać było, że runie w naszych okolicach. 

Widziałem, że spadł za lasem, w okolicach drogi na Jodłówkę Tu-
chowską. Chcieliśmy iść z pomocą, jednak ojciec bojąc się o nas zabronił. 
Na miejscu katastrofy jeszcze tej samej nocy był mój starszy brat, który 
brał udział w lokalnej partyzantce. Ja również pomagałem partyzantom, 
jednak byłem jeszcze zbyt młody by walczyć. Miałem wtedy 13 czy 14 lat.

Brat opowiadał mi później, że wszyscy piloci z samolotu spalili się, 
nikt nie przeżył. Samolot zarył w ziemię i spłoną. Niemcy pojawili się 
we wsi jeszcze tej samej nocy, więc było bardzo niebezpiecznie. Póź-
niej dowiedzieliśmy się, że załoga samolotu to w większości Polacy. 
Niemcy zezwolili na pochowanie zwęglonych ciał pilotów na cmentarzu  
w Olszynach.

Niedługo po tym idąc przez las do Tuchowa wraz z moim bra-
tem zostaliśmy zatrzymani przez niemieckich żołnierzy. Twier-
dzili, że jesteśmy partyzantami, i że nas rozstrzelają. Płacząc 
błagałem o darowanie życia brata i swojego. Kiedy już żegnali-
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śmy się z życiem dowódca Niemców podszedł do mojego bra-
ta i uderzył go w głowę kolbą pistoletu. Brat stracił przytomność. 
Ja dostałem kilka razy pięścią w twarz, jednak cały czas byłem 
świadomy. Niemcy zostawili nas w takim stanie w lesie i poszli  
w stronę Olszyn. Nie rozstrzelali nas. Myślę, że unieszkodliwili nas 
na wszelki wypadek, byśmy nie dali znać partyzantom o ich położe-
niu. W tym czasie okolica pasma Brzanki to był teren działania słyn-
nego batalionu Barbara, którego Niemcy bardzo się obawiali.

Od września czy października 1944 roku wraz z rodzeństwem 
zostaliśmy zamknięci w obozie pracy w Tuchowie, na ulicy Pańskiej. 
Pracowaliśmy przy budowie umocnień przed nadciągającymi woj-
skami rosyjskimi. Mieszkaliśmy w barakach w warunkach tragicz-
nych. W tym obozie przebywało podejrzewam około tysiąc osób,  
a nie był to jedyny obóz w Tuchowie. Rygor był straszliwy, wartow-
nicy bili i zastraszali osoby pracujące. W szczególności złą sławą cie-
szył się komendant obozu o nazwisku Plage, imienia nie pamiętam, 
ale wszyscy mówili na niego Plaga. Był to SS - man, olbrzym, ważył 
chyba z 200 kilo. Nosił wielką drewnianą lagę, którą się podpierał. 
Każdy, kto tylko znalazł się w zasięgu jego lagi, nieważne czy coś 
zawinił czy nie, był zagrożony ciężkim pobiciem. Również ja raz obe-
rwałem, jednak szczęśliwie poza sporym krwiakiem w okolicach ne-
rek nic szczególnego mi się nie stało. Wojnę szczęśliwie przeżyłem, 
podobnie jak moi bracia.
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SMAK CHLEBA

Pani Maria, lat 82, wdowa, matka trójki dzieci, babcia czworga wnu-
cząt i prababcia.

Miałam siedem lat jak rozpoczęła się wojna. Tatusia Niemcy  
zabrali gdzieś na roboty, ale po wojnie wrócił do domu. Było nas 
sześcioro rodzeństwa, najmłodsza siostra urodziła się jak wojna wy-
buchła. I tak Mamusia została z nami sama, ciężko było okropnie,  
ale radziła sobie jak mogła. Dopóki krowa była to i mleko i ser i masło, 
ale nie dla nas...co sprzedała to na cukier i inne rzeczy było, a nam  

Fotografia Matki i rodzeństwa Pani Marii (druga od lewej)
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dopiero to co zostało dzieliła na wszystkich. Do dziś pamiętam  
z tamtych lat najlepiej smak chleba, po odrobinie każdy dostał. Zawsze 
marzyłam żeby kiedyś w przyszłości tak się do syta najeść tego chleba. 
Dlatego dziś tak człowieka serce boli jak widzi ile się jedzenia marnuje,  
że ludzie chleb wyrzucają. 

Podczas wojny mieszkał u nas wojskowy „dobry Niemiec”,  
naprawdę dobry to był człowiek, krzywdy nam nikomu nie zrobił.  
Dobrze mu było u nas, ale tęsknił okropnie za domem, bo tuż przed wy-
jazdem do Polski córka mu się urodziła, dlatego naszą Stefkę najmłod-
szą tak lubił. Przynosił nam czasem marmoladę i kawę, a od święta  
to i czasem coś lepszego. We wsi wiele okropności było, tego zastrze-
lili, palili chałpy. Większość ludzi codziennie przy okopach pracowała, 
kto nie dawał rady to lagą dostawał..Ale najgorsze to było dopiero 
przed nami. Ruscy prawdziwej krzywdy narobili, młode dziewczyny 
to do piwnic chowano, bo tamci to dzicz, wiele złego na co dzień się 
działo. Był też we wsi w czasie wojny taki jeden co Żydom  pomagał,  
za kosztowności wielkie, podziwiali go sąsiedzi, że odważny, ale ryzy-
kował wiele. Do dziś się mówi, że „bożka ma” i stąd zawsze w dostatku  
on i dzieci.
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ROZMOWY

Pan Zygmunt – ma 83 lata, razem z żoną mieszka w Brzesku. Szczę-
śliwy ojciec i dziadek.

Gdzie zastała Pana wojna?

Urodziłem się we Francji w rodzinie robotniczej. Tata był hut-
nikiem, mama pracowała w fabryce. Ojciec zginął w wypadku na 
trzy miesiące przed moim urodzeniem. Kiedy miałem kilka lat wró-
ciliśmy do Polski, w rodzinne strony ojca, do Grodziska Mazowiec-
kiego. Byłem małym bąblem i żyło nam się z mamą bardzo dobrze.  
No i to wszystko przerwała wojna. 

Co myśli dziecko, kiedy słyszy, że będzie wojna?

Pojawia się taki lęk, że coś będzie inaczej, strach o mamę  
i o życie, czekanie na nieznane, które ma nastąpić. Mama praco-
wała, więc jako mały chłopiec chodziłem do Ochronki, czegoś  
w rodzaju przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Ostrze-
gano nas tam, te małe dzieci, że coś się szykuje, że będzie wojna. 
Uczulano, żeby trzymać się blisko rodziców, nie wychodzić samemu,  
że będą naloty, bomby. Pamiętam, jak mówili, żeby w nocy zasłaniać 
okna, bo takie naziemne światełko jest sygnałem, że w domu ktoś 
jest. Na dziecięcy sposób tłumaczono, co znaczy wojna. I płynął czas  
w takim napięciu. Mimo, że miałem dopiero jakieś 5 lat to czułem 
już niepokój.

Kiedy dowiedział się Pan, że wojna się zaczęła?

Nad Grodziskiem w ciągu dnia pojawiły się niemieckie samo-
loty. Przeleciały nad miastem dwa lub trzy razy i zbombardowały 
kilka fabryk. Ktoś fałszywie zawiadomił, że spadła bomba na miejsce,  
w którym pracowała moja mama i że jest dużo ofiar.   
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Pobiegłem z jedną z zakonnic z Ochronki, by zobaczyć co się stało, 
a był tam kawał drogi. Na szczęście po drodze spotkaliśmy mamę  
i okazało się, że nic się nie stało, ale już wiedziałem, że zaczęło się 
to, przed czym nas ostrzegano.

Jak wyglądała codzienność małego chłopca w okupowanej Polsce?

Dnie spędzałem w Ochronce. Pewnego dnia wracając do domu 
natknąłem się na prawdziwego Niemca. Proszę sobie wyobrazić  
to spotkanie małego berbecia z ogromnym Guliwerem. Pamiętam, 
że pod pachą miałem taką krakowską bułę. I na widok Niemca w tył 
zwrot i z powrotem do Ochronki. Bo tak nas ostrzegali, że Niemiec 
to wróg, niebezpieczny człowiek. Chwilę mnie gonił, bawiło go to, 
że uciekam. Na szczęście na gonitwie się skończyło. 

Niemcy bardzo szybko zajęli Grodzisk. Weszli bez strzałów, opa-
nowali urzędy, podporządkowali sobie ludzi. I urządzali łapanki. Jed-
ną z nich dobrze widziałem, bo mieszkaliśmy na poddaszu takiego 
narożnego budynku, nad sklepem. Zamknęli ulicę z jednej strony  
na której, stały i czekały samochody. I tak ci „Bogu ducha winni” lu-
dzie wychodzący z domu  byli brani za fraki i wrzucani dosłownie do 
tych ciężarowych aut. Słuchałem krzyków i odgłosów bicia, wtulony 
w mamę. Trzęśliśmy się ze strachu, że mogą wejść do mieszkania, 
ale łapali tylko tych co szli ulicą. Udało się nam kolejny raz, ale nie na 
długo. W niedługim czasie przyszło zawiadomienie z niemieckiego 
biura pracy, żebyśmy udali się do Warszawy, na ulicę Skaryszew-
ską. Tam było więzienie dla tych, co ich później wysyłano na roboty 
przymusowe. Zostaliśmy w nim jakiś czas, a potem razem z mamą 
zostałem wywieziony do Niemiec.  Wytrwaliśmy jakoś ten czas.  
W więzieniu było gęsto od ludzi. Warszawiacy przez okienka w su-
terynach przemycali nam żywność. W zamian każdy dawał co miał, 
choć wiele tego nie było. Taka wymiana kosztowności za jedzenie.
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Jak odnajduje się kilkuletni chłopiec na robotach przymusowych  
w Niemczech?

W Niemczech trafiliśmy na Prusy Wschodnie do wiejskie-
go gospodarza. Hitler wysiedlał tam tych, którzy „podpadli”,  
z wyrokami itd., po to by walczyli i utrwalali niemieckość na tych 
terenach. Niewola tu a na zachodzie Niemiec to były dwie różne 
rzeczywistości. Zachód cechowała zupełnie inna kultura i cywi-
lizacja, odmienne spojrzenie na ludzi, a tu na wschodzie sami fa-
natycy Hitlera i hitleryzmu, więc było naprawdę bardzo ciężko.  
My Polacy byliśmy traktowani jako naród głupi. Nawet początkowo 
nie zwracano uwagi na to jak się zachowujemy, ponieważ traktowani 
byliśmy jako gorsza rasa. To się dawało odczuć na każdym kroku, cho-
ciaż byłem dzieckiem. Nosiliśmy na ramieniu taki specjalny znaczek 
„P”. U naszego gospodarza było dwoje dzieci, trochę starszych ode 
mnie. Na każdym kroku biły mnie, popychały, dokuczały. Raz rozgrza-
li pogrzebacz w piecu i chcieli mnie przypalić. Uciekłem na strych, 
stanąłem w oknie i pewnie byłbym skoczył, bo tak się bałem, ale mój 
krzyk usłyszał wachman (strażnik pilnujący robotników pracujących 
w polu). Uratował mnie, bo przybiegł, odesłał rodzeństwo do domu, 
a mnie zaprowadził do mamy. Ale taka atmosfera obcości i niezrozu-
mienia tego co dzieje się wkoło towarzyszyła mi cały czas. Nie dość,  
że ludzie dookoła mówią w innym języku, to cały czas dają do zrozu-
mienia, że człowiek jest gorszy, a może i nim nie jest.

Po roku czasu przerzucili nas do innego bauera, obiektywnie 
mówiąc „niezłego Niemca”. Jego żona za to była fanatyczką Hitlera,  
do tego stopnia, że kiedy przemawiał przez radio, w domu musiała pa-
nować absolutna cisza. Nie wolno było nawet chrząknąć. Spędziliśmy  
u tych gospodarzy „resztę” czasu, a więc 49 miesięcy.

Mam do dziś taki notesik z tamtego czasu. Nie wiem, jak 
go mama zdobyła, bo autentyczny niemiecki. Pierwszy zapis  
w tym notesiku brzmi tak: „Rano o godzinie 10, dnia 19 lipca 1942,  
zginął nasz rodak Jan Pokora, okropną śmiercią, powieszony  
w lesie.” Byłem przy tym… Rano w niedzielę zagnali nas do lasu. 
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Teren obstawiony policją, bauerami z bronią. Pamiętam poprzeczkę 
między dwoma drzewami, a na niej stryczek. Przywieźli tego Pokorę 
na samochodzie. Sprawa z nim wyglądała tak, że „nawiązał kontakt 
z jakąś Niemką”, zakochał się widocznie, jakieś uczucie powstało, 
a przecież takie relacje z „gorszą rasą” były zabronione. Ustawili  
go na krześle i zaczęli bardzo niegrzecznie przemawiać do Polaków. 
Wyzywali nas od różnych takich. Zagrozili, że każdy kto spróbuje cze-
goś podobnego skończy jak Pokora. Powiesili go, a jej zgolili włosy  
i wywieźli ją do obozu.  

Mama była, dzisiaj powiedziałbym, pyskata. Buntowała się 
przeciwko tej ówczesnej rzeczywistości i często cudem wychodziła  
z opresji. Mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dwóch 
jeńców polskich– Wojciecha oraz Aleksandra, mojego późniejszego 
ojczyma.

Gospodarz miał ze trzydzieści krów, które się pasało w roz-
gardach (takich ogrodzeniach), przez nie płynęła nieduża rzeczka  
i z niej się nalewało wodę do długich koryt. Jako dziewięciolatek tak 
pracowałem. Udało mi się właśnie tam, złowić pierwsze w moim 
życiu ryby. Była susza i zaczęły pokazywać się płotki, które łapały 
powietrze. Nałapałem ich dużo, na koniec trafił mi się nawet szczu-
pak. Zadowolony pobiegłem z rybami do gospodarstwa. Po drodze 
spotkałem Wojciecha, któremu pochwaliłem się zdobyczą. Tak zro-
dził się pomysł zorganizowania imprezy w leśniczówce na uboczu, 
w której mieszkały dwie Polki. Ryzyko przyłapania zdawało się być 
małe, bo w okolicy nie było młodych Niemców (trafili do armii),  
a mieszkali tu głównie starsi i dzieci. Moje ryby jako główne danie 
zostały dostarczone do leśniczówki. Te dwie Polki je smażyły. Do 
tego piwo, którego tam nigdy nie brakowało. Impreza na całego,  
a tu ktoś życzliwy zawiadomił policję. Wpadli Niemcy. Kobiety i mnie 
wygonili, a mężczyzn, których było ze 30 wzięli do stodoły. Kazali 
ściągnąć spodnie, ustawić się od najwyższego do najniższego i wy-
mierzali baty. Ten najniższy najmniej ucierpiał, bo ciosy już nie były 
takie mocne. Nawet dokuczali tym najwyższym: „po coś taki wysoki 
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rósł”. Jak widać podpadłem tymi rybami. Przyniosłem pecha, ale nikt 
nie zginął na szczęście. A ja już nigdy, nawet jak przypadkiem na rybę 
trafiłem, to nic nie robiłem.

Bauerka, u której mieszkaliśmy, urodziła córkę i moim obowiąz-
kiem było się nią zajmować. Dla chłopca w tym wieku nie była to 
wygrana na loterii, zwłaszcza, że ta dziewczynka ciągle wrzeszczała, 
jak to maluch. Uciekałem przed tym zadaniem do lasu, ciągnącego 
się aż do Litwy. Nawet od mamy lanie dostawałem za to, bo się bała, 
że zginę. Któregoś dnia Niemka się zdenerwowała i zawiadomiła 
policję, że jestem nieposłuszny i nie chcę opiekować się jej dziec-
kiem. Przyjechało dwóch Niemców i pouczono ją, a raczej zbesztano,  
za pomysł, żeby Polakowi, niewolnikowi zostawiać niemieckie dziec-
ko pod opiekę. I tak zostałem z tego obowiązku zwolniony. Nieraz  
z opresji to mnie sami Niemcy ratowali.

Brat gospodyni, po tym jak po walkach na froncie wschodnim 
dostał odłamkiem w czoło, kurował się tu u niej i wyznaczyli go do 
pracy w Polsce. Ja w tym czasie nieźle mówiłem po niemiecku  
i on wpadł na pomysł, że zabierze mnie ze sobą jako tłumacza.  
A pracował, wiadomo, przy łapankach, no więc ja wpadłem w czarną 
rozpacz. Na szczęście Wojciech mnie wybawił z tych tarapatów i do 
Polski jako tłumacz nie pojechałem. 

Nie zetknąłem się ani razu z rówieśnikiem Polakiem, nie wolno 
było mi zadawać się z Niemcami, zatem byłem samotnym dziec-
kiem, absolutnie odizolowanym od świata dzieci. Moje otoczenie  
to dorośli: Wojciech, Olek - późniejszy ojczym i mama. Był tam też 
taki Rosjanin, który  zawsze powtarzał: „nie daj Boże, żeby mnie 
moi wyzwolili”. Stalin zapowiedział, że ostatni nabój jest dla siebie. 
Dlatego Wańka twierdził, że niewole przeżyje, ale wyzwolenia nie-
koniecznie. 

W czasie wojny to się uczyłem czytać na skrawku gazety.  
Nie wiem, skąd go miałem. Nie było na czym i czym pisać. Z niemiec-
kich gazet nauczyłem się czytać po niemiecku.
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Jak to się skończyło?

Kiedy zbliżała się ofensywa radziecka, nastąpiła bezwzględna 
ewakuacja wszystkich. Jeśli by ktoś chciał zostać to oznaczało tylko 
jedno, że to „wróg Niemiec”. Ewakuacja nastąpiła jesienią 1944,  
a właściwie to zimą. Robiono ogromne tabory z furmanek, na któ-
rych jechali pasażerowie z całym swoim dobytkiem. Nie było wol-
nej przestrzeni, jeden niekończący się korek od Prus Wschodnich,  
dokąd na Zachodzie to nie wiem, bo nie dojechałem do końca. 

Wyzwolenie przez Rosjan było okropne. Czy mieli powody  
do zemsty czy nie, bezwzględnie rozstrzeliwali. Nie ważne Francuz, 
Polak czy Niemiec. Rosjanie mieli obłęd na tle zegarków, po kilka 
na raz na rękach nosili. Każdy jeden pytał o zegarek. Kiedyś złapali 
i mnie, a wraz ze mną kilkanaście dzieci niemieckich w wieku dzie-
sięć do paręnaście lat. Postawili nas w rzędzie. Uratował mnie język 
polski, zacząłem do nich mówić, rozpoznali, że to nie jest niemiecka 
mowa. Na moich oczach postawili te dzieci pod ścianą i rozstrzelali. 
Z kilkunastu metrów patrzyłem na ich śmierć. Nie ważne było dla 
mnie czy to Niemcy, ważne, że dzieci, które nie miały nic wspólnego 
z Hitlerem i faszyzmem. To było okropne. 

Strach o życie podczas wyzwolenia?

Wracaliśmy z Niemiec w cztery konie i sanie. Rosjanie utwo-
rzyli takie posterunki, na których zatrzymywali i pytali „kto? Skąd?”.  
Przeszukania były. Co przystanek to konia zabrali, sanie też straci-
liśmy. Wracaliśmy do Polski w tym cośmy mieli na sobie, to był 
cały nasz majątek.  I wtedy w Wyszkowie na moście na Bugu, co 
go Rosjanie wybudowali choć nie wiem skąd deski mieli, wyszło 
dwóch Rosjan i zaprowadzili nas do lasu, rozebrali i sterroryzowali. 
Klęczeliśmy. Wojciecha zmasakrowali kolbą. Znał ukraiński i próbo-
wał się dogadać, ale nic z tego. A jeden z tych Rosjan był pijany,  
on właśnie przystawił mi pistolet do czoła i klął. Klęczałem koło 
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mamy. Byłem ciekawy, co się stanie, kiedy kula wyleci z pistoletu. 
Mama mnie uczyła, że jest religia, jest Bóg, a ja sobie myślałem,  
że tu mnie coś zabije, a ja do komunii jeszcze nie byłem, więc jak 
mnie ten Pan Bóg potraktuje. Słowo honoru, tylko taka myśl. Zero 
strachu, tylko ta ciekawość. Pożegnałem się z mamą i zrobiłem znak 
krzyża świętego. To zachowanie rozczuliło drugiego z tych Rosjan. 
Zaczęli się szarpać między sobą. Wykorzystaliśmy moment i ucie-
kaliśmy w samej bieliźnie po śniegu. Znaleźliśmy życzliwych ludzi, 
którzy nas przyjęli. Znowu się udało… To był luty 1945r.

Cały nasz „majątek” tzn. niewielkie pieniądze ukryliśmy w pod-
szewce mojej czapeczki uznając, że tam będą najbezpieczniejsze. 
 W Warszawie zamieszkaliśmy u pani, której mąż zginął w Powsta-
niu. Biegałem nad Wisłę i wypatrywałem, kiedy wybudują most do 
Grodziska. Marzyłem żeby się tam dostać. Po drodze mijałem wysta-
wę cukierni już z ciastkami. W życiu nie widziałem tyle smakołyków 
na raz. Wystarczyło zdjąć czapeczkę i kupić, czego dusza zapragnie. 
Korciło mnie, ale miałem świadomość, że to jest wszystko co mamy. 
Pewnego razu wracając znad Wisły, trochę zmęczony usiadłem na 
dyszlu mijającej mnie fury. Furman krzyczał na mnie, żebym scho-
dził, ale go nie słuchałem, więc jego pomagier podskoczył i zabrał 
mi czapeczkę. Biegłem za nimi w jednym bucie (bo nogę miałem 
spuchniętą i tak chodziłem) i prosiłem, żeby oddał. Ludzie wkoło 
się przyglądali. Facet nie przypuszczał, co może być w środku, więc 
wyrzucił czapeczkę. Od tej pory nie czepiałem się furmanek. 

Warszawa lewobrzeżna, ta „prawdziwa Warszawa” to po woj-
nie była jedna wielka ruina, tylko gruz,. Nie było ani jednej kamienicy. 
Tylko ścieżki przez gruzy. I tysiące ludzi ciągnęło w dwie strony. 

Jak wraca się do rzeczywistości po wojnie?

Byłem analfabetą. Zresztą kto nie był, analfabetyzm był  
powszechny. Ludzie bali się, że za wykształcenie będą ścigani. Taka 
mentalność, która pozwała wiedzę traktować jako przyczynę cierpie-
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nia. Ale obowiązek uzupełnienia wykształcenia oczywiście był, więc 
majem 1945 roku mama zapisała mnie do trzeciej klasy. Na świa-
dectwie to miałem dobry stopień ze sprawowania i z religii, a reszta 
to same lufy.  Dopiero potem przyjechał Olek (późniejszy ojczym), 
oświadczył się mamie i przenieśliśmy się razem do Łukowa. Przez 
wakacje chodziłem do zakonnic i udało mi się nadrobić zaległości  
z języka polskiego, rachunki i geografię. W efekcie czego w czwartej 
klasie całkiem nieźle dawałem sobie radę. W Łukowie   spędziłem 
kilkadziesiąt lat. Szkoła, potem praca. Dopiero żona ściągnęła mnie 
tutaj, do Brzeska. Niechętnie tu przyjechałem, bo tam zostali przyja-
ciele, mijała młodość, ale tak miało być i jest dobrze. 

Co zostaje w człowieku po wojnie?

O niektórych przeżyciach to nawet przy wódce kolegom 
nie odważyłem się opowiadać. Przez wiele lat po wyzwoleniu, 
to co przeszedłem w niewoli, powracało w koszmarach noc-
nych. Do dziś mam poczucie „bycia gorszym”. Ta presja, sponie-
wieranie spowodowało, że zawsze trzymam się z tyłu: w szko-
le w ostatniej ławce, a w piłce na boisku to raczej na obronie,  
a nie w ataku. Pięć lat strachu i lęku, przeplatane pozytywnymi 
momentami, ale to jednak nieustanna obecność śmierci: wisielce, 
pomordowane kobiety, rozstrzelane dzieci. Tego się nie da opisać, 
ani zapomnieć.  To wszystko odbiło się ujemnie na mojej psychice  
w całym życiu.

Wybaczył Pan?

Polacy sobie obiecywali, że z chwilą wyzwolenia będą się na 
Niemcach mścić. W trudnych chwilach to i mnie się wydawało,  
że trzeba odbić sobie ten ból, ale inaczej się mówiło, a potem,  
kiedy nadeszła „sposobność” odpuszczało się. Ta wymarzona ze-
msta wcale nie miała miejsca. Zaraz po wyzwoleniu, kiedy uciekliśmy  
z taboru, zatrzymaliśmy się na skraju wioski w takiej chacie i mieliśmy 
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szczęście, że był tam sklep i bar, taki punkt żywienia na owe czasy. 
Obradowaliśmy w gromadzie (ja, mama, przyszły ojczym, Wojciech) 
o tym co dalej robić, kiedy spod łóżka wyczołgał się niemiecki ofi-
cer. Mimo tej chęci odwetu na Niemcach, to kiedy on tłumaczył się, 
że jest tylko zwykłym żołnierzem i poprosił o ubrania, to Polacy po 
prostu mu je dali. 

Ja jako katolik nie potępiam nikogo. Rozliczać byłoby mi ciężko. 
Jest jakiś żal, taka niezgoda, bo przecież Niemcy to był  naród cywi-
lizowany, o wysoce rozwiniętej kulturze, ludzie światli, wykształce-
ni a poddali się okrutnej ideologii, kierowani żądzy panowania nad 
światem dążyli do wyniszczenia ludzi, którzy wydawali się im gorsi 
od nich. 

A Rosjanie byli ludźmi prostymi, zacofanymi. Stąd duża różnica.  
Ale nie mam pretensji. Tak to jest, że władza oddziałuje na społe-
czeństwo. Obietnice, że będzie lepiej i równoczesne napięcia i nie-
porozumienia i to się różnie kończy.

Boi się Pan, że wojna może się powtórzyć?

Tak, bardzo niepokoi mnie to, co się dzieje obecnie na świecie.  
Z jednej strony z gazet i telewizji docierają informacje o przygoto-
waniach do Światowych Dni Młodzieży, piękna inicjatywa zresz-
tą, a za chwilę w tym samym bloku informacji dowiadujemy się,  
że NATO szykuje się na wschód. A dziś ciężko wyobrazić sobie 
wojnę. Wszystko się urywa, zostajemy bezradni. Wtedy w czasie  
II wojny ludzie tacy byli, że się dzielili ostatnim łykiem mleka i kromką 
chleba, a współcześnie jakoś trudno mi w to uwierzyć. Zapominamy 
o tym, czym była wojna. Ludzie, którzy nie wiedzą co to znaczy – ma-
rzą o niej i to jest przerażające.
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Pani Emilia – ma 92 lata, mieszka w Brzesku.

Wolontariuszki: Ile lat miała Pani, kiedy wybuchła wojna?

Pani Emilia: Kiedy wybuchła wojna, chodziłam do 5 klasy pod-
stawówki. Mieszkałam wtedy w Mokrzyskach, a moje obecne 
mieszkanie było rozbudowywane przez  tatę.  Z tego względu 
nie mogliśmy jeszcze wtedy w nim zamieszkać. Tata jednak czę-
sto przebywał w Brzesku załatwiając  tam swoje sprawy. Pod-
czas jednej z jego wizyt w mieście doszło do tragicznego zdarze-
nia – Bombardowania  Dworca Kolejowego na Słotwinie. Było 
to straszne! W pociągach znajdowali się przesiedlani ludzie, 
którzy nie podpisali niemieckiej Volkslisty – listy świadczącej  
o przynależności do Niemiec. Na stacji w lesie stały pociągi, kiedy nad-
leciały niemieckie samoloty i zaczęły je bombardować. Mój tatuś wspo-
minał, że ludzkie szczątki i części ciała wisiały na okolicznych drzewach..  
Aż trudno to sobie wyobrazić.

Wolontariuszki: Czy przypomina sobie pani jeszcze inne , podobne  
do tego zdarzenia?

Pani Emilia: Tak, oczywiście, pamiętam również bombardowanie 
Tarnowa.  To była wigilia.. Mieszkaliśmy wtedy na wsi i przygoto-
wywaliśmy się do kolacji wigilijnej. Staraliśmy się przeżyć ten dzień 
jak najlepiej, gdyż nikt z nas nie wiedział, czy doczekamy jutra.  
Zza okien było słychać tylko coraz to nowe detonacje z bombardo-
wania w Tarnowie. Bombardowano głownie ważniejsze obiekty ta-
kie jak np. Zakłady Azotowe , czy stacje , które trzeba było znisz-
czyć , żeby nie jeździły pociągi. Wydawałoby się, że 30 km to mimo 
wszystko większa odległość, ale zarówno w mieście jak i na wsiach 
wszystko było słychać bardzo dokładnie.

Wolontariuszki: A jak wyglądała kwestia edukacji w tym czasie?
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Pani Emilia: Podczas wojny, jak już wspominałam, uczęszczałam  
do Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach. Jednak system, który w nich 
panował był nieco inny, niż  ten, który panuje  teraz. Szkoła była 7-letnia, 
jednak nie było klasy 7. Dlatego też , jeżeli ktoś chciał kontynuować  
w przyszłości swoja naukę , musiał chodzić do 6 klasy 2 razy. Śred-
nich szkół nie było, jednak zdarzało się, że szkoły podstawowe rów-
nież były zamknięte. Przykładowo, kiedy odbywał się przemarsz 
wojsk niemieckich, szkoły rekwirowano, nie patrząc na to, czy dzie-
ci do niej pójdą, czy też nie. Wtedy nauka odbywała się w starych 
domach na wsi.

Wolontariuszki: Czy w takich lekcjach brało udział dużo osób?

Pani Emilia: Tak! Może wydawać się , że nie dużo młodych ludzi chcia-
ło brać udział w nieprzymusowych lekcjach, jednak było ich na tyle,  
że tworzono normalne klasy! Kiedy chodziłam już do szkoły w Brzesku 
z samych Mokrzysk w mojej klasie były 4 osoby, nie licząc innych, oko-
licznych wiosek, czy miasteczek. Codziennie chodziliśmy więc razem, 
a przy okazji byliśmy świadkami wielu drastycznych sytuacji. Przykła-
dowo, przechodząc codziennie w okolicach torów kolejowych zauwa-
żyć mogliśmy jeżdżące jeden za drugim pociągi przewożące więźniów  
do obozu w Oświęcimiu. To również było przerażające!  Pociągi 
towarowe  z małymi, zakratowanymi okienkami, przez które led-
wo docierało jakiekolwiek powietrze, a w środku masa ściśniętych  
ze sobą ludzi. Kiedy widzieliśmy to, wiedzieliśmy już , że jadą oni na 
śmierć. Po czasie nawet zwyczajnie nam to spowszechniało.

Wolontariuszki: A jak funkcjonowały inne budynki użyteczności  
publicznej, poza szkołami?

Pani Emilia: w miastach funkcjonowały urzędy miejskie, których na-
zwy były oczywiście w języku niemieckim.  Ich pracownikami  byli 
również  niemieccy obywatele, dlatego jeżeli ktoś chciał coś załatwić, 
koniecznością była znajomość  języka. Przykładowo  Pan Kosiński, 
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dyrektor naszej Szkoły Podstawowej w czasie Bożego Narodzenia 
starał się o drobne prezenty dla uczniów. Jako ,że Niemcy również  
obchodzili to święto, a znajomość języka u  Pana dyrektora była na 
wysokim poziomie, jego starania nie poszły na marne. Co prawda 
nasze prezenty mogły wydawać się skromne , bo kto z pośród dzi-
siejszych dzieciaków zadowoliłby się pastą do butów ? Jednak zwa-
żając na to, co w tamtych czasach można było dostać w sklepie,  
to i tak było dużo! W sklepach nie było kompletnie nic! A jeśli  przyszedł 
już  jakiś  towar, panował taki rozgardiasz, że ludzie wynosili z nich to,  
co się da!

Wolontariuszki: Czy ceny możliwych do zdobycia w jakiś sposób 
produktów były wysokie?

Pani Emilia: Zacznijmy od tego , że jak już wspominałam na półkach 
początkowo nie było prawie nic. Natomiast kiedy coś było , nie było na 
to pieniędzy. Dlatego też musieliśmy wszystko jakoś  organizować. 
W końcu trzeba jakoś  żyć!   Przykładowo, mydło , można powiedzieć 
niezbędny produkt, był niedostępny. Jednak moja rodzina miała na tyle 
szczęścia, że niedaleko nas, na wsi mieszkał pan, który przed wojną 
pracował w jego fabryce. Mydło to różniło się nieco od dzisiejszego. 
Miało ono kształt dużej kostki, którą cięto na mniejsze, bardziej poręcz-
ne kawałki. Wykorzystywane było ono nie tylko do higieny osobistej,  
ale również do innych czynności , takich jak pranie. Kolejnym niedo-
stępnym w tamtych czasach produktem było mięso.

Wolontariuszki: W takim razie jak pani rodzina radziła sobie z tym 
problemem?
 
Pani Emilia: Często bywało tak, ze ludzie narażając się na duże 
ryzyko handlowali mięsem. W końcu to też była pewnego rodza-
ju podstawa żywienia. W przypadku mojej rodziny nie było z tym  
aż takiego problemu, ponieważ moja stryjenka , której tata był rzeź-
nikiem, zmuszona panującą sytuacją okupacji niemieckiej, rozpoczę-
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ła handel produktami zwierzęcymi. Początkowo kupowała produkty 
z okolicznych wiosek, tym samym orientując się, gdzie sprzedaż 
przyniosłaby zyski. Powszechnym miejscem handlu w tamtych cza-
sach stał się Kraków, jednak dostanie się do niego nie było takie 
proste. Oficerowie niemieccy bacznie przyglądali się wsiadającym 
do pociągów pasażerom. Wejście do środka z dużym balastem było 
wręcz nie możliwe i ryzykowne. W końcu nakrycie kogokolwiek na 
próbie handlu groziło śmiercią bądź wywozem do obozu zagłady. 
Jednak moja stryjenka znalazła pewien ryzykowny sposób na trans-
port dużej ilości towarów. Mianowicie owijała ona pocięte pasy sło-
niny czystymi materiałami różnego pochodzenia, takimi jak ścierki 
czy ręczniki i opasała się nimi.

Wolontariuszki: w takim razie pani stryjenka miała spore szczęście  
skoro nikt nie podejrzewał jej o handel!

Pani Emilia: Szczęcie oczywiście miała wielkie była bardzo rezo-
lutną kobietą. Jednak nie raz zdarzały się również momenty gro-
zy. Pewnego dnia wybierając się jak zwykle w podróż, stojąc  
w kolejce do pociągu spostrzegła , że każdy z pasażerów jest do-
kładnie przeszukiwany przed wejściem. Nie mogła się jednak 
wycofać, gdyż byłoby to podejrzane. Zaczęła więc gorliwie mo-
dlić się do dusz w czyśćcu cierpiących licząc się z konsekwen-
cjami jakie na nią czekały. Nagle  podszedł  do niej jakiś pan  
i zapytał   - ma pani coś?-  Na co ona odpowiedziała – mam proszę 
pana. Popatrzył na nią i powiedział -  niech pani stanie przede mną.-  
Tak więc zrobiła. Kiedy byli już przy wejściu mężczyzna ukłonił się  
w stronę oficerów po czym powiedział – meine  Frau- wskazując  
na moją stryjenkę. Tym sposobem udało się jej uniknąć rewizji  
a mężczyzna wsadziwszy ją do pociągu odszedł i nigdy więcej nie 
miała okazji go zobaczyć ani podziękować za ocalenie życia.
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Wolontariuszki: A gdzie pani stryjenka przechowywała wszystkie 
produkty? 

Pani Emilia: Posiadała ona w swoim domu piwnice, w której przecho-
wywała produkty ze względu na panującą w niej niską temperaturę. 
Produkty nie były ukrywane i każdy kto tam wchodził od razu mógł je 
zauważyć. Z tym również wiąże się ciekawa historia. Pewnego razu 
któryś z mieszkańców doniósł na moją stryjenkę, że przechowuje ona 
nielegalnie duże ilości mięsa. Chcąc przyłapać ją na gorącym uczynku, 
funkcjonariusze granatowej policji złożyli jej niespodziewaną wizytę. 
Zaskoczona stryjenka nie dała jednak poznać po sobie strachu, który  
ją opanował i z uśmiechem na twarzy wyparła się oskarżeń, które na 
nią padły. Była ona w swoich słowach  tak przekonująca, że funkcjo-
nariusze odeszli bez jakiegokolwiek sprawdzenia domu. Tak po raz 
kolejny otarła się o śmierć.

Wolontariuszki: To niewiarygodne, jak wielkie szczęście miała Pani 
rodzina w tamtych czasach. A jak wyglądała kwestia łapanek? Czy 
na wsiach było to tak powszechne zjawisko jak w miastach?

Pani Emilia: Oczywiście, łapanki były tak powszechnym zjawiskiem 
jak i niespodziewane wizyty oficerów niemieckich.  Posłużyć  się 
tutaj mogę  kolejną historią z mojego życia. Pewnego wczesnego 
ranka wraz z moją młodszą siostrą zostałyśmy obudzone gwałtow-
nie przez naszego tatusia. Szepnął z przerażeniem „ Wstawajcie ! 
Niemcy jadą !” . Zerwałyśmy się więc szybko z łóżka, a tata powie-
dział: „Wychodźcie!”. Dom był piętrowy , więc poszłyśmy za nim 
na samą górę. Kiedy byliśmy już na strychu kazał nam on wejść 
po drabinie do jeszcze wyżej położonego poddasza. Nigdy nie było 
wiadomo, co zrobią Niemcy, a ta kryjówka była jedynym miejscem 
, które dawało nam poczucie bezpieczeństwa. Teraz pewnie nie by-
łabym w stanie wyjść na taką wysokość, jednak kiedy człowiekiem 
włada strach, jest on zdolny do wszystkiego. Przez małe okienko 
na poddaszu obserwowałyśmy grupę oficerów poruszających się 
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motocyklami. Nie jechali oni bez powodu , mieli bowiem listę osób 
działających w konspiracji, których poszukiwali.

Wolontariuszki: A jak Niemcy rozpoznawali żydów wśród złapanych 
obywateli?

Pani Emilia: Wszyscy obywatele musieli posiadać widoczny znak 
swojej wiary. W domach katolickich były to figurki czy obrazy świę-
tych, natomiast w przypadku żydów- Gwiazda Dawida. Były umiesz-
czane one w widocznych miejscach, najczęściej  oknach domów, 
tak by przechodzący Niemcy mogli rozróżnić jakiej wiary jest dany 
obywatel. Los żydów był straszny! Niemcy w swoich działaniach nie 
mieli żadnych skrupułów. Zdarzało się ,że wkraczali do domu żydow-
skiego, wyprowadzali całą rodzinę na zewnątrz i przeprowadzali ma-
sowe egzekucje. Nawet w ciągu dnia nie mogli oni czuć się bezpiecz-
nie, ponieważ mieli również  nakaz noszenia na prawym ramieniu 
opaski ze wspomnianą Gwiazdą Dawida. Może ktoś zapytałby czy  
nie mogli udawać ,że są katolikami? W końcu wielu z nich uchroniłoby  
to od śmierci.!  Ale ich wiara była tak silna , że byli gotowi oddać za nią 
życie. Poza tym jako nacja mieli również charakterystyczny wygląd,  
a tego nie dało się ukryć.

Wolontariuszki: Czy była pani kiedyś świadkiem takiej egzekucji?

Pani Emilia: Na szczęście nie.. Jednak pamiętam jak dziś, kiedy wra-
całam do domu i w okolicach mojej szkoły dostrzegłam ogromną 
kałużę krwi.  Była co prawda już zasypana piachem, ale sama świa-
domość tego, ze chwilę temu zginęły w tym miejscu dziesiątki lu-
dzi była przerażająca. Brzesko jako miasto  w większej części skła-
dało się z wyznawców judaizmu. W związku z tym jak w każdym 
większym mieście stworzono tutaj Getto. Ściśnięto w nim ponad  
6 tysięcy osób. Jednak nie wiem na ten temat nic więcej, ponieważ  
w tym czasie uczęszczałam do szkoły krawieckiej poza terenem miasta.
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HISTORIE ZNAJOMOŚCI

Pani Janina w tym roku w 8 marca skończyła dziewięćdziesiąt 
lat, urodziła się w roku 1924 w biednej wielodzietnej rodzinie w 
Wróblowicach gminie Zakliczyn. Jako piętnastoletnia dziewczyna ze-

tknęła się z ponurą okrutną rzeczywistością, czyli wybuchem drugiej 
wojny światowej. Opowiada o strachu, jaki to wydarzenie wywarło 
na całą jej rodzinę. Rodzice p. Janiny jak większość mieszkańców 
wioski z chwilą wybuchu wojny, postanowili zabrać, najcenniejszy 
dobytek i ukryć się w lesie.  Po tygodniu koczowania w lesie  posta-
nowili wracać do domu, uznali, że przed wojną nigdzie się nie ukryją.  
Po powrocie cieszyli się, że ich domostwo nie zostało zbombardo-
wane czy spalony. Czasy, w których przyszło dorastać młodej p. Jani-
nie były ciężkie. Została przydzielona do pracy w okolicznych lasach 
przy ścince drzewa i kopaniu okopów. Wówczas nie narzekała, bo 
wiedziała, iż cudem uniknęła wywiezienia do Niemiec na przymu-
sowe roboty. Wspomina, iż szła codziennie 12 km do Gromnika by 
później z grupką ludzi udać się na wskazane przez Niemców miejsce. 
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Dobrą rzeczą w tej ciężkiej pracy było to, że należał się jej przydział je-
dzenia. Mogła nasycić głód z nostalgią mówi jak smakował jej chleb 
po ciężkiej pracy. 

Pani Janina ma ośmioro dzieci, jeśli chodzi o wnuki i prawnuki to 
straciła rachubę, niestety na stare lata zamieszkała w Domu Pogod-
nej Jesieni w Zakliczynie. Mimo odwiedzin dzieci i wnuków nie może 
do końca się z tym faktem pogodzić. Często jest smutna i rozżalona 
na cały świat a w szczególności na swoją rodzinę. Bardzo cieszy  
ją odwiedzin Patryka gdyż może się swobodnie wygadać i pona-
rzekać. Cechą szczególną p. Janiny jest jej pesymistyczna natura  
i narzekanie, które weszło jej tak w krew, iż każdą rozmowę kończy 
się jakąś ponurą, złowieszczą wróżbą.

Patryk jest uczniem III klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zakliczynie, uczy się w technikum mechanicznym. Uczestniczy 
w projekcie „Aktywizacja i wsparcie osób poszkodowanych przez 
nazizm” od 2015 roku. Panią Janinę odwiedza raz w miesiącu, lubi 
ją pomimo jej wiecznego narzekania. Śmieje się czasem mówiąc  
„że jak wychodzi od p. Janiny to świat już nie wygląda tak różowo”.

Pani Janina natomiast jest szczęśliwa, że mogła swoje smutki 
wyrzucić na zewnątrz „taki przystojny chłopak mnie odwiedził i tak 
długo ze mną rozmawiał”. Nieustannie chwali się tym faktem innym 
mieszkanką.
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Pan Józef i Marta - wieloletni pracownicy instytucji pomocowych  
na terenie powiatu tarnowskiego. 
 
Pani Marta - „Do pracy wolontariusza z osobami pokrzywdzony-
mi przez III Rzeszę Niemiecką namówił mnie mój kolega Krzysz-
tof, konsultant w tarnowskim biurze projektu „Wsparcie osób po-
krzywdzonych przez III Rzeszę” organizowanym przez zakliczyński 
SFOP. Pierwszy kontakt z podopiecznymi projektu miałam podczas 
grupowego wyjazdu do Wadowic. Tam poznałam m.in. pana Tade-
usza, pana Stasia czy panią Janinę. Odnowiłam również znajomość 
z panią Zofią i panem Marianem, moimi dawnymi podopiecznymi 
z wykonywanej pracy zawodowej. Pamiętam, że podczas wyjazdu 
panowała bardzo miła, rodzinna atmosfera, która sprawiła, że byłam 
bardzo chętna na kolejne działania związane z pomocą osobom po-
krzywdzonym w czasie koszmaru II Wojny Światowej”.

Pan Józef - wdowiec,emeryt, lat 86, osoba samotna. W czasie woj-
ny, jako nastoletni chłopak wykorzystywany do pracy niewolniczej 
(praca przymusowa) w okolicach Tuchowa. Kilka razy, bez szcze-
gólnego powodu ciężko pobity przez pilnujących przymusowych 
pracowników strażników. Po wojnie długoletni pracownik Polskich 
Kolei. 

Pan Józef  - „Panią Martę poznałem kiedy przyszła do mnie do 
szpitala, razem z panem Krzysztofem, odwiedzić mnie w  czasie 
Wielkanocy i przekazać własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną 
i pisankę. To było na wiosnę 2014r. Było bardzo sympatycznie, roz-
mawialiśmy jak starzy znajomi. Pani Marta jest osobą sympatyczną 
i szybko nawiązuje kontakt z drugą osobą. Przez ostatnie dwa lata 
spotkaliśmy się kilkanaście razy, pomoc udzielona mi przez panią 
Martę jest nieoceniona. Potrafi mnie pocieszyć a zarazem wesprzeć 
duchowo i zmotywować. Nie spodziewałem się, że na stare lata 
trafię na tak sympatycznych ludzi jak pani Marta i pan Krzysztof”.

Pani Marta - „Pan Józiu to bardzo miły człowiek, poznałam go  
w niemiłych dla niego okolicznościach, tuż przed świętami wielka-
nocnymi. Leżał w szpitalu. Byliśmy przekazać mu życzenia świą-
teczne. Następne spotkanie odbyło się już po powrocie pana Józia 
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do domu. Nie chciał pomocy, krępował się swoją niepełną spraw-
nością. Jednak rozmawiało się nam bardzo sympatycznie. Pan Jó-
zef prawie nie wychodzi z domu, w ciepłe dni przesiaduje jedynie  
na balkonie, jednak mi udało się kilka razy wyciągnąć na krótki spa-
cer, i to uważam za swój duży sukces”.

Pan Józef - Raz jeszcze dziękuję pani Marcie za okazane mi ser-
ce i pomoc. Korzystam ze wsparcia opiekunki z ośrodka pomocy, 
która pomaga mi w gotowaniu, zakupach czy utrzymaniu porządku  
w mieszkaniu, jednak najbardziej lubię odwiedziny pani Marty, któ-
ra rozmową i swoim optymizmem sprawia, że jeszcze trochę chce 
się żyć. Dziękuję za pomoc pracownikom samarytańskim za pomoc, 
dziękuję za paczki na święta, lekarstwa i życzenia. Póki zdrowie po-
zwoli, zapraszam panią Martę i pana Krzysztofa na rozmowę i her-
batę.

Pani Marta - Jeśli mi tylko zdrowie pozwoli, chętnie będę nadal współ-
pracować w Krzyśkiem w ramach pomocy osobom pamiętającym  
II Wojnę. Wiem, że osób tych z roku na rok ubywa, przecież  
są to osoby zwykle grubo po osiemdziesiątce. Praca z tymi osoba-
mi, mimo, że przecież trochę z doskoku, sprawia mi dużo przyjem-
ności. Lubię słuchać, co chyba jest w tej pracy atutem. Ludzie ma-
jący złe przeżycia w przeszłości często wracają w rozmowie do tych 
chwil. Staram się ich zrozumieć, z wyrozumieniem i cierpliwością 
wysłuchać tej samej opowie-
ści. Wiem, że moje zrozumie-
nie i zainteresowanie sprawia 
im ulgę.

Fot. Pani Marta (pierwsza z lewej) 
wraz z seniorami i konsultantem 

z projektu „Wsparcie osób pokrzy-
wdzonych przez III Rzeszę” podczas 

wyjazdu do Krynicy.
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PANI MARIA I SYLWIA

Pani Maria Zając z domu Malik urodzona 7.03.1926 w Woli 
Stróskiej przymusowa robotnica w Niemczech od 13.04.1942 
roku do lipca 1945 roku. W wieku 14 lat pani Maria została złapa-
na po paru miesiącach ukrywania się i wywieziona do Straubing  
w Niemczech, 878 km od miejsca zamieszkania, dla młodej dziew-
czynki był to szok, sama tak daleko od domu zdana na łaskę obcych 

ludzi. Trafiła do pracy na gospodarstwie do domu niestety złych 
ludzi. Okres spędzony w Niemczech kojarzy jej się z pracą ponad 
siły, zimnem i brakiem ubrań, butów, głodem. Po latach opowiada 
o tym bez żalu, złości twierdzi że najważniejsze jest to że przeżyła 
inni nie mieli tyle szczęścia. Stara się widzieć pozytywne rzeczy, 
które wynikły z tego przymusowego wyjazdu. Wracają pociągiem 
do Polski poznała swojego przyszłego męża również robotnika 
przymusowego. Nie cieszyła się długo szczęściem małżeńskim 
w wieku czterdziestu lat owdowiała, mąż zmarł nagle. Pani Ma-
ria jest matką trójki dzieci i babcią ośmiorga wnuków, niedawno 
dczekała się prawnuczka i bardzo ją ten fakt cieszy.

Wolontariuszka Sylwia Pawlina uczennica klasy IV Zespo-
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łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Sylwia w projekcie 
„Wsparcie i aktywizacja osób poszkodowanych przez nazizm” 
jest od grudnia 2013 roku. Stara się co tydzień przychodzić  
na wolontariat do naszych beneficjentów. 

Z Panią Marią spotyka się od dwóch lat, na początku były to wi-
zyty okazjonalne, powodem tego był fakt iż pani Maria mieszkała 
w domu z synową, która okazywała niezadowolenie  gdy przyjeż-
dżaliśmy z wizytą. Stosunki między paniami były napięte a my na-
szymi częstymi wizytami nie chcieliśmy podgrzewać atmosfery. 
Od lipca 2015 r. pani Maria jest mieszkanką Domu Pogodnej Je-
sieni Zakliczynie wizyty przybrały wówczas regularny  tryb. Sylwia 
odwiedza panią Marię co dwa tygodnie w tym czasie rozmawiają, 
oglądają telewizję, lub czyta pani Marii czasopisma. Zarówno Syl-
wia jak i pani Maria lubią ten wspólnie spędzony czas. Obydwie 
cieszą się z nadejścia wiosny bo do swojego harmonogramu będą 
mogły dołożyć spacery po ogrodzie. Wcześniej było to utrudnio-
ne gdyż pani Ma-
ria jeździła tylko 
wózkiem na dzień 
dzisiejszy jej stan 
tak się poprawił,  
że może z asystą 
drugiej osoby spa-
cerować.
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Zakliczyn - siedziba główna - ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn,

tel./fax +48 14 665 20 95, sfop@sfop.org.pl

Brzesko - Pl. Kazimierza Wielkiego 3 pok.27 i 28, 32-800 Brzesko

Tarnów - ul. Okrężna 4a, 33-100 Tarnów

www.sfop.org.pl

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 
SFOP: 

▪ Samarytańskie Towarzystwo   
im. Jana Pawła II w Zakliczynie
▪ Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zakliczynie 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej w Stróżach
▪ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- Koło w Tarnowie
▪ Fundacja „Otwórz się na świat”  
w Tarnowie

OFERTA STAŁA DLA BENEFICJEN-
TÓW NASZEJ POMOCY: 

▪ Opieka stacjonarna dla seniorów 
(TS,DPS,/Zakliczyn) 
▪ Opieka stacjonarna dla kobiet 
psychicznie chorych (SPDPS, DPS/ 
Stróże) 
▪ Opieka stacjonarna dla osób  
niepełnosprawnych intelektualnie 
(PSOUU DPS/Tarnów) 
▪ Opieka przedszkolna dla dzieci 
o specjalnych potrzebach rozwojow-
ych i edukacyjnych (PSOUU, Przed-
szkole Kolorowy Zakątek,/Tarnów) 
▪ Specjalistyczna pomoc dla osób  
niepełnosprawnych lub zagrożonych 
niepełnosprawnością (PSOUU, 
Punkt Wczesnej Interwencji/Tarnów) 
▪ Rehabilitacja społeczna i zawo-
dowa dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Tarnowie/ 
Dzierżaninach) 
▪ Wsparcie i edukacja zawodowa 
osób bezrobotnych (Fundacja 
„Otwórz się na świat”/Tarnów)

Powyższa publikacja jest owocem trzyletniej relacji, przyjaźni, pracy i współpracy 
Wolontariuszy, Konsultantów zaangażowanych w projekt i przede wszystkim  
Seniorów (Beneficjentów Projektu).
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