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Przedmowa

Niniejszy tomik jest kontynuacją moich wspomnień – tom 
pierwszy, Miedziana Góra, opisywał lata przedwojenne, tutaj  
zaś przedstawiam swoje powojenne losy: dramatyczną wędrów-
kę na tzw. Ziemie Odzyskane i pierwsze lata osiedleńczego ży-
cia w Bielawie.  

Ciężko nam było zdobyć miejsce pracy, mieszkania, ale by-
liśmy młodzi i pełni nadziei na lepszą i szczęśliwą przyszłość. 
Dzięki temu udało nam się pokonać trudności pierwszych lat 
powojennych. Nie wiedzieliśmy, że przyszłość może być zupeł-
nie inna, niż to sobie wówczas wyobrażaliśmy.  

Pragnę tu podziękować panu Jerzemu Jankowskiemu za po-
moc w zebraniu materiału ilustracyjnego. Szczególnie serdecz-
nie dziękuję panu Tadeuszowi Łazowskiemu, fotografikowi 
i autorowi wielu publikacji o historii Bielawy, za udostępnienie 
fotografii ukazujących dawne i współczesne oblicze tego uko-
chanego przeze mnie miasta.

Autorka
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We wrześniu 1944 r. ukończyłam 16 lat. 15 stycznia 1945 r. 
Kielce – moje rodzinne miasto zostało oswobodzone. W maju 
1945 r. byłam absolwentką szkoły handlowej w Kielcach i gwał-
townie musiałam podjąć jakąkolwiek pracę zarobkową.

Dziś nie potrafię odtworzyć, jak ja sobie wyobrażałam ten 
wyjazd na „Zachód”. Jak ja – 16-letnia wówczas dziewczyna 
– zdobyłam się na odwagę, by w tamtych niespokojnych czasach 
jak w dym – wsiąść w pociąg i pojechać w nieznane, jak na kra-
joznawczą wycieczkę?

Pamiętam tylko ogromne, barwne plakaty na płotach i mu-
rach Kielc, które w zachęcających słowach wzywały do za-
ludniania Ziem Zachodnich. Wszystko tam było: praca, która 
czeka, mieszkanie, darmowy przejazd koleją, zagwarantowa-
na opieka władz, byle tylko już dziś, zaraz, zgłosić się do Pol-
skiego Związku Ziem Zachodnich w Kielcach i wyrazić chęć 
wyjazdu.

Był koniec maja 1945 r., a ja mimo upałów miałam ciepłe zi-
mowe buty na nogach, bo nie miał mi kto i za co kupić letniego 
obuwia. Zimowe buty z cholewkami były jedyną parą butów, 
jakie posiadałam. Reszta garderoby również pozostawiała wiele 
do życzenia. A tu takie nęcące perspektywy. Podróż za darmo. 
Byłam bardzo młoda i bardzo ciekawa świata, imponowało mi 
to, że tak szybko będę mogła się usamodzielnić, odciążyć rodzi-
ców, porywał mnie zapał do pracy na Ziemiach Odzyskanych, 
chciałam poznać smak pionierskiej wyprawy.

Zgłosiłam się więc do Związku Ziem Zachodnich w Kielcach 
i bardzo ich prosiłam, by mnie wysłali transportem odchodzą-
cym do Trzebnicy w poniedziałek 28 maja 1945 r. Odmówiono 
mi kategorycznie, twierdząc, że poniedziałkowy transport ma 
komplet i mogę wyjechać tylko w czwartek 31 maja. Zgodziłam 
się, gdy mnie zapewniono, że czwartkowy transport też jedzie 
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do Trzebnicy. Dlaczego zależało mi tak na poniedziałkowym 
transporcie? W poniedziałek wyjeżdżało kilkanaście znajo-
mych mi osób. Chciałam jechać z kimś znajomym, to miała być 
moja pierwsza w życiu podróż pociągiem i w ogóle pierwszy 
raz wyruszałam w świat poza Kielce. Trudno, nie mając innego 
wyboru, zgodziłam się pojechać w czwartek i w Trzebnicy spot-
kać się ze znajomymi.

W czwartek, 31 maja 1945 r. udałam się na punkt zborny 
przed stacją kolejową w Kielcach, gdzie ob. Mandecki, kierow-
nik naszego transportu odczytał z listy 120 nazwisk i każdemu 
z nas wręczył odpowiednie pismo w języku polskim i rosyjskim. 
Z pisma wynikało, że udajemy się na Dolny Śląsk celem osied-
lenia się i podjęcia pracy. Przyglądałam się każdej wyczytywa-
nej osobie – nie znałam nikogo. Przedstawiciele Związku Ziem 
Zachodnich palnęli okolicznościową mówkę, podprowadzili do 
podstawionego pociągu osobowego, życzyli powodzenia w na-
szej pionierskiej pracy i cóż… pociąg ruszył.

Mój Boże, co ja wiedziałam wtedy o Dolnym Śląsku? Przed 
wojną jeszcze nie zdążyłam mieć lekcji historii w szkole, w woj-
nę nauka historii była zabroniona. Z przeczytanych książek, 
z rozmów w domu – słyszałam o Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy, 
Głogowie, może Trzebnicy. Ale Wałbrzych, Kłodzko, Dzierżo-
niów (wtedy Rychbach) – to była abstrakcja, musiałam się uczyć 
dopiero tych nazw.

A więc wyruszyliśmy z Kielc. Były jakieś przemowy, ktoś 
w podniosłych słowach życzył nam wszystkiego najlepszego! 
Pociąg bez szyb w oknach, przepełniony do granic możliwości, 
ludzie na stopniach, dachu, zderzakach. Ale my, zorganizowa-
ny transport, mieliśmy zarezerwowane miejsca siedzące, jecha-
liśmy luksusowo jak na ówczesne warunki, żegnani serdecznie 
przez patronujący nam Polski Związek Zachodni.
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Rozglądałam się wśród współpasażerów i ze smutkiem 
stwierdziłam, że nie znam absolutnie nikogo. Same obce twa-
rze. Bałam się, ale otuchy dodawało mi to, że byliśmy grupą 
zorganizowaną, że mieliśmy przewodnika, opiekuna – p. Man-
deckiego. Zauważyłam, że sporo ludzi znało się ze sobą, że były 
grupy rodzinne. Prawie cały nasz transport pochodził z gminy 
Samsonów i okolicznych wsi. Mnie do niego dopisano i czułam 
się bardzo samotnie.

Prawie o zmroku przyjechaliśmy do stacji kolejowej Często-
chowa Główna. I skończyła się wygoda zarezerwowanych wa-
gonów, bo obskoczyli nas wojskowi w mundurach radzieckich 
i krzycząc „wojenne wagony!” siłą wyrzucili nas wszystkich na 
peron, w strugi ulewnego deszczu. Nie pomogły tłumaczenia 
naszego przewodnika, pokazywanie dokumentów danych nam 
na drogę i przetłumaczonych też na język rosyjski. Bezpardo-
nowo się z nami obeszli i cześć. Nie było mowy wbić się na za-
pełnioną ciżbą ludzką poczekalnię. Zbiliśmy się wszyscy cias-
no pod jakimś zadaszeniem przy magazynach kolejowych. Po 
chwili zjawił się nasz kierownik i oświadczył, że udało mu się 
wyprosić przyczepienie dodatkowego wagonu do pociągu jadą-
cego na zachód. Szybko, już w ciemnościach, załadowaliśmy się 
wraz z całym transportem i opuściliśmy Częstochowę. Nie było 
nam jednak dane długo podróżować, bo już w Herbach Starych 
kazano nam opuścić wagon, ponieważ znów potrzebny był dla 
wojska.

Była noc, stacja nieoświetlona, nasz przewodnik zaprowa-
dził nas do poczekalni, gdzie w korytarzach i na sali tłumy ludzi 
leżały pokotem na podłodze. Na brudnej, zadeptanej podłodze 
poczekalni. Z odrazą patrzyłam na warunki, w jakich wymę-
czeni ludzie wypoczywali, i myślałam, że będę do rana stać pod 
ścianą, a nie położę się spać. Nie było tam żadnych mebli, ław, 
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tylko w rogu sali owalny stół, przy którym kilku zażywnych je-
gomości na stojąco raczyło się bimbrem. Po jakimś czasie ludzie 
z naszego transportu też polokowali się wśród leżących. Roz-
ciągali papiery, podkładali pod głowy tobołki i po chwili nastała 
całkowita cisza. Panowie wyszli około północy, po skończonej 
libacji zostawiając pusty stół. Skorzystałam bez namysłu i uło-
żyłam się na nim wygodnie do spania. Nie miałam waliz, pa-
kunków, tylko zwykłą, ceratową torbę o dwóch uchach, a w niej 
przybory do mycia, zmianę bielizny, pół bochenka chleba i pół 
szklanki masła. No i butelkę ¼ litra mocnej esencji z kawy zbo-
żowej, posłodzonej sacharyną tak bardzo, by po wlaniu łyżeczki 
tego płynu do szklanki wody otrzymać coś w rodzaju herbato-
kawy. Podłożyłam torbę pod głowę i spałam na tym stole do rana 
– jak na wyspie wśród morza śpiących ludzi.

Rano naszemu kierownikowi udało się uzyskać znów jakiś 
dodatkowy wagon, przypięty do składu pociągu jadącego na 
zachód. Kierownik miał odpowiednie pisma do władz polskich 
i rosyjskich, by nam ułatwiano podróż i nie czyniono żadnych 
przeszkód.

A więc rano 1 czerwca wyruszyliśmy z Herbów Starych 
w dalszą podróż. Padał drobny deszczyk, a w Lublińcu rozpa-
dało się na dobre. Niestety, tam znów kazano nam szybko opuś-
cić wagon – potrzebny dla wojska. Znów nasz przewodnik udał 
się do budynku stacji, by rozpocząć starania o jakiś środek trans-
portu. Niestety, w Lublińcu kierownik napotkał u tamtejszych 
władz PKP takie trudności, że pertraktacje trwały kilka godzin. 
Czekaliśmy na zatłoczonym peronie wśród tłumu koczujących 
tu osób, również oczekujących na jakieś połączenia kolejowe. 
Wreszcie udało się uzyskać dwa odkryte wagony kolejowe, tzw. 
krowiaki. Krowiaki to one były, bo pełno w nich było gnoju na 
podłodze, słomy, ściany lepiły się od brudu, a przy tym ciągle 
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padał deszcz. Ludzie radzili 
sobie jak mogli – dwie cegły 
zamiast nóg, deska i już ław-
ka gotowa. Znajomi, człon-
kowie rodziny tulili się do 
siebie, wspólnie okrywali. 
Mnie nikt nie przyjął na ław-
kę, nie miałam też możliwo-
ści nawiązać z nikim kontak-
tu. Tłumaczę to sobie tym, 
że to był transport ze wsi, 
z Samsonowa k. Kielc. Lu-
dzie ci znali się od dziecka, 
byli sami swoi, a ja byłam dla 
nich intruzem. Kierownik też był z Samsonowa, też załatwiał 
i starał się o wszystko dla swoich, a mnie tolerował jako przy-
dzieloną mu do transportu. Gdy pociąg wyruszył z Lublińca, 
stałam oparta o burtę wagonu i połykałam łzy. Znajdowałam 
się w drugim wagonie, a przed nami w takim samym odkry-
tym krowiaku jechała część naszego transportu. Pociąg pędził, 
wiatr rozwiewał mi włosy, a takie wyrostki-chłopaczki z pierw-
szego wagonu zaczęli się zabawiać moim kosztem i rzucać we 
mnie garściami słomę i siano. Usiąść nie miałam gdzie i mimo 
uników z mej strony, po pewnym czasie miałam na sobie pełno 
siana i słomy. Wtedy podniósł się w naszym wagonie jakiś męż-
czyzna, zasłonił mnie sobą, a tamtych smarkaczy wyzwał po na-
zwisku i zagroził im, że przy okazji się z nimi policzy. Znali się, 
byli z jednej wsi. Mężczyzna był silny, stanowczy, toteż chłopcy 
natychmiast się uspokoili. Ten pan zajął się mną serdecznie, po-
wiedział, że obserwuje mnie od Kielc i widzi moją bezradność, 
widzi, jak mnie ludzie odsuwają od siebie. Dziwił się, co za 

Exodus na Zachód  
– tłum na jednej  
ze stacji „przeładunkowych” 
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odwaga wybrać się samej w taką podróż. Usadowił mnie obok 
siebie na ławce i zaczęliśmy rozmawiać. To była moja pierwsza 
rozmowa w tej podróży, mimo że upłynęła już przeszło doba od 
wyjazdu z Kielc.

Na stacji w Kluczborku panie z PCK wydawały darmo gorą-
cą zupę z polowych kotłów. Jeśli kto miał jakieś naczynie, mógł 
dostać chochlę zupy. Ja nie miałam nic, natomiast mój opiekun 
posiadał menażkę, którą pożyczył mi z ogromną chęcią. Nim 
jednak zdążyłam zjeść zupę, pociąg ruszył i mój towarzysz zo-
stał bez obiadu.

Perony jak okiem sięgnąć zatłoczone były ciżbą ludzi. Sły-
chać było nawoływania w przeróżnych językach. Widziałam 
wynędzniałych ludzi w pasiakach obozowych i zaradnych sza-
browników z tobołami. Były matki z maleńkimi dziećmi powy-
rzucane na peron z kolejno nadjeżdżających pociągów. I polscy 
kolejarze bezradnie rozkładający ręce. Każdy z tych ludzi cze-
kał na możliwość dalszej podróży i nietrudno sobie wyobrazić, 
jak będzie wyglądało wsiadanie do pociągu, o ile ten się poka-
że na horyzoncie. Byłam przerażona, sparaliżowana strachem. 
Wieczorem 1 czerwca dojechaliśmy do Oleśnicy. Tu nam znów 
kazano opuścić wagony, bo pociąg dalej nie pojedzie. Weszliśmy 
tunelami na stację, było ciemno, stacja nieoświetlona. Kierow-
nik próbował dostać się do poczekalni, ale już na korytarzach, w 
ciemnościach zaczęliśmy deptać po jakichś śpiących ludziach. 
Okazało się, że byli to radzieccy żołnierze, którzy niepokojeni 
przez nas zrywali się z krzykiem grożąc, że będą strzelać, jeśli 
natychmiast się nie wyniesiemy. Byli bardzo zdrożeni i wymę-
czeni, a przez to i wściekli, że się ich budzi – naprawdę nie żar-
towali! Wycofaliśmy się więc szybko i co dalej? Dokąd pójść? 
Noc, godzina policyjna, nieznane miasto. Kierownik obszedł 
budynek stacji dookoła i z tyłu znalazł bocznicę kolejową, na 
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której stał pusty, osobowy pociąg. Po cichutku przemknęliśmy 
się do pustych wagonów i zajęliśmy siedzące miejsca. Okien nie 
było, ale było lato, noc ciepła, deszcz przestał padać. Spaliśmy 
tak do białego rana, siedząc na ławkach, a młodzież ulokowała 
się na półkach. Rano skorzystaliśmy z czynnego kranu z wodą. 
Na stacji ludzie się myli, nabierali wody w butelki, a ci, kórzy 
mieli jakąś żywność, spożywali śniadanie. Ja dokończyłam swój 
chleb, dojadłam masło, została mi tylko butelka z „esencją”. Pan 
Mandecki zdobył 2 wagony osobowe i w dobrych humorach, 
prawie ze śpiewem, zajęliśmy miejsca w pociągu i odjechali 
z Oleśnicy ok. godz. 10.00. To był 2 czerwca 1945 r. Radość na-
sza szybko się jednak skończyła, bo po przyjechaniu do Psiego 
Pola oświadczono nam, że pociąg dalej nie jedzie. Tory zerwa-
ne i do Wrocławia trzeba pójść pieszo.

Pan Mandecki zebrał nas przy opuszczonym szlabanie na 
szosie w kierunku Trzebnicy i powiedział, że czeka nas teraz 
długa podróż piechotą do Trzebnicy. Spora grupa ludzi z nasze-
go transportu odłączyła się wtedy od nas. Powiedzieli, że mają 
dość poniewierki, że idą na szaber do Wrocławia i wracają do 
swoich domów. Pozostała reszta wyruszyła na wędrówkę.

Szliśmy całą gromadą szosą wysadzaną drzewami owoco-
wymi, przez całkowicie opuszczone i wyludnione wsie. Domy 
nie były zburzone, natomiast całkowicie bezbronne z pootwie-
ranymi drzwiami, wybitymi szybami w oknach odartych z fira-
nek. Zatrzymywaliśmy się czasem w mijanych wioskach, wtedy 
z obawą, ale i z ciekawością zaglądałam do pustych mieszkań. 
Stały tam prawie wszędzie ładne meble, w kuchniach były garn-
ki, w pokojach w kredensach talerze i nakrycia stołowe. Tego 
wtedy jeszcze nikt nie szabrował. Ludzi pozbawionych przez 
5 lat możliwości zakupu odzieży czy butów interesowały tylko 
te rzeczy. Kto by wtedy w te tłoki w pociągach ładował się ze 
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szkłem czy garami? Stały ładne łóżka z siatkami, ale dziwne, że 
bez materaców. Nie było na podłodze dywanów czy chodników, 
nie było żadnej pościeli, w szafach nie wisiały żadne ubrania, 
nie było też widać żadnego obuwia. A mnie szczególnie intere-
sowało właśnie obuwie, jakże pragnęłam znaleźć coś dla siebie 
na obolałe nogi. Dlaczego obolałe? Ano, kiedy już zdecydo-
wałam się na wyjazd, ciocia poszła ze mną na kieleckie bazary 
i kupiła mi letnie pantofle, takie, jakie wtedy jedynie były do-
stępne. A mianowicie były to pantofle bez piętki i bez palców, 
uszyte z lnianego płótna na podszewce, a spody zrobione z war-
stwy bardzo twardej gumy pochodzącej z ogumienia czołgów. 
Wierzch buta był przybity do tej gumy gwoździkami, a w but 
włożona tekturowa wkładka. Póki jechałam pociągiem wszyst-
ko to jakoś trzymało się kupy, natomiast w trakcie marszu gwoź-
dziki zaczęły wychodzić z podeszwy raniąc mi stopy do krwi. 
Płakałam i szłam. Próbowałam pchać w buty jakieś znalezione 
po drodze papiery, ale to wystarczało na krótko. Boso też nie 
mogłam iść, ponieważ świeże rany pod stopami jeszcze bardziej 
bolały. Niestety, do samej Trzebnicy nie zobaczyłam ani jednej 
pary jakichkolwiek butów. Dzień robił się coraz bardziej upal-
ny, ludziska zmęczeni przysiadali przy drodze. Z boku widać 
było znów jakąś zamożnie wyglądającą wieś, ale nie wszystkim 
chciało się zbaczać z drogi, woleli odpocząć w cieniu przydroż-
nych drzew. Zebrała się nas grupka i poszliśmy do wsi. Przed 
jednym z domów na ulicy była czynna pompa z wodą. Sprag-
nieni ludzie rzucili się z kubkami, butelkami po wodę, znajomi 
podawali kubek znajomym, a ja, obca czekałam do końca. Kie-
dy ostatni z pijących podali mi kubek z wodą, z zabudowań go-
spodarskich wybiegli rosyjscy żołnierze, otoczyli mnie pytając, 
gdzie i po co idę. Powiedziałam, że do Trzebnicy, do pracy, a oni 
mi zaszli drogę i zaczęli ciągnąć ze sobą. Zaczęłam rozpaczliwie 
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głośno wzywać pomocy. Wtedy z już odchodzącej grupy ludzi 
odłączył się młody mężczyzna, podbiegł do żołnierzy wykrzy-
kując, czego chcą od jego żony. Inni też się za mną ujęli. Wte-
dy ruscy machnęli ręką i kazali mi iść „w czortu”. Dołączyłam 
szybko do odchodzących i już w zwartej grupie, rozmawiając 
przyjacielsko z moimi świeżo poznanymi obrońcami udaliśmy 
się w dalszą podróż.

Bardzo podobały mi się mijane okolice – było soczyście zie-
lono, porządne drogi, ładne, zadbane domy, tyle kwiecia w mi-
janych ogródkach. My, ludzie z kieleckiego, pierwszy raz wi-
dzieliśmy takie wsie, w których wszystkie domy były obszerne, 
kryte dachówką, a podwórka brukowane. Kudy nam z naszymi 
pobielanymi ścianami, dachami krytymi przeważnie strzechą 
lub gontami, no i przysłowiowymi malwami w ogródkach. Już 
włączałam się do rozmowy i snuliśmy takie rozważania, że je-
śli Niemcy mieli takie ładne i bogate gospodarstwa, takie żyzne 
pola w przeciwieństwie do naszych kieleckich piaseczków, to 
czemu ładowali się w tę wojnę, która ich też zrujnowała, nie 
mówiąc o tylu zabitych na różnych frontach. Nie mogli tu sie-
dzieć w takich dobrobytach, a i nasze życie inaczej by się uło-
żyło. Nie było w naszych rozmowach cienia współczucia dla 
narodu niemieckiego. Tylko nienawiść. W tym wszyscy byliśmy 
absolutnie zgodni. Ja doskonale pamiętam moje ówczesne od-
czucia. Gdyby mi dali pistolet w rękę i kazali strzelać do naj-
gorszego zbira hitlerowskiego, na pewno bym go nie zastrze-
liła. Nie potrafiłabym, mimo tylu krzywd od nich doznanych. 
Natomiast podświadomie oczekiwałam, że zobaczę, jak będą 
Niemców nie wysiedlać, a wyrzucać z domu, choćby na mróz, 
choćby z małymi dziećmi, tak samo jak wyrzucano na bruk 
całe rodziny w Kielcach, czego byłam świadkiem. Bo mieli ład-
ne mieszkanie i jakiejś „szwesterce” z kieleckiego szpitala się 
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ono spodobało, bo osiedlały się rodziny cywilów niemieckich 
pracujących w Kielcach. Dla wyższych wojskowych też były 
potrzebne mieszkania. Pamiętam ten tryumf w oczach owych 
„nadludzi”, jak wchodzili w jeszcze ciepłe polskie mieszkanie 
i nic ich nie obchodziło, gdzie się ci wyrzuceni podzieją, gdzie 
znajdą nocleg, czym się przyodzieją, kto im da jutro jeść. Prawie 
dzieckiem byłam patrząc na takie sceny. Jak ja wtedy pragnęłam 
zemsty. Doczekać końca wojny i patrzeć, jak Polacy tak samo 
będą postępować z Niemcami, jak oni z nami.

Byłam już trzeci dzień w drodze, a jeszcze z żadnym Niem-
cem się nie zetknęłam. A moi nowi znajomi – jak się okazało 
– to po prostu chłopcy z lasu, AK-owcy. Ten chłopiec, który wy-
bawił mnie od ruskich, zapytał mnie, skąd jestem. No i okazało 
się, że świetnie znam jego narzeczoną z Kielc i jej matkę. Nawet 
przytoczyłam mu kilka dykteryjek, które znałam z opowiadania 
jej matki o narzeczonym córki. Kazio (to jego prawdziwe imię) 
nie posiadał się radości, że może sobie ze mną poopowiadać 
o jego ukochanej Krysi, którą znałam przecież tak dobrze, choć 
nie byłyśmy koleżankami. Drugi, młodszy chłopak, blondynek, 
bardzo sympatyczny, litował się nad moimi obolałymi noga-
mi, przybijał w butach gwoździe polnymi kamieniami i niósł 
za mnie nieciężką torbę podróżną. Trzeci to 16-letni harcerzyk, 
przewesoły dzieciak. Ponieważ Krysia tak nas połączyła, zresz-
tą znaleźliśmy i dalszych wspólnych znajomych, chłopcy bez 
obawy opowiedzieli mi, że oni nie jadą tutaj z dobrej woli, tyl-
ko uciekają przed aresztowaniami. Już został aresztowany ich 
przywódca z partyzantki, zaczęły się aresztowania w ich miej-
scowościach (Ćmińsk, Tumlin, Światełko), więc oni się wpisali 
na listę na Zachód i liczą, że w tym chaosie i bałaganie powo-
jennym uda im się gdzieś zagubić z daleka od domu – najlepiej 
pod obcymi nazwiskami.
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Co jeszcze pamiętam z drogi do Trzebnicy? Była taka karczma 
po drodze, zupełnie opuszczona, ale w środku znajdował praw-
dziwy bufet, stoły, krzesła i ogromna ilość dużych kufli do piwa. 
W rogu stało pianino, na którym młodzi chłopcy z naszej wy-
cieczki bębnili niemiłosiernie. Pierwszy raz w życiu widzieli taki 
instrument z bliska. I nie wiem skąd było w tej karczmie strasznie 
dużo białej taśmy papierowej, szeroką na parę centymetrów moż-
na było rozciągać „kilometrami”, co młodzi czynili.

Już po południu przyszła nagła letnia burza i zapędziła nas 
do mijanych domów. Ja z nowo poznanymi chłopcami schro-
niłam się na ładnym ganku przy domu. Stwierdziliśmy, że tu 
bardzo brzydko śmierdzi. Zajrzeliśmy do środka, leżała tam 
zdechła koza. I ona tak śmierdziała. Deszcz szybko przeleciał, 
słońce chyliło się ku zachodowi, a my z niewielkiego wzgórza 
ujrzeliśmy malowniczo położone miasto. Trzebnica! No na-
reszcie. Tu na nas czekają, nakarmią, zakwaterują, przydzielą 
nam pracę.

W tej wędrówce do Trzebnicy ludzie chcieli się osiedlać w mi-
janych po drodze opuszczonych domach, ale p. Mandecki, któ-
ry już nie pierwszy trans-
port Polaków prowadził, 
wytłumaczył nam, że tak 
nie można. To musi się 
odbyć w sposób zorgani-
zowany. W Trzebnicy jest 
PUR, który po zarejestro-
waniu przydzieli ludziom 
gospodarstwa, i to w taki 
sposób, by rodziny zajmo-
wały sąsiadujące ze sobą 
gospodarstwa, ponieważ 

Trzebnica  
– balsam dla oczu  
zmęczonych wędrowców



1�

pojedynczy osiedleń-
cy byliby narażeni na 
nocne napady – i to 
zarówno ze strony cy-
wili, jak i wałęsających 
się żołnierzy (niepol-
skich). A więc posta-
nawiając, że jeszcze 
tu wrócimy, zajmie-
my te domy, urzędy, 
szkoły, znaleźliśmy 
się przed zmierzchem 

w Trzebnicy. Spotkani Polacy wskazali nam budynek PUR-u, 
który mieścił się w budynku szkolnym. Zaszliśmy tam, a tam 
– zgroza. Sale szkolne wypełnione do ostatniego miejsca ludź-
mi wcześniej tu przybyłymi, i to 
tymi z transportów z Kielc, jak 
i tymi, którzy wracali z obozów, 
z pracy przymusowej i różnych 
wolontariuszy. Korytarze pełne 
były ludzi układających się już 
na swoich tobołkach do spania. 
Nam pozostało usiąść na scho-
dach i czekać, co nam p. Man-
decki załatwi.

Najbardziej to pragnęłam 
jeść, jeść cokolwiek, bowiem 
poza kawą z sacharyną i wodą 
ze studni cały dzień nie mia-
łam nic w ustach. Siły w drodze 
dodawała mi świadomość, że 

Trzebnica – ocalały budynek przy ul. W. Witosa 
(Fot. z archiwum Muzeum Regionalnego w Trzebnicy)

Trzebnicki ratusz  
– stan w 1945 r. 
(Fot. z archiwum Muzeum Regionalnego  
w Trzebnicy)
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Trzebnica blisko, a tam obiecana stołówka. Jednak p. Mande-
cki wrócił i powiedział, że stołówka dawno już zamknięta, na 
drzwiach wiszą kłódki, a zarządzający tym PUR-em skarżył się, 
że ciągle przysyłają mu nowe transporty ludzi, gdy on z tymi nie 
ma co robić. I koniec. Moi znajomi chłopcy wyciągnęli swoje 
zapasy jedzenia. Kazio miał wędzony boczek i chleb, blondy-
nek cały bochen chleba i słoik masła, częstowali Gutka – tego 
harcerzyka. W pewnej chwili blondynek odkroił grubą kromę 
chleba, posmarował masłem i podał mi do ręki. Czarno mi się 
przed oczyma zrobiło z głodu, ale podziękowałam wyniośle, 
żeby sobie chłopcy o mnie nie pomyśleli, żem jaka „dziadów-
ka”. Dziś współczesna młodzież nie miałaby takich zahamo-
wań. A nas tak wychowano, trzeba było dbać o opinię, szanować 
się, to i inni cię uszanują. Tak nam zawsze powtarzał tatuś.

Poszłam w głąb korytarza i przysiadłam na podłodze przy ro-
dzinie składającej się z młodych jeszcze rodziców i dwójki ma-
łych dzieci. Nawiązałam z nimi rozmowę wypytując się szcze-
gółowo o warunki bytowe tutaj i perspektywy na przyszłość. 
Pani była zmęczona, smutna, ale opowiedziała mi, że byli na ro-
botach w Niemczech. Pracowali u bauera, są spod Kielc (i znów 
wspólni znajomi) i nie chcą wracać do ponad miarę przelud-
nionego domu rodzinnego, bardzo pragną tutaj gdzieś osiąść z 
rodziną na gospodarstwie. Siedzą i czekają, aż ktoś im coś przy-
dzieli. Opowiedziałam jej o pustych całych wsiach po drodze, 
mówiła, że wie o tym, mają tu zorganizować transport, jechać 
i ich osiedlić, ale nie mają samochodów. Wojsko obiecało i nie 
podstawiają. A co jedzą? Jest stołówka w pobliskim budynku, 
na śniadanie czarna kawa zbożowa i kilka kromek ciemnego, 
gliniastego chleba (bez smarowania), obiad – kasza bez okrasy 
i kolacja – gliniasty chleb i niesłodzona kawa. I tak tu siedzą już 
trzeci tydzień. Są już blisko na liście. Nie załapali się do środka, 
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do klasy szkolnej i ca-
ły czas koczują na ko-
rytarzu. A mnie wło-
sy dęba stawały na 
głowie, gdzie ja przy-
jechałam? Co dalej 
będzie? Rola naszego 
opiekuna zakończo-
na, wróci do Kielc po 
następny transport, 
ludzie pójdą każdy 
w swoją stronę. A ja? 

Przecież nie wrócę do Kielc, których teraz tak serdecznie poża-
łowałam, że z nich wyjechałam.

Miałam już za sobą podróż w tę stronę, zorganizowaną, 
z opiekunem i teraz dopiero zdałam sobie sprawę, że samotny 
powrót jest niemożliwy. Wiedziałam, ile złych przygód, ile nie-
bezpieczeństw czyha na dziewczynę w takiej podróży w tam-
tych czasach. Gdybym wyjeżdżając, miała wyobraźnię, na co 
się narażam, w życiu nie ruszyłabym się domu. A na plakatach 
tak ładnie wszystko wygląda-
ło. No i gwoździem do trum-
ny okazała się beznamiętnie 
przez tę panią opowiedziana 
historia, że w nocy przycho-
dzą tu pijani rosyjscy żołnierze 
z komendantury naprzeciwko, 
świecą latarkami i gdzie spot-
kają samotnie śpiącą dziewczy-
nę, wloką ze sobą. Tamci mają 
broń, są bezkarni. Dzieją się tu 

Panorama Trzebnicy z wieży bazyliki
(Fot. z archiwum Muzeum Regionalnego w Trzebnicy)

Trzebnicka „ciuchcia”  
(Fot. z archiwum Muzeum Regionalnego  
w Trzebnicy)
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czasem okropne sceny. No to cześć. Zrozpaczona, przerażona 
do granic wytrzymałości wybiegłam na podwórko szkolne. Sta-
ła tam ławeczka, a za nią duży krzew bzu. Schowałam się od 
tyłu w ten bez i zaczęłam głośno i rozpaczliwie płakać. Na tyle 
głośno, że usłyszeli mnie trzej panowie w średnim wieku prze-
chodzący obok. Podeszli do mnie i zaczęli wypytywać, skąd się 
wzięłam, bo mieszkają już jakiś czas w PUR-ze, a mnie widzą 
pierwszy raz. Dowiedzieli się, że dziś, niedawno przyszedł na-
stępny transport ludzi z Kielc. A pani z Kielc? A z jakiej ulicy? 
I żebym kogoś wymieniła z tej ulicy (ulica krótka). A ja pod 
rząd – od pierwszego domu – po kolei, po nazwiskach, dzieci 
po imionach itd. No i okazało się, że jestem koleżanką szkolną 
Basi, córki jednego z nich.

Ojca Basi nie znałam, bo całą wojnę był poza domem. 
A pozostali dwaj panowie, usłyszawszy moje nazwisko zapy-
tali, czy znam takich dwóch braci o tym nazwisku, którzy pra-
cowali w magistracie. Powiedziałam, że to mój Tatuś i Stryjek, 
a ten trzeci to mój brat. Jak opisać radość z tego spotkania. 
Usiedliśmy wszyscy na ławeczce i panowie zaczęli radzić, jak 
mi pomóc. Wszyscy trzej stwierdzili, że nie wolno córki ich 
kolegów z pracy zostawić tutaj bez opieki. Opowiedzieli, że 
są już spakowani i czekają na służbowe czy wojskowe auto, 
które jeszcze dziś zabierze ich do Wrocławia, gdzie będą or-
ganizować Zarząd Miejski, czyli magistrat – jak w Kielcach, 
bo się na tej robocie znają. Jest ich kilku i o sporo za dużo jak 
do jednego auta, ale jakoś się zabiorą. Tam we Wrocławiu już 
czekają na nich mieszkania. Ojciec Basi powiedział, że zaraz 
ściągnie Basię i żonę z Kielc i wszyscy panowie się deklaro-
wali, że jeśli się zgłoszę do Wrocławia, do Zarządu Miasta, to 
już będzie po wszystkich moich kłopotach. Praca i mieszka-
nie murowane, stołówka oczywiście, będzie Basia i wszystko 
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będzie dobrze. A teraz żebym tu kilka dni poczekała i starała 
się z jakimś transportem dostać do Wrocławia i tam ich odszu-
kać, a może uda im się kogoś po mnie przysłać. Wspomnia-
łam wtedy o spaniu na korytarzu i o ruskich z komendantury 
naprzeciwko. A oni że i na to znajdzie się lekarstwo. W tym 
PUR-ze na parterze po lewej stronie do niedawna mieścił się 
posterunek MO, milicjanci założyli kraty w oknach – szyb nie 
było – i obili blachą drzwi do tego pomieszczenia – dawnej 
klasy szkolnej. Następnie milicja znalazła sobie na mieście 
wolno stojący budynek i tam się przeprowadziła, a po znajo-
mości tym panom zostawiła klucz do opancerzonego pokoju. 
I żebym poszła z nimi, oni zabiorą swoje tobołki, a ja mam 
do dyspozycji cały pokój! Sama! Auto podjechało, panowie 
grzecznie się pożegnali zapewniając o życzliwości i odjechali.

Czerwiec (2) – dzień długi, ale zaczęło się w pokoju robić 
coraz mroczniej. A ja mam od dziecka lęk ciemności. W pewnej 
chwili poczułam, że nie wytrzymam ani chwili dłużej. Wybie-
głam na korytarz i pobiegłam na schody, gdzie zostawiłam tych 
dziś poznanych „chłopców z lasu”. Już zasypiali. Pokazałam im 
klucz od pokoju, prosiłam, by poszli ze mną. Ociągali się. Nie 
wierzyli mi. Kiedy stanęli w pokoju i przyzwyczaili wzrok do 
zmroku, policzyli, że w pokoju stało kilka łóżek w rzędzie obok 
siebie i jedno bokiem przy drugiej ścianie. Łóżka były żelazne, 
miały sienniki wypchane słomą, nie było natomiast śladu poście-
li. Za to w rogu stała belka czy ryza kalki technicznej. Chłopcy 
rwali tę kalkę jak prześcieradła na łóżka, a następnymi płatami 
się okrywali. A jaki przy tym był szelest! Potem policzyli, że są 
jeszcze wolne łóżka i spytali, czy nie mogliby tu przyprowadzić 
swoich kolegów, czy kuzynów, którzy tak samo rycerscy i solidni 
chłopcy, jak ci dzisiaj poznani. Szkoda mi było ludzi siedzących 
na schodach – niech przyjdą…



23

Ranek, 3 czerwca, niedziela, pierwsze śniadanie. Lokal, 
w którym mieściła się nasza stołówka, nazywał się dumnie – 
Pensjonat! Reszta się zgadzała. Był gliniasty czarny chleb, była 
niesłodzona kawa, ale – były! Nareszcie jedzenie! Nie było żad-
nych bonów, talonów, nikt nikogo nie pytał, skąd przybył, wy-
starczyło, że się mówiło po polsku. A potem szybko powrót do 
mojej twierdzy. Chłopcy poszli w miasto, ja się bałam jakiegoś 
napadu, porwania, bo już zdążyłam się nasłuchać następnych 
historii. Poza tym chłopcy widzieli moje obolałe nogi. Jakaż 
radość zapanowała, kiedy „zdobyli” w jakimś opuszczonym 
mieszkaniu normalne buty dla mnie. Były to brązowe pantofle 
– skórzane, ciężkawe, ale wygodne i solidne. Jakimi luksusowy-
mi bucikami bym się dziś ucieszyła jak wtedy tamtymi? Nie ma 
dziś takich.

To była niedziela. A w poniedziałek, po śniadaniu w „Pen-
sjonacie” poszliśmy się zameldować. Na tej samej ulicy, tylko 
po drugiej stronie w górkę mieściły się urzędy. Na pewno Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą w Trzebnicy, a czy Urząd 
Miejski – dziś już tego nie pamiętam. Pamiętam, że w trakcie 
meldowania, jedna z pań urzędniczek mozoliła się przy pisaniu 
jakiegoś pisemka i szło jej to bardzo opornie. Zaproponowałam, 
że jej napiszę, licząc, że może gdy zobaczą, że umiem pisać na 
maszynie, to mi już tu, już zaraz zaproponują pracę. Niestety, 
pisemko napisałam, usłyszałam podziękowanie i cześć!

Powróciłam do twierdzy. Pod okna naszego pokoju pod-
jechała ciężarówka przystosowana do przewozu osób (ławki, 
plandeka). Wysiedli panowie mówiąc, że są z Wałbrzycha (kto 
wtedy wiedział, gdzie jest Wałbrzych?) i potrzebują ok. 30 osób 
do pracy w tamtejszej administracji, szczególnie w Zarządzie 
Miejskim. Interesują ich tylko osoby, które wiedzą, co to jest 
samorząd terytorialny i które w takim samorządzie pracowały. 



24

Obojętnie, czy na wsi, czy w mieście. Werbunek szedł im do-
syć opornie, chętnych było wielu, ale oni stawiali wymagania 
i widać było, że wiedzą, czego chcą. Wyszłam przed budynek 
i cieniutkim głosikiem powiedziałam, że wprawdzie nie praco-
wałam w samorządzie terytorialnym, ale jestem tzw. magistra-
ckim dzieckiem, powiedziałam o powiązaniach rodzinnych, no 
i że mam za sobą Szkołę Handlową, umiem pisać na maszy-
nie, znam nieźle stenografię, księgowość, że uczono nas kore-
spondencji handlowej, towaroznawstwa i jeszcze kilku innych 
rzeczy. Panowie powiedzieli, że nie ma sprawy, zapisują mnie, 
zapewnili o mieszkaniu, stołówce i to bardzo dobrej, więc jadę 
do Wałbrzycha! W międzyczasie wrócili „moi” chłopcy z lasu, 
uradowani niebywale, ponieważ idąc główną ulicą Trzebnicy 
spotkali kolegów z kieleckiej partyzantki, którzy przyjechali do 
Trzebnicy służbowo, na rowerach, pracują w Starostwie Powia-
towym w Rychbachu (Dzierżoniów), a tu przyjechali załatwić 
coś w Urzędzie Wojewódzkim. Radość ze spotkania była nie-
bywała, a opowiadania o wspaniałościach życia w Rychbachu 
– oszałamiające! Tamci chłopcy prosili naszych, aby koniecznie 
zaraz, nie oglądając się na nic, choćby na piechotę przyszli do 
Rychbachu. Nie pożałują! Jedzenia tam w bród, praca, mieszka-
nia, miasto nie zburzone, nawet kulka go nie drasnęła, Niemcy 
poddali się tam bez jednego wystrzału.

A ja słucham jak urzeczona. Tutaj „sami swoi”, już poznani, 
widać, że dobrzy, solidni chłopcy, bezpośredni, nie zadzierający 
nosa. Co tu dużo mówić – blondynek wpadł mi w oko, choć 
nie dałabym za nic tego poznać, co by sobie o mnie pomyślał? 
Że pojechałam na Zachód chłopaka szukać? Zresztą zapisana 
już jestem do Wałbrzycha. Po obiedzie panowie stanęli przy 
samochodzie i już z listy wyczytywali ludzi uprzednio zwer-
bowanych. Patrzyłam przez okno, kto jedzie. Jacyś starsi pano-
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wie, tacy mi się raptem wszyscy wydali nieciekawi, młodzi jacyś 
bufoniaści – nie! A tak naprawdę, to nie było tam blondynka! 
Wyczytano kilka razy moje nazwisko, a ja cicho przycupnęłam 
w moim pokoju. Pojechali. Kolacja w poniedziałek, a po ko-
lacji chłopcy nigdzie nie poszli, tylko obmyślali strategię, jak 
i czym wyruszyć jutro w drogę do Rychbachu. Ja leżałam na 
swoim łóżku i myślałam jak ich zagadać, by mnie ze sobą za-
brali. Zdecydowało się ich pięciu – Kazik, Leszek (blondynek), 
Gutek, Zdzichu i p. Władek. Zdzich i p. Władek to ci, których 
w nocy „moi” chłopcy przyprowadzili ze schodów. Pozostali pa-
nowie, już ich dzisiaj prawie nie pamiętam, nie wyrazili chęci 
na tak daleką podróż w całkiem nieznane. A co jeść po drodze? 
A gdzie spać? A jakie niebezpieczeństwa czyhają tam na nich? 
Kiedy już się „ukonstytuowali”, podeszłam do nich i powiedzia-
łam, że przecież ja sama tu w Trzebnicy nie zostanę, bo się boję. 
Kazio na to, że on też o tym myślał, ale nie chciał mi pierw-
szy proponować tak dalekiej i niebezpiecznej wyprawy, ale jeśli 
się zdecyduję – to oni – proszę bardzo! Na to „mój” blondynek 
– Leszek, że on radzi się dobrze zastanowić, bo droga długa, 
bez jedzenia, oni to „starzy partyzanci” i nie takie trudy i głody 
znosili, natomiast ja, jeśli się decyduję, to na równych – męskich 
prawach. Że nikt mnie na rękach nie będzie nosił, jeśli im po 
drodze „wysiądę”! Warunki przyjęłam i postanowiłam się „nie 
dać”, że ja nie z tych, co to oczekują noszenia na rękach.

We wtorek śniadanie w Pensjonacie (jw.), zbieranie maneli 
i zaraz po obiedzie, po nieokraszonej kaszy, ale do syta wyru-
szyliśmy w podróż. Znów po to „lepsze jutro”. Pięciu „Chłop-
ców z Albatrosa” i ja. Bez żalu opuszczaliśmy Trzebnicę i PUR. 
Zapamiętałam stamtąd takiego zabawnego człowieczka, który 
udawał dyrektorowanie w PUR-ze, chodził ważny i napuszony. 
Coś chcieliśmy załatwić z nim czy uzgodnić, a on robiąc ważną 
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minę oświadczył, że on nie jest od tego. A Leszek zapytał – to 
od czego? A pan na to – „jo tu jezdem od tego, zebym beł”. Tyle 
lat minęło, a to powiedzenie ciągle jest używane w różnych oko-
licznościach w naszej rodzinie.

Wspominałam, że już kilka dni byłam na tych ziemiach i nie 
spotkałam prawdziwego Niemca. W Trzebnicy też nie, ponie-
waż mój kontakt ze światem zewnętrznym to tylko droga na 
posiłki i z powrotem. Teraz, w piękne słoneczne popołudnie 
wyszliśmy na szosę Trzebnica–Wrocław. Jak żywy stoi mi w 
oczach obraz: przed nami, z kierunku od Wrocławia ciągnie się 
nieprzerwany potok ludzkiej biedy, nieszczęścia. To było moje 
pierwsze spotkanie z Niemcami. Patrzyłam na tych umęczo-
nych ludzi, wszyscy szli pieszo, wielu z nich pchało lub ciągnęło 
ręczne wózki, a na nich dzieci, starcy, jakieś toboły. Pamiętam, że 
do wózków mieli przytroczone wiadra, miednice, gary. Wszyscy 
umęczeni, ukurzieni, taka w nich bezradność, smutek ogromny. 
I jak okiem sięgnąć ciągnął ten potok ludzki, przez całą naszą 
drogę z Trzebnicy do Wrocławia. W naszym kierunku wtedy 
nie szedł nikt, tylko my. Wszyscy szli z Wrocławia. Czasem, bar-
dzo rzadko przejeżdżało wojskowe auto czy ciężarówka, trąbiła 
głośno na tłum zajmujący całą jezdnię. Wtedy ludzie bardzo 
wolno z niej schodzili – pewnie byli głodni i nie mieli sił. Czy ja 
ich wtedy żałowałam? Na pewno nie. Choć z domu i z lekcji re-
ligii wyniosłam wychowanie we współczuciu dla ludzi, zawsze 
lubiłam ludzi, to im wtedy nie współczułam. Za nasze polskie 
krzywdy doznane od Niemców, za nasze wysiedlenia, areszto-
wania, rozstrzeliwania, łapanki, za ich butę i pychę – no nie! 
A równocześnie kątem oka patrzyłam na te dzieciątka nikomu 
nic nie winne, szkoda mi ich było, no bo one przecież nie brały 
udziału w wojnie. I starców zaczęłam podglądać ze współczu-
ciem, no bo oni też przecież za starzy, by być w Polsce i wyrzą-
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dzać nam wszystkie te krzywdy. A w końcu te młode, umęczone 
kobiety też nie były na froncie – pogubiłam się w tych moich 
rozważaniach. Starałam się za dużo im się nie przyglądać i my-
śleć – dobrze im tak!

A świat był wtedy taki piękny, pogoda wspaniała, zielono 
na polach, kwitnące łąki, dojrzewające czereśnie na przydroż-
nych drzewach – okolica piękna! Przed wieczorem stanęliśmy 
w miejscu, skąd rozciągała się przed nami panorama Wrocła-
wia. W świetle zachodzącego słońca – morze ruin przed nami, 
dymy nad miastem widok niesamowity. Pytałam, czy my tam 
musimy iść, czy nie da się tego jakoś obejść. Nie da się, bo Odra 
rzeka szeroka. Pierwszy radosny, a raczej zabawny akcent, to 
rozbawione towarzystwo na rowerach, gdzieś na wysokości Po-
świętnego. Jechały Rosjanki roześmiane, rowery bez ogumie-
nia, tylko same obręcze a one wszystkie w rozwianych nocnych 
koszulach, peniuarach, riuszki, koronki, falbanki różowiutkie, 
niebieściutkie, czerwone. A one – krasawice jak w sukniach ba-
lowych, takie były szczęśliwe. Potem zachwyciły mnie ogródki 
działkowe ciągnące się aż do stacji benzynowej na wysokości 
ul. Kasprowicza. Jakie tam były piękne altanki w ogródkach, 
wymalowane, wypiglowane, a te ogródki jak ładnie utrzymane, 
ogrodzone, w Kielcach czegoś tak ładnego nie widziałam.

Przeszliśmy przez most Trzebnicki, pamiętam wiadukt kole-
jowy przy Nadodrzu, białe kafelki całe zapisane w różnych ję-
zykach. A potem były ruiny ul. Chrobrego. Kikuty domów i wy-
deptana ścieżka na gruzach zalegających całą ulicę. Byli pierwsi 
Niemcy – tubylcy, przeważnie stare kobiety. Nosili białe opaski 
na rękawach. Zapytani o drogę do polskiego PUR-u wskazywali 
chętnie, bo to już było niedaleko. Do PUR-u mieszczącego się 
wówczas w obecnej szkole podstawowej tuż przed mostem Uni-
wersyteckim dotarliśmy już mocno po zmroku. Spieszyliśmy 
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się bardzo, ponieważ baliśmy się ruin i elementu, który ponoć 
się tam gnieździł. Chcieliśmy już być wśród swoich. Niestety. 
Nie byliśmy tam oczekiwanymi gośćmi. Brama była zamknięta, 
a cały plac przed szkołą zapchany ludzką ciżbą. Ktoś palił og-
nisko i w jego świetle widać było, że nic tam po nas. Na nasze 
nawoływania podszedł ktoś do bramy i powiedział, że już go-
dzina policyjna, bramy nikomu nie otwierają o tej porze. No to 
cześć! Staliśmy bezradni, myśląc stać tam przez całą noc (krótką 
noc), byle blisko swoich. Tymczasem Leszek zauważył, że po 
przeciwnej stronie ulicy spoza rolety zaciemniającej okno wi-
dać jakby światełko. Podeszliśmy tam i 
chłopcy zaczęli stukać do drzwi obok. 
Przez zamknięte drzwi usłyszeliśmy 
po niemiecku – kto tam i po co? Le-
szek, który znał nieźle język niemie-

Wrocław
– wykrwawiony 

po długotrwałych walkach
podczas oblężenia
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cki, powiedział, że szukamy jakiegokolwiek noclegu, ponieważ 
boimy się stać tu całą noc na ulicy. Niemiec uchylił drzwi, po-
wiedział, że tu jest posterunek straży pożarnej i tu spać nie mo-
żemy, natomiast wskazał nam narożny dom przy ul. Jedności 
Narodowej i Dubois i powiedział, że tam na I piętrze mieszka 
Polak, który przyjmuje na noclegi. Udaliśmy się pod wskazany 
adres. Ze świeczką w ręce otworzył nam drzwi młody, bardzo 
wychudzony mężczyzna i zaczął nas przepraszać, że u niego 
już naprawdę nie ma miejsc. Poświecił świeczką i zobaczyliśmy 
w przedpokoju śpiących ludzi ciasno ułożonych na podłodze. 
Mówił, że tak wygląda całe jego mieszkanie, że wrócił z obo-
zu koncentracyjnego i chciałby jak najwięcej dobrego ludziom 
czynić, ale nam już nie jest w stanie pomóc. Gdy zobaczył, że 
zdecydowaliśmy się zostać na schodach, by tutaj przeczekać do 
rana, zaproponował nam spanie na strychu, choć tam nie ma 
warunków, ale są zamykane drzwi. Tutaj natomiast, w środku 
miasta w nocy czasem dzieją się takie rzeczy, że i na schodach 
może być niebezpiecznie. Przyświecając świeczką, zaprowadził 
nas na strych, do mansardowego pomieszczenia.

Nie potrafię w paru słowach opisać, jak ono wyglądało. Zde-
molowane do cna, pod nogami gruzy, rozbite szkło, jakieś książ-
ki, papierzyska, szmaty, okienko oczywiście bez szyb. Pod ok-
nem stała nieduża kanapa, którą ledwo było widać spod gruzu. 
Chłopcy zaczęli zgarniać gruz z tej kanapy, ja im pomagałam 
i kawał ostrej szyby skaleczył mi mocno rękę, krew się lała ob-
ficie. Kazio, Leszek i ja usiedliśmy na tej kanapie i tak do rana 
na siedząco staraliśmy się zasnąć. Tamci pozostali trzej pano-
wie wywlekli spod szmat i papieru górę od kozetki, która nie 
wiedzieć czemu miała poobrzynane wszystkie cztery nogi. Na 
opał? Ułożyli się i oni do snu, ale sen tej nocy nie był nam pisa-
ny. Po przeciwnej stronie ulicy, między PUR-em a mostem uni-
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wersyteckim, stoi taki czerwony budynek. Przed nim na chod-
niku budka wartownicza z sowieckim żołnierzem, a nad nim 
ryczący głośnik, oczywiście po rosyjsku. W nocy co i raz budziły 
nas odgłosy bójek, strzelaniny, wołania o pomoc i to w różnych 
językach. Wdzięczni byliśmy naszemu gospodarzowi domu, że 
nas tu umieścił. Czuliśmy się bezpieczniejsi niż tam na dole, na 
ulicy. Skoro świt, świt w czerwcu wczesny, opuściliśmy bez żalu 
nasze legowisko i zapytawszy napotkanych Niemców o drogę na 
Reichenbach (Dzierżoniów), przeszliśmy most Uniwersytecki 
i całkiem zburzoną ulicą Kuźniczą doszliśmy do Rynku. Szer-
mierz stał nieuszkodzony (przynajmniej nie było widać), a wo-
koło same ruiny, wypalone gmachy. Ruiny Rynku mam jak żywe 
przed oczami. Jedno gruzowisko, na ulicach barykady z powy-
wracanych tramwajów i z czego tam jeszcze. Ratusza jakoś nie 
zapamiętałam. Pamiętam tylko ruiny, ruiny, kikuty wypalonych 
kamieniczek. Potem ulicą Świdnicką do ul. Powstańców Śląskich. 
Pamiętam, z jakim podziwem przystanęliśmy przed całkowicie 
wypalonym Domem Towarowym Centrum. Stały tylko mury ze-

wnętrzne, ale całość robiła im-
ponujące wrażenie swoim ogro-
mem i nowoczesną sylwetką 
gmachu. Potem ul. Powstańców 
Śląskich. Wzdłuż całej ulicy, 
po obu stronach stały wypalo-
ne domy, przeważnie ogromne 
wille, z tarasami, kolumnami, 
w zielonych ogrodach, bogate 
ogrodzenia. Jak dziś widzę na 
tle porannego błękitnego nieba 
sterczące kikuty do cna wypalo-
nych przepięknych budowli.

Dom Towarowy Centrum,  
obecnie Renoma.

Taki widok ujrzeliśmy w drodze  
z Trzebnicy do Rychbachu
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Bardzo już głodni, spragnieni, nie mieliśmy w ustach nic od 
wczoraj od obiadu, rozglądaliśmy się za jakim jedzeniem. Pa-
miętam, że przy rondzie przy ul. Powstańców Śląskich po prawej 
stronie zachowały się mało uszkodzone, ładne domy. Chłopcy 
kazali mi poczekać, a sami udali się na poszukiwanie czegoś 
do jedzenia. Przysiadłam na jakimś murku, a głód doskwierał 
mi niemiłosiernie. Przekładając swój marny dobytek w torbie, 
natrafiłam na skórkę suchego chleba. Kaleczyła mi podniebie-
nie swą szorstkością, ale nie ma dziś na świecie dla mnie takich 
smakołyków, które byłyby równe smakowi tamtej suchej skórki 
chleba. Po niedługim czasie nadbiegli przerażeni chłopcy. Oka-
zało się, że w poszukiwaniu jedzenia zapuścili się w podziemia 
tych kamienic, do jakichś piwnic, licząc na to, że może znajdą 
tam zapasy zimowe w słoiczkach, bo na górze w opustoszałych 
mieszkaniach nie widać było śladu żywności. Idąc piwnicami, w 
pewnej chwili spotkali umundurowanych Niemców. Wydawało 
im się, że byli to oficerowie. Niemcy przestraszyli się naszych, 
nasi Niemców i rozbiegli się w przeciwnych kierunkach. Żad-
nej wymiany słownej nie było, to trwało sekundy. Chłopcy byli 
bardzo pod wrażeniem tego spotkania i powiedzieli, że koniec 
z penetrowaniem piwnic. Poszliśmy dalej, dokładnie pamiętam 
gmach Polskiego Radia. Nie wchodziliśmy do środka, odpo-
czywaliśmy tam na schodach. Cały czas kombinowaliśmy, skąd 
wziąć coś do zjedzenia. Głód nam tak doskwierał, że postano-
wiliśmy się pożywić w przydomowych ogródkach okolicznych 
willi. Skręciliśmy na prawo w jakieś ulice, dziś bym ich już nie 
zidentyfikowała. Wszystkie ulice we Wrocławiu nosiły jeszcze 
niemieckie nazwy. Szukaliśmy dojrzewających czereśni, truska-
wek. Która truskawka nie była zielona, białoróżowa, a choć tro-
chę miękka – już nadawała się nam do jedzenia. Pić! Ktoś po-
wiedział, że Niemcy opuszczając miasto wsypywali truciznę do 
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przydomowych czy ogrodowych studni. Początkowo baliśmy się 
tego, ale potem – trudno – chłopcy zaczęli w ogrodzie pompo-
wać wodę niby to do mycia rąk, potem każdy troszkę się napił, 
a potem widząc, że nikogo nie skręca – piliśmy tę wodę do syta. 
Wracając z ogrodowej wyprawy zaglądaliśmy do opustoszałych 
willi. Niektóre były bardziej uszkodzone działaniami wojenny-
mi, inne niewiele. A w środku znów: szafy puste bez odzieży 
i bieliźniarki ogołocone do cna, łóżka bez pościeli, ale bywały 
z materacami, natomiast piękne pokoje, salony były ślicznie 
umeblowane, a w kredensach stosy pięknej porcelany. Chłop-
ców to mało obchodziło, ja natomiast brałam do ręki te piękne 
talerze, talerzyki, salaterki, półmiski. Tak bym sobie coś zabra-
ła, ale jak? Idziemy przecież pieszo, przed nami długa droga, 
wszystko trzeba by nosić w rękach. Chłopcy oglądali różne bibe-
loty, figurki, jakieś muszle, piękne noże do przecinania papieru. 
Wszystko to było eleganckie i wytworne. Leszek nazbierał ta-
kich śliczności-cacek w torbę wielkości obecnej reklamówki. Ja-
kieś figurki z brązu, nożyki właśnie, rzeczy ozdobnie użytkowe. 
Poniósł to z kilometr i wyrzucił razem z torbą w krzaki.

Po latach, kiedy nieraz borykaliśmy się z trudnościami finan-
sowymi, patrzyliśmy na ceny takich bibelotów w Desie i my-
śleliśmy – mieć teraz tamte wyrzucone cacuszka, teraz dopiero 
poznaliśmy ich cenę. Zostawiliśmy zdruzgotany Wrocław za 
sobą. Na moście, na wysokości cukrowni „Klecina” był szlaban, 
a przy nim żołnierze radzieccy. Nie chcieli nas dalej puścić, ale 
mieliśmy przy sobie dokumenty, kawałek papieru z pieczęciami 
Polskiego Związku Zachodniego i po drugiej stronie przetłu-
maczone po rosyjsku, że udajemy się celem osiedlenia. Wystar-
czyło. Puścili. A dalej to były te stacje benzynowe, które są tam 
do dziś i duże skrzyżowanie dróg. Na niemieckim drogowskazie 
wyczytaliśmy kierunek na Reichenbach i w drogę! Przy pierw-
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szym starym, długim budynku (Bielany) zobaczyliśmy kupkę 
wysypanych z piwnicy kartofli. Jedzenie! W domu nie było ani 
garnka, ani łyżki czy miski – nic. Po drugiej stronie szosy, tak tro-
chę w głębi stały dwa, czy trzy (dziś już nie pamiętam) domki-
wille. Zabraliśmy ze sobą trochę kartofli i poszliśmy w kierunku 
tamtych domków. W pierwszej willi na parterze była kuchnia 
węglowa, a na niej garnek, dwie miseczki i dwie łyżki. Jedni 
rzucili się rozpalać ogień pod kuchnią, ja obierałam kartofle, 
ktoś przyniósł wody z pompy, ktoś szukał włoszczyzny w ogród-
ku. I już kartofle się gotują. Soli! Skąd wziąć soli? Poszliśmy 
z Leszkiem do drugiej willi, wyglądała na zamieszkaną. Weszli-
śmy po schodkach, drzwi otworzył nam starszy pan, porząd-
nie ubrany i usłyszawszy, że prosimy o szczyptę soli, wyniósł ją 
nam w papierowej tutce. Pomyślałam, że może by tak z  łyżkę 
mąki na zasmażkę tej zupy. Tego Niemiec nie zdzierżył. Zaczął 
krzyczeć, kazał się nam wynosić precz. Osłupiałych poszczuł 
psem wilczurem. Spadłam ze schodów, skaleczyłam sobie nogę, 
chłopcy stwierdzili, że to rana od ukąszenia psa. A więc były 
kartofle na wodzie, ale były. Dwoma łyżkami w sześć osób, ale 
do syta. Cała ściana w kuchni zapisana była przeważnie po pol-
sku, ale były też i inne napisy. Kto tu kiedy jadł, spał, skąd wracał 
i dokąd się udawał. Apele do znajomych, rodzin, by się spotkali 
tam i tam. Taka skrzynka poszukiwania rodzin, tylko nie PCK, 
a spontaniczna.

Już nie głodni wyruszyliśmy w dalszą podróż. Domy w mi-
janych wsiach nadal były opuszczone, ale raczej ogołocone ze 
wszystkiego, w wielu domach – nawet z mebli. Ponoć poszły na 
opał, gdy był front. Chłopcy znaleźli gdzieś cylindry, autentycz-
ne, można je było złożyć na płasko. Poubierali się w te cylindry, 
pamiętam, że mieliśmy jakieś parasolki, żartowaliśmy, bawili-
śmy się cylindrami sami na bezkresnej przestrzeni. Żadnej ży-
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wej ludzkiej istoty, bo nieżywe były. Gdy ktoś pierwszy poczuł 
że „wanieje”, zatykał nos, a reszta nie czekając robiła to samo. 
Potem roje much wskazywały miejsce, gdzie leżała końska lub 
krowia padlina, a i ludzkie zwłoki też spotykaliśmy. No i napisy 
powbijane na palikach – min niet! Tak maszerując cały dzień 
– środa wieczorem utrudzeni znaleźliśmy się w miejscowości 
Jordansmiille – Jordanów. Już wcześniej spotkaliśmy zamiesz-
kane, pojedyncze domy, choć większość była opuszczona.

Natomiast w Jordanowie trafiliśmy na normalne, codzienne 
życie. Ludzie krzątali się po obejściach, z kominów unosił się 
dym, ryczało bydło, wreszcie nadzieja na normalność. Tuż za 
kościołem skręciliśmy do wsi szukając noclegu, bo słońce za-
chodziło. Ktoś proponował, abyśmy się udali w pola, stały tam 
stogi, żeby się tam pod gołym niebem przespać. Drudzy odra-
dzali, bo jeśli nas tam kto znajdzie śpiących, bezbronnych, to 
może być po nas. Przegłosowaliśmy, że śpimy we wsi. Pytając 
się o Burgermeistra – wskazano nam go zaraz bardzo chętnie – 
znaleźliśmy się w drugim chyba domu od głównej szosy. Był to 
postawny mężczyzna w sile wieku. Okazał się gburem, potrak-
tował nas lekceważąco i kazał się wynosić. Na to Kazik i Leszek, 
wskazując na wypchane chusteczkami kieszenie spodni, powie-
dzieli, że mają broń i inaczej z nim pogadają. Niemiec jakby 
się przestraszył, zaprowadził nas do swojego domu i wskazał 
drzwi po lewej stronie sieni. Był tam pusty pokój, bez żadnego 
mebla, tylko gołe ściany i podłoga. Może szykowano ten pokój 
do malowania? Leszek wyszedł i zażądał coś do spania. Nie-
miec wrzucił kilka gołych materacy i powiedział, że to wystar-
czy. A na podwórku stała kozetka, którą przed chwilą Niemka 
skończyła trzepać z kurzu. Chłopcy wyskoczyli i przynieśli tę 
kozetkę dla mnie. Wpadła Niemka, krzyczała, ale chłopcy sta-
nowczo powiedzieli, że dostanie ją, ale rano.
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Pokój, w którym ułoży-
liśmy się spać, miał dwoje 
drzwi. Jedne do sieni, a drugie 
do kuchni. Żadne z tych drzwi 
nie miały klucza ani żadnego 
haczyka czy zasuwki. Strach 
było zasypiać. Byliśmy ab-
solutnie bezbronni, a wokół 
nas cała wieś pełna Niemców. 
Ktoś zanucił partyzancką pio-
senkę. Nasz 16-letni harce-
rzyk zaśpiewał wzruszającą 
pieśń o więźniach w Oświę-
cimiu (tekst obok). Płakałam 
w tę niemiecką kozetkę, było 
mi straszno! Gdzie zostały 
Kielce i moi najbliżsi, ile już 
trudów ponieśliśmy wszyscy 
i co nas jeszcze czeka? W koń-
cu ktoś powiedział, że będzie 
wszystko dobrze, byle się rano 
nieboszczykami nie obudzić. 
I wyczarował wizję, jak to nam Niemcy kozikami w nocy głowy 
poobrzynają. Posnęliśmy zmęczeni, ale ta noc była okropna.

Obudziliśmy się rano, gdy gospodarz z żoną wyjeżdżali kon-
nym wozem w pole. Mieli jakieś maszyny rolnicze na wozie. 
A do nas przyszła z kuchni stara, schludna Niemka-babuleńka, 
zaprosiła nas wszystkich do kuchni, gdzie wskazała miednicę 
z ciepłą wodą i ręcznik. Mogliśmy się wreszcie umyć. Potem 
posadziła nas przy stole w kuchni nakrytym ceratą i wysypała 
przed nami stos gorących kartofli w mundurkach. Do tego każ-

Wiele dni długich i nocy bezsennych
Minęło od chwili naszego rozstania
A tylko żal wielki i smutek bezdenny
Zostały z naszego wielkiego kochania
Do nas należał świat wielki, bogaty
A dziś jako więzień wyglądam przez kraty
   Im Sonderabteilung
Nocą puszysty śnieg dachy pobielił
A potem ponury poranek grudniowy
Przez szpary w zasłonach gdy zajrzał do celi
Nas zastał jak zwykle na wszystko gotowych
Ludzi co mają na czołach wyryte
Zaszczytne przezwisko „Polnische Banditen”
   Im Sonderabteilung
I nic nas nie wabi, i nic nas nie nęci
Bo przyszłość każdego nam dobrze jest znana
I w jednym się słowie da streścić: Oświęcim
W tym słowie co boli Polaka jak rana
Każdy z nas dzisiaj powtarza pytanie
Jak wielu nas jeszcze w tej celi zostanie
   Im Sonderabteilung
Czasem marzenia fantazję mą pieszczą
Że jednak ślad jakiś tu po nas zostanie
I wdzięczni rodacy nam kiedyś umieszczą
Kamienną tablicę na szarej tej ścianie
Na niej zaś będą te słowa wyryte
Tu byli więźniowie „Polniche Banditen”
   Im Sonderabteilung
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demu w salaterce podała biały ser ugnieciony z zieloną cebulką 
i śmietaną. Ludzie! Jakie to było dobre! Jak myśmy się rzucili na 
to jedzenie! A babcia patrzyła na nas z dobrotliwym uśmiechem, 
tłumaczyła nam, że jej syn, ten sołtys, to jest taki, bo on nie wi-
dział biedy, nie wie, co to głód. A babcia po pierwszej wojnie 
światowej to koty jadła, gawrony itd. Ona wie, co to głód. Spe-
cjalnie namówiła syna, żeby pojechał w pole, bo chciała nas na-
karmić. Podziękowaliśmy babci i zapewniliśmy ją, że jak tylko 
znajdziemy miejsce pracy i mieszkanie, nie zapomnimy o niej, 
jeszcze tu przyjedziemy. I może od razu dopiszę, że przyjecha-
liśmy. Ostatniego października 1945 r., jadąc rowerami z Bie-
lawy do Oleśnicy, zatrzymaliśmy się w Jordanowie, odszukali 
babcię i obsypali ją wszystkim, co najlepsze z paczek UNRA. 
Słodycze, konserwy, twarde czekolady, jeszcze Leszek postarał 
się o dobre wino. Na oczach osłupiałego syna i synowej (tej od 
kozetki) wykładaliśmy przed babcią te wspaniałości. A babcia 
przyszykowała nam nocleg w swoim pokoju, na swoim łóżku. 
Spaliśmy na piernatach i pod puchatą pierzyną.

Ale wracajmy do poranka w Jordanowie. Okazało się, że 
przez Jordanów biegnie linia kolejowa do Wrocławia. Pociągi 
jeszcze nie chodziły, ale dwóch z naszej wycieczki zrezygnowa-
ło i powiedzieli, że wracają. Będą szli torami, bo to droga prost-
sza i bezpieczniejsza. Na wieczór będą we Wrocławiu, a tam 
ludzie, tam Polacy, gdzieś się załapią a potem wracają do domu. 
I tak w Jordanowie opuścił nas Zdzich i p. Władysław. Zostali-
śmy w czwórkę: Kazik, Leszek, Gutek i ja. Były po drodze dro-
gowskazy, szliśmy na jakieś skróty i koło południa znaleźliśmy 
się w dużej bauerskiej wsi. Zamieszkanej, bez śladu działań 
wojennych. Na skrzyżowaniu ulic była kuźnia i tam pracowali 
ludzie, a w rowie bawiły się dzieci. O dziwo – dzieci mówią po 
polsku! Zaprowadziły nas do ojca, pracującego w kuźni. Ojciec 
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opowiedział nam, że jest tu z żoną i dwójką dzieci na robo-
tach, on pracuje w kuźni, a żona z bauerką w domu. A skąd są? 
A z kieleckiego. A skąd? A z Łącznej. Leszek kilka lat mieszkał 
w Łącznej z rodzicami, mieli tam tartak. Znał tamtejszych lu-
dzi. Dogadywali się o znajomych. Leszek pyta, czemu nie wra-
cają do domu? A bo to można? A przez granicę przepuszczą? 
Przez jaką granicę, przecież tu jest teraz Polska. Chłop zaczął 
patrzeć na nas jak na przygłupów, zdumiał się, gdy mu Leszek 
zaczął tłumaczyć, że on może objąć to gospodarstwo od Niemca, 
a Niemiec będzie u niego w kuźni pracował. Chłop powiedział 
– dobra, dobra – i poszedł chłodno nas pożegnawszy. Dzieci za-
prowadziły nas do mamy. Wyszła przed dom wiejska kobiecina, 
spłakała się usłyszawszy polską mowę i to, co jej opowiadaliśmy, 
ale też do niej nie docierało, gdy jej tłumaczyliśmy, że od dziś 
nie musi być już służącą u Niemki i że powinna się upominać 
o wynagrodzenie za ciężką pracę. Cały czas, będąc na robotach 
w Niemczech, pracowali za darmo. Za jedzenie i za jakiś naj-
potrzebniejszy ciuch. W końcu poprosiliśmy o coś do picia, bo 
upał szykował się ogromny. Kobieta przyniosła nam duży gar 
zsiadłego mleka, zimne, pyszne. Wtedy z domu wybiegła roze-
źlona bauerka chcąc nam zabrać garnek z mlekiem. A kobieci-
na nie pozwoliła. Powiedziała z zaciętością – pijcie – niech se 
krzyczy. Też radziliśmy tej kobiecie, aby ona poczuła się panią 
tej posiadłości. Do dzisiaj nie wiemy, jak potoczyły się losy tych 
ludzi.

Ostatnią przygodę mieliśmy tuż przed Dzierżoniowem. To 
była duża, bogata wieś, też nic nie zniszczona. Życie i w tej wsi 
płynęło spokojnie, normalnie. Gdzieś w środku wsi, przy dro-
dze stało rozłożyste, stare drzewo. Usiedliśmy na ławce w cieniu 
tego drzewa i zauważyliśmy po przeciwnej stronie ulicy piekar-
nię. Na wystawie pyszniły się wspaniałe, przyrumienione boch-
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ny chleba. Poderwaliśmy się wszyscy, bo zdążyliśmy już nieźle 
zgłodnieć. Sklep był zamknięty, wywieszka informowała, że jest 
przerwa obiadowa. Leszek i ja poszliśmy od tyłu, przez podwó-
rze, gdzie była sień. Zapukaliśmy i znaleźliśmy się w obszernej 
kuchni. Duży stół na środku, wokoło liczna rodzina jadła obiad. 
Rzucała się w oczy potężna postać seniora rodu, miał siwe włosy 
i brodę. Na pytanie, czego chcemy, odpowiedzieliśmy, że chce-
my kupić jeden bochen chleba. Że jesteśmy w drodze, głodni, za 
chleb zapłacimy. Mamy pieniądze, wprawdzie polskie, ale one 
tu wkrótce będą obowiązywać. Na to Niemiec krzycząc kazał 
nas wyrzucić za drzwi. Krzyczał, że chleb tylko na kartki, że nie 
potrzebuje naszych pieniędzy. A wtedy wstała od stołu śliczna 
młodziutka czarnowłosa dziewczyna, weszła do sklepu, wzię-
ła z półki bochen chleba i podała nam nie zważając na krzyki 
Niemca. Do niego powiedziała po niemiecku, aby się uspokoił 
i to zaraz, że pracuje u niego tyle lat za darmo, to ten bochen 
chleba niech będzie zapłatą za jej pracę. Ta dziewczyna powie-
działa nam, że ma 20 lat, pochodzi z Łodzi, wywieziona przy-
musowo na roboty, bardzo chciałaby wrócić do domu. Wszystko 
jej wytłumaczyliśmy, podaliśmy kontakt na starostwo powia-
towe w Rychbachu, nasze nazwiska i żeby się tam za 2, 3 dni 
zgłosiła. I tak było. Dziewczyna nas odnalazła, wystawiliśmy 
jej przepustkę na wyjazd do Łodzi, upoważniającą ją do dar-
mowego przejazdu wszelkimi środkami lokomocji. Oczywiście 
daliśmy do tłumaczenia na język rosyjski. Przyjechała rowerem, 
powiedziała, że zmawia się z innymi Polakami i jakoś się zorga-
nizują, by wracać do domów.

A na razie wróciliśmy ze świeżym, pachnącym chlebem do 
Kazika i Gutka, opowiadając im nasze przygody. Kroiliśmy 
chleb na grube pajdy i z apetytem jedli. Raptem, posypał się 
na nas grad kamieni. Już wcześniej chłopcy zauważyli jakichś 
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wyrostków, którzy im się przyglądali, coś między sobą szeptali 
i kryli się po opłotkach. A teraz taka zmasowana akcja. Zaczę-
liśmy uciekać, ile sił, a kamienie ciągle padały koło nas. Kiedy 
byliśmy już poza wsią, chłopcy stanęli i dokładnie przyjrzeli się 
położeniu tej wsi, bo nie zwróciliśmy uwagi na jej nazwę. Za-
pamiętali domy, zza których płotów posypał się na nich grad 
kamieni. Przysięgli, że tu wrócą. I wrócili. Już jako pracownicy 
starostwa powiatowego, a wyrostkom wtedy nie było do śmie-
chu. Ale mnie już przy tym nie było… I tak wędrowaliśmy, od-
poczywali, w jakichś strumykach moczyli i myli obolałe stopy, 
odpoczywali w cieniu, aż przed wieczorem zobaczyliśmy na 
horyzoncie miasto Rychbach. Wiodła do niego aleja z grubych 
drzew, chyba to były kasztany. Dużo drzew było ściętych na 
wysokość prawie metra nad ziemią. Ścięte leżały obok drogi. 
Podobno były potrzebne jako zapora przeciwczołgowa. Teraz, 
usunięte z drogi, leżały żałośnie. A na końcu alei Rychbach. Już 
nie patrzyłam na panoramę miasta z czułością, jak niedawno na 
panoramę Trzebnicy. Tam wierzyłam, że nadchodzi kres mo-
jej tułaczki, tu obawiałam się, czy to nie następna fatamorgana. 
Usiedliśmy zdrożeni na tych pniach jak posągi smutku na coko-
łach. Patrzyłam chłodnym okiem na współtowarzyszy. Chłopcy 
brudni, zarośnięci (nieogoleni,) nic z orłów, sokołów czy choćby 
z bohaterskich partyzantów, jak do nie dawna na nich patrzy-
łam. Obawiali się, czy nie będą mnie musieli na rękach nieść. 
Który by z nich teraz tego dokonał? A ja jak wyglądałam? Mia-
łam na sobie reprezentacyjną sukienkę mojej siostry, która była 
mężatką i takową na stanie posiadała. Wyjeżdżając w podróż 
poszłam pożegnać się z moją siostrą, a ta widząc nader skromne 
szatki na mnie, sama mi zaproponowała, że mi pożyczy najład-
niejszą swoją suknię, a w sumie też ich wiele nie miała. I teraz 
ta sukienka, taka „ślicznościowa” wyglądała jak bura szmata, 
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ukurzona, przepocona. Trudno to sobie dzisiaj w ogóle wyobra-
zić, to znaczy tamte czasy i tamte warunki.

Dziś młodzież celowo ubiera szmaty, stwarza pozory niechluj-
stwa i dziadostwa. A nam to życie dało za darmo i w nadmiarze. 
Tyle że myśmy wtedy bardzo pragnęli normalności. A więc ru-
szamy po tę normalność. Weszliśmy do Dzierżoniowa dzisiejszą 
ulicą Wrocławską. Przed oczami mam te czyściutkie, wypiglowa-
ne domy, domeczki, wykrochmalone bielutkie firanki w oknach, 
nawet w okienkach piwnicznych takie widziałam. Zaglądaliśmy 
do sieni domów, które mijaliśmy. Jak tam pachniało higieną. 
Wszystko wyszorowane, wszędzie kwiaty, girlandy kwiatów przy 
oknach. Sklepy były pozamykane, ale ulica tętniła normalnym 
życiem. Ludzie spacerowali, przystawali przy otwartych oknach, 
by porozmawiać z wychylającymi się z nich sąsiadami. Cisza, 
spokój, sielskość-anielskość. I Rynek. I wieża ratuszowa z czyn-
nym zegarem. Tylko godzina na ratuszu nie zgadzała się z na-
szymi zegarkami. Okazało się, że był to czas moskiewski i zegar 
wskazywał 21.30, a tu jeszcze słońce wysoko, dopiero się miało ku 
wieczorowi. Usiadłam na jakimś kamiennym murku i patrzyłam 
oszołomiona na spacerujące, uśmiechnięte kokieteryjnie Nie-
meczki, czyściutkie, świeżutkie, wykrochmalone, wyprasowane. 
Jak ja, jak my wyglądaliśmy na ich tle? Leszek zaczął wypytywać 
Niemców o polski urząd, o starostwo powiatowe. Chętnie wska-
zali budynek w Rynku, mówiąc przy tym, że o tej porze jest już 
nieczynny, ale tu niedaleko jest stołówka pracowników starostwa 
i tam nam poradzili się udać. Wchodziliśmy po wąskich schodach 
w starej kamienicy na pierwsze piętro. Jest stołówka. Są Polacy. 
Gdy nas zobaczyli, porwali do środka, na wyścigi wypytując, skąd 
myśmy się tutaj wzięli. A z Kielc! To tutaj tylko kielczanie i war-
szawiacy – ci z powstania. Że my głodni? Błyskawicznie kobitki 
odgrzały nam pyszny rosół z ręcznie robionym makaronem, jakieś 
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kawałki kury z rosołu, szybko na stół wjechały półmiski z węd-
liną, masło w maselniczce, cukier w cukierniczce, herbata, kawa. 
Uczta. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gdy ochłonęliśmy, 
chłopcy zaczęli wypytywać o tych dwóch kolegów spotkanych na 
ulicy w Trzebnicy. Zaraz ktoś posłał po nich „umyślnego” i wpad-
li zdyszani – Tadek R. i Zdzichu W. Długo się Leszek i Kazik 
z nimi ściskali, witali, łzy wzruszenia. Tadek R. powiedział do 
zebranych, że Leszek mu w lesie życie uratował. Byli cały czas 
razem w partyzantce i gdy po upadku powstania warszawskiego 
przyszedł rozkaz o rozwiązaniu leśnych oddziałów, kto mógł, 
wracał do domu rodzinnego. Wśród partyzantów byli warsza-
wiacy, którzy nie mieli dokąd wracać, i ci z Kielc, którym całe 
rodziny wyaresztowano. Oni nie mogli się pokazać w mieście, 
bo im groziło to samo. Część tych ludzi zostało porozmieszcza-
nych u chłopów po okolicznych wsiach, reszta czekała w lesie 
(a była coraz późniejsza jesień) na swoją kolejkę. I wtedy las 
samsonowski, o którym wiedziano, że w nim jeszcze są party-
zanci, został odcięty od wsi kordonem Kałmuków. Stali sobie 
skośnoocy żołnierze w niemieckich mundurach i pilnowali, by 
się mysz nie prześliznęła ze wsi do lasu. A Leszek, tubylec, wie-
dząc, że koledzy tam w lesie są bez jedzenia, znając każdy ro-
wek, załamanie terenu, bruzdę czołgał się do lasu z bochenka-
mi chleba na plecach i butelkami z mlekiem na piersiach. Jakiś 
tytoń, zapałki; ale ognia i tak chłopcy wtedy nie mogli tam palić, 
by nie przyciągnąć Kałmuków. Potem ich dowódca zorganizo-
wał wyprowadzenie ostatnich chłopaków z lasu, ale wdzięcz-
ność dla Leszka została na zawsze…

A teraz kochani – powiedział Tadek R. – zapraszam na moje 
apartamenty. Zapomniałam dodać, że zrobiło się już ciemno, 
a tu elektrownia czynna, całe miasto ładnie oświetlone, koloro-
wo, ślicznie. Poszliśmy obecną ul. Ząbkowicką i skręciliśmy na 
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ul. Bielawską, pod numer bodajże 3. Był to biały, duży, narożny 
budynek. Wejście od podwórka, szerokie reprezentacyjne scho-
dy, I piętro, szerokie drzwi wejściowe z półokrągłymi szybkami 
witrażowymi u góry. Duży przedpokój, na wprost drzwi wej-
ściowych wejście do salonu, następny pokój to stołowy, a dalej 
sypialnia z jedną całą ścianą zabudowaną szafami odzieżowy-
mi. I dalej jeszcze jeden mały pokój. No i kuchnia, łazienka. 
Tadek popatrzył na nasze szaty pątnicze i na nas samych pil-
nie potrzebujących kąpieli. Zaproponował nam ciepłą wannę 
po kolei. Jako że byłam jedyną niewiastą w tym towarzystwie, 
Tadek mnie pierwszej wskazał łazienkę. Ja bezradnie rozłoży-
łam ręce, no bo w co się przebrać po kąpieli? Tadek w lot pojął, 
o co chodzi i zaprowadził nas do sypialni. Pootwierał wszystkie 
szafy, bieliźniarki pod sufit wypełnione samymi ślicznościami. 
Mnie wskazał damską część szafy, a chłopcom powiedział: to 
wszystko wasze! Wybierajcie sobie, co komu pasuje. Bożesz Ty 
mój! Wybrałam, bo jakże inaczej? Piękną, seledynową nocną 
koszulkę z koroneczkami, złocisty szlafrok frotte, papucie z ła-
będzimi puszkami, no i mięciutkie puchate ręczniki frotte. Po-
szłam do łazienki, a tam woda zimna. Pytam Tadka, a ten, że 
racja, że on też w Kielcach nie miał do czynienia z gazem i też 
go się tutaj dopiero uczył. Zapalił mi piecyk gazowy, wykąpa-
łam się, a o reszcie nie wspomnę. Jak starannie wannę myłam 
po sobie, by uniknąć kompromitacji. Wróciłam do salonu. Stał 
tam ogromny, dębowy, prawie czarny okrągły stół, nakryty ja-
kimś gobelinowym obrusem, przeogromne, przepaściste fotele 
obite prawdziwą brązową skórą, biurko na rogu na nim lampa 
z tak pięknym abażurem szklanym, jakie się teraz widzi tylko 
na starych filmach. Była tam też ogromna biblioteka, z prawie 
czarnego dębu rzeźbiona w liście dębowe i żołędzie. Książek 
na całą ścianę, a wszystkie pięknie oprawione, pozłacane, tylko 
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szkoda, że napisane po niemiecku. Na ścianie wisiał ogromnych 
rozmiarów obraz w pięknie złoconych ramach, przedstawiający 
widok polarny z białym niedźwiedziem. A pod obrazem kozet-
ka nakryta białą, włochatą narzutą, być może skórą z białego 
niedźwiedzia. Chłopcy wygodnie rozparci w fotelach mieli na 
stole alkohol, jakieś puszki z sardynkami, wędliny, coś tam jedli, 
popijali i gadali, gadali, gadali. Szumiały im lasy samsonowskie 
i osieczyńskie, opowieści o bitwie pod Antoniowem, potyczki 
z Niemcami, zrzuty na łąkach pod Promnikiem itd. itp. A mnie 
się oczy kleiły, kleiły i wtuliłam się w białe kudły na mięciutkiej 
kozetce. Chłopcy przegadali do białego rana, a gdy udawali się 
na spoczynek na dalsze pokoje jeden z nich się wrócił i leciutko 
mnie pocałował. To był Leszek!

Rano śniadanie na stołówce, prawdziwe, wspaniałe śniadanie 
z ciepłymi bułeczkami, białą kawą i całą resztą. Potem Tadek 
zaprowadził nas do starostwa, przedstawił jakimś urzędnikom. 
Było jeszcze kilka wydziałów w ogóle nie obsadzonych. Kazio 
zgodził się być naczelnikiem wydziału leśnego, Gutek od razu 
zaproponował, że będzie Kaziowi pomagał. Mnie zapropono-
wano wydział kultury i sztuki, ostatni z dotąd nie obsadzonych. 
Powiedziałam, że się na tym nie znam, stwierdzili, że jak się 
zgłosi jakaś kompetentna osoba, to jej mogę wtedy ustąpić miej-
sca. Na razie ktoś i tak musi siedzieć, a zakres czynności wręczo-
no mi na piśmie. Czego tam nie było! Ochrona i inwentaryzo-
wanie dóbr kultury w postaci muzeów, zamków, teatrów, szkół 
i czego tam jeszcze. No i przyjmowanie interesantów. Ponieważ 
w pokoju nie było nic do roboty, prosiłam, by mi wskazano jakiś 
obiekt do inwentaryzacji, bo to akurat umiałam robić. Bardzo 
blisko Rynku był ogromny gmach liceum. Dostałam klucze, ja-
kichś dwóch chłopców do pomocy, poszedł też ze mną Leszek. 
On jeden nie chciał na razie podjąć żadnej pracy.
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Jesienią ubiegłego roku, po rozwiązaniu partyzantki został 
aresztowany w swojej miejscowości i wraz z 20 innymi mężczy-
znami przeszedł przez kieleckie więzienie, tortury na gestapo, 
a potem wylądował wraz z drugim z ich grupy niepełnoletnim 
partyzantem w obozie koncentracyjnym. Pozostałych mężczyzn 
rozstrzelano, bo byli pełnoletni. Tamci zostawili rodziny, dzieci, 
ci dwaj byli kawalerami. Z obozu wyzwoliła ich 8 maja Armia 
Czerwona. Wracali na dachach pociągów o głodzie i chłodzie, 
byle do domu. A w domu zgroza. Szwagier aresztowany (prze-
siedział 11 lat na Syberii, w Norylsku), a więc Leszek tylko jedną 
noc przespał w domu, a potem przyłączył się do naszego trans-
portu na zachód. Teraz powiedział, że mu nie praca w głowie, 
musi nacieszyć się, że nie jest już w obozie, że słoneczko świeci, 
że ptaszki śpiewają, że nikt nie strzela do niego zza rogu domu. 
Koledzy przystali na to, na stołówkę chodził razem z nami, jak 
trzeba, to służył pomocą, ale angażu nie brał.

Teraz mi pomagał w inwentaryzacji szkoły. Na wielu rze-
czach w ogóle się nie znałam, wiele przedmiotów widziałam 
pierwszy raz. Godzinami oglądaliśmy zbiory motyli. Ale jakich! 
Niektóre miały rozpiętość skrzydeł jak ptaki. A jakie kolorowe, 
egzotyczne! Były całe gabloty z różnymi minerałami, był pokój 
z mikroskopami, tutaj też mieliśmy wspaniałą zabawę! A były 
to naprawdę wspaniałe mikroskopy. Potem, jak moim dzieciom 
kupiłam bidę-mikroskopik w sklepie, to z żalem wspominałam 
– a nie było to jeden taki mikroskop sobie „zaprzyhodować”? 
Wiadomo to, przez ile rąk one jeszcze przeszły, nim za rok na-
stąpiło otwarcie szkoły? Mnie tam już potem nie było. Nie mia-
łam żadnej wyobraźni, nie wiedziałam dokładnie, co się wokół 
mnie dzieje, myślałam, że tu zawsze tak będzie, jak jest. Były 
tam w tej szkole pianina, były inne instrumenty muzyczne, było 
dużo wspaniałego wyposażenia. Pewnie ze 2 tygodnie zeszło mi 
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na tej inwentaryzacji. Pamiętam zbiór starych monet, Leszek 
twierdził, że niektóre pamiętały czasy króla Kazimierza. Po do-
konanym spisie szkołę zamknęliśmy. Została opieczętowana, 
a co było dalej? Nie wiem. Jak się nudziłam w swoim pokoju, 
to szłam do koleżanek, pomagałam im pisząc coś na maszynie. 
Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, co ja tam jeszcze robiłam. 
Po pracy spacerowaliśmy po mieście.

Jak już wspomniałam, wszystkie sklepy były pozamykane, 
lokale też. Czynna była tylko pijalnia piwa przy ul. Wrocław-
skiej. Był tam taki taras, na którym piło się piwo podawane 
przez uprzejme Niemki. Chłopcy pili piwo jasne, a ja ciemne. 
Już nigdy nie trafiłam na smak tamtego ciemnego piwa z Rych-
bachu. Było tam czyściutko, przyjemnie, chętnie przesiadywali-
śmy popołudnia przy piwie. Dziś w tym miejscu jest obrzydliwa 
rudera. Odwiedzaliśmy też świeżo otwartą kawiarnię w budyn-
ku ratusza. Młodzi Żydzi grali jazz i śpiewali przy innej okazji 
sprośne, ale dowcipne piosenki. Podawano tam kawę z cykorii 
i takie maleńkie czarne ciasteczka. Płaciło się markami i feni-
gami, ale nikomu na tych pieniądzach nie zależało. To zna-
czy Niemki podające piwo czy fryzjerzy, bo był czynny zakład 
fryzjerski, chętnie brali sowite napiwki, nisko nam się kłaniali, 
a nas to bawiło, bo dla nas te pieniądze nic nie znaczyły. Do-
stawaliśmy te marki bez pokwitowania, ile kto chciał, ale po co 
nam one były, kiedy ten jedynie dostępny fryzjer czy piwo, to 
były omalże fenigowe sprawy. Za resztę pieniędzy nic nigdzie 
nie można było kupić, a polskich pieniędzy jeszcze nie było. Na 
stołówce jedzenia było do syta i to dobrego. Jechali chłopcy na 
wieś, rekwirowali tu wieprzka, a tam kury, mąkę, jaja wszystko, 
co było w stołówce potrzebne. I tyle co na bieżące potrzeby. Do 
domu raczej nie zabieraliśmy jedzenia, wystarczyło nam to, co 
w stołówce.
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Przy przyjmowaniu do pracy powiedziano nam, że na razie 
wypłat żadnych nie będzie, pracujemy za jedzenie i jak się uda 
coś zorganizować, to za przydziały. Pamiętam, że powiedziano 
nam w stołówce, byśmy się po obiedzie zebrali w Rynku pod 
sklepem tekstylnym. Będą przydziały. Otwarto sklep, półki 
były pełne tekstyliów, raczej jedwabie i lekkie materiały. Przy-
sługiwało chyba po 10 mb na osobę ze wskazanej belki. Oczy-
wiście za darmo. Trudno mi było się zdecydować, wszystko 
mi się podobało. Gdy wreszcie miałam swój pakunek pod pa-
chą, koleżanka spostrzegła, że niektórzy podchodzą drugi raz. 
Schowałyśmy swoje pakunki do kosza na śmieci, stanęłyśmy 
drugi raz. Ekspedientki Niemki poznały nas, wycofałyśmy się 
ze wstydem. Tyle, że naszych paczek w koszu na śmieci też już 
nie było. Ja tam nie narzekałam na brak ubrania. Nie chcia-
łam być zachłanna, by Tadek, który był taki dobry dla nas, nie 
myślał o mnie źle, ale z szaf u niego skompletowałam sobie 
podstawowe rzeczy do ubrania. Sukienki, bluzki, spódnice, 
jakiś ładny sweter, wdzianko, bielizna. Na brak butów też nie 
narzekałam. Była nas wtedy garstka Polaków w Rychbachu, 
wszyscy sobie przyjacielscy, trzymaliśmy się razem, skupieni 
wokół tej jednej polskiej stołówki. 

Mieszkania się zdobywało, to znaczy chodzili panowie i stu-
kali do mieszkań. Jeśli ktoś mieszkał – w porządku. Ale jeśli po 
kilku podejściach ustalili, że mieszkanie jest opuszczone, a jesz-
cze Niemcy-sąsiedzi potwierdzili, brało się urzędowego magika 
z kluczami, Niemca, który albo dobierał klucze, albo otwierał 
mieszkanie wytrychem. Jesli się komuś mieszkanie spodoba-
ło, to się wprowadzał. Tadek R. mówił nam, że to mieszkanie, 
w którym na razie wszyscy razem mieszkaliśmy, też zdobył 
w ten sposób. Należało ono do jakiegoś wysokiego funkcjona-
riusza policji, oczywiście hitlerowca, więc nie mieliśmy naj-
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mniejszych skrupułów, że mieszkamy w takim mieszkaniu 
i korzystamy z jego rzeczy. A były to rzeczy nagrabione, bo wie-
le z nich było pochodzenia francuskiego czy rosyjskiego, a już 
z podziwu nie mogliśmy wyjść, gdy nam Tadek pokazał polską 
szablę wiszącą na kilimie nad łóżkiem, a na niej napis „Ho-
nor i Ojczyzna” i stempel fabryczny SHL Kielce. Nasza polska 
szabla w mieszkaniu komendanta policji w Reichenbachu! Kil-
ka dni pomieszkaliśmy u Tadka, ale potem należało poszukać 
sobie mieszkania. Najpierw znaleźli je sobie Kazik z Gutkiem. 
Takie stare, nie bardzo tam były ładne meble, dosyć ciemne po-
koje, kiszkowata kuchnia. Ale stało puste i – co najważniejsze 
– był w tym mieszkaniu duży odbiornik radiowy. I to czynny. To 
zaważyło, chłopcy zostali. Tadek zauważył, że w takim miesz-
kaniu jak jego, na tym samym piętrze, tylko w drugim skrzyd-
le, nigdy nie pali się światło i nie słychać tam odgłosów życia. 
Przeprowadzili wywiad u sąsiadów. Niemcy potwierdzili, że ta 
rodzina uciekła, bo pan należał do NSDAP, był adwokatem. No 
to magik z kluczami, wchodzimy, tu gdzie salon Tadka – kan-
celaria adwokacka, a dalej pokój stołowy, sypialnia, kuchnia, ła-
zienka. Tadek pyta mnie – chcesz to mieszkanie? Chcę. Tylko 
że sama bym się bała w nim mieszkać. Przyprowadziłam sobie 
koleżankę z pracy, taką Lodzię ze Skarżyska, ona też szukała 
mieszkania.

To mieszkanie, to była nasza sypialnia. Nie gotowałyśmy 
przecież nic, niewiele było do sprzątania, tyle co się umyć, wy-
kąpać, coś przeprać, przeprasować. W stołowym pokoju był 
ładny kredens-bufet, na nim parę dekoracyjek, piękna rzeźba 
w drewnie, artystyczna robota, tyle że był to jeleń na rykowisku. 
I stała serwantka. Taka oszklona szafka, a w niej cały serwis 
do kawy z cieniutkiej, chińskiej porcelany. Z bardzo cieniutkiej. 
Bałam się to wziąć do ręki, bo nic nie ważyło. Oczywiście nie 
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znałam wartości takiej porcelany i nie przywiązywałam do tego 
większej wagi. Ładne, delikatne, ale niepraktyczne. I tyle. Tak 
więc u Tadka w mieszkaniu zostało ich trzech. Tadek R., Zdzi-
chu W. i Leszek.

Drugi raz pocałowaliśmy się z Leszkiem, gdy u Tadka 
w mieszkaniu zgasło nagle światło, a my siedzieliśmy obok sie-
bie. Nadal jednak żadnego oficjalnego „chodzenia” nie było. 
Tamto środowisko to byli AK-owcy albo z Kielc i okolic, albo 
z Warszawy. Tak ich zapamiętałam z tych pierwszych dni. Dłu-
gie wieczorne rozmowy zawsze na jeden temat: spod jednej 
okupacji dostaliśmy się pod drugą. Ale my, chłopcy partyzanci 
nie dopuścimy do tego, aby komunizm rozpanoszył się w Polsce. 
I dalej dywagacje, jakie to rozmowy polityczne, dyplomatyczne 
się w świecie toczą, że Polska to nie Rosja i nie da się ujarzmić, 
chłopcy – na wiosnę wojna, nasza armia na Zachodzie wróci 
do Polski uzbrojona, przepędzimy ruskich i kto przeżyje, ten 
dopiero będzie wolny, dopiero będzie mógł myśleć o zakładaniu 
rodziny, domu. Teraz – chłopcy – to trzymać się razem, groma-
dzić broń i amunicję, bo na wiosnę będą potrzebne. I chłopcy 
gromadzili. U Tadka w mieszkaniu na poczesnym miejscu stał 
karabin. O wielu wiedziało się, że noszą ze sobą krótką broń. 
Pamiętam, że takiego nie najmłodszego już pana nazywali 
„piętnacha” – od kalibru pistoletu, który nosił przy sobie.

Po co to piszę? Bo to wyjaśnia, dlaczego my nie rzuciliśmy się 
zachłannie na te dobra wszelkie, jakie stały przed nami otwo-
rem. Mogliśmy sobie zajmować piękne wille, gromadzić ładne, 
bogate meble, porcelanę, kryształy. A nas to w ogóle nie obcho-
dziło. Nas, to znaczy ówczesną gromadkę Polaków, którzy się 
tam znaleźli w czerwcu 1945 r. Jeszcze kobitki to tam myszko-
wały za ciuchami, kosmetykami – tak na już, na bieżąco. Ale 
chłopcy byli ponad to. Tak było początkowo, potem szybko się 
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wszystko zmieniało. Ciągle przybywało nowych twarzy, już nie 
byli to ci sami swoi z naszej stołówki. Przyjeżdżali, odjeżdżali. 
Nie były to jeszcze liczne zmiany, ale już zauważalne. I wtedy 
przypadek zrządził, że moje życie potoczyło się zupełnie innym 
torem. Otóż – było to już z początkiem lipca – zeszłam na dół 
do gabinetu starosty, który oficjalnie nazywał się „Pełnomocnik 
Rządu na Okręg nr 8 w Rychbachu”. Był to sympatyczny pan 
w średnim wieku ze Skarżyska. Weszłam do gabinetu staro-
sty z pisemkiem do podpisu. Starosty nie było, ale przed biur-
kiem siedział inny pan, który zachęcił mnie do poczekania, bo 
starosta zaraz wróci. Pan nawiązał ze mną rozmowę, z której 
wynikało, że jedzie do sąsiedniej miejscowości, Langenbielau, 
będzie tam burmistrzem. Zaraz po niego podjedzie auto, by go 
tam zawieźć, oczywiście jedzie też starosta, by go tam wprowa-
dzić na urząd. Pan ma problem, bo jest sam, a nie zna ani słowa 
po niemiecku. Zażartowałam, że zna, na pewno wie, co to zna-
czy „Hende hoch!”. Roześmiał się. Pytał mnie, czy nie znam 
jakiegoś chłopca, który by się zgodził pojechać z nim do tego 
Langenbielau, ale musiałby znać choć trochę język niemiecki. 
Powiedziałam, że znam, tylko nie wiem, czy się zgodzi. Pobie-
głam na górę po Leszka. Zgodził się, wsiedli niebawem w auto 
i pojechali. Leszek obiecał, że wkrótce się pojawi. Przyjechał 
w najbliższą niedzielę raniutko, gdy my obie z Lodzią spały-
śmy jeszcze w najlepsze. Powiedział, że jest rowerem, żebym 
się ubrała, do Bielawy, bo teraz tak się Langenbielau nazywa, 
jest tylko 5 km. Oczywiście szybko się ubrałam i pojechaliśmy. 
A tak, we dwoje na jednym rowerze. Raz mnie Leszek wiózł na 
ramie, raz ja jego.

Jak bardzo podobała mi się ówczesna Bielawa. Miasto włók-
niarzy, 12 tysięcy mieszkańców, jedna długa ulica zaczynająca 
się pod Dzierżoniowem, a wchodząca w górską, długa na 7 czy 9 
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km. Tylko koło Ryn-
ku kilka ulic w bok, 
a reszta to taka ki-
cha. Ale jak pięknie 
położone miastecz-
ko. Wjechaliśmy na 
Rynek, gdzie stała 
fontanna z ogromną 
kamienną sową na 
cokole. A pod sową – 
wiec. Na podwyższe-
niu radziecki oficer, 

a na Rynku tłum Niemców. Mieli transparenty i wołali – chleba! 
Oczywiście po niemiecku. Tu miałam przegląd ładnie, porząd-
nie ubranych Niemców. Jak nasi ludzie odstawali wyglądem od 
nich, po pięciu latach wojny i okupacji…

Leszek zawiózł mnie do willi polskiego burmistrza, tego po-
znanego w Rychbachu. Niemiecki burmistrz uciekł z rodziną, 
willa stała opuszczona, ale 
w idealnym stanie. Meble, 
wyposażenie mieszkania 
– wszystko. Bardzo elegan-
cko, wprost wytwornie. Była 
nawet oszklona duża weran-
da, gdzie urządzono uroczą 
oranżerię. Burmistrz miesz-
kał sam w wielu pokojach na 
dole. Miał służącą, starszą 
panią, Niemkę, która służyła 
u poprzedniego burmistrza i 
została, by doglądać domu. 

Najdłuższa ulica Bielawy – ul. Wolności 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)

Fontanna z rzeźbą sowy  
na pl. Wolności, w głębi budynek 
Urzędu Miasta 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)
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Na górze były 4 osobne pokoje gościnne. Jeden z nich zajął Le-
szek. Kiedy wywiesili polski szyld nad magistratem, zgłosił się 
do pracy Adolek L. 25-letni chłopak z Frysztatu, tam urodzony, 
ale w polskiej rodzinie. Pracował przez kilka lat u bauera, jeździł 
na ciągnikach, umiał prowadzić auto. Był cennym nabytkiem 
dla naszego burmistrza, ponieważ znał kilka języków. W domu 
mówiło się po polsku, chodził do czeskiej szkoły, skończył gim-
nazjum i liceum ucząc się cały czas języka francuskiego. Opa-
nował go biegle, bo u bauera pracował z Francuzem. No i biegle 
znał język niemiecki, tak że teraz przejął od Leszka obowiązki 
tłumacza. Zamieszkał jako drugi w willi burmistrza na I pię-
trze. Trzecim poznanym tam wtedy młodym człowiekiem był 
Wacław K., człowiek tajemniczy, taki jakiś przestraszony, raz 
mówił, że wysiedlony ze Lwowa, to znów że warszawiak, znał 
biegle język niemiecki.

A więc wtedy, w pierwszej dekadzie lipca 1945 r., zastałam Za-
rząd Miejski składający się w sumie z czterech osób. Sam gmach 
magistratu niemieckiego, mieszczący się w Rynku, został zajęty 
przez komendanturę radziecką. Przed gmachem budki wartow-
nicze, noc i dzień pilnujące gmachu. Magistrat niemiecki ruscy 
przesiedlili do opuszczonej przez rodzinę bogaczy bielawskich tzw. 
„Bambergwilli”, gdzie nasz burmistrz zaczął polskie urzędowanie 
z Adolkiem, Wackiem i Leszkiem. Niemiecki magistrat miał swoją 
stołówkę w Rynku, w okazałej restauracji, która później znalazła 
polskiego właściciela i nazywała się „Zacisze”. A wtedy w ową pierw-
szą moją niedzielę w Bielawie poszliśmy w piątkę z burmistrzem 
na obiad do tej restauracji. Niemcy mieli jakieś bony, nasz stolik był 
wyodrębniony. Podobało mi się tam bardzo, po obiedzie była kawa 
u burmistrza w salonie, podana przez gosposię. Burmistrz, a na-
zywał się ten przeuroczy pan Franciszek Zwolski, zachęcał mnie, 
bym się przeniosła do Bielawy, o ile mi się tu podoba. Powiedział, 
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że wystąpi do starosty w Rych-
bachu o służbowe przeniesienie 
mnie do Bielawy. Powiedziałam, 
że się zgadzam, niech występuje. 
W Bielawie dostałam w prezencie 
piękny rower, wprawdzie męski, 
ale czy to ważne? Już na swoim 
rowerze wróciłam do Rychbachu.

W czasie obiadu w stołówce 
wszedł do nas, a raczej przysiadł 
się do naszego stolika wojskowy 
w polskim mundurze. Rozma-
wialiśmy z nim chętnie, bo to 
pierwszy polski mundur, jaki 
zobaczyłyśmy w Rychbachu. 
Pan powiedział, że jest ich tu 

cała grupa wojskowych, zdemobilizowanych, którzy przyjechali 
tu pracować, szukać pracy i mieszkań dla swoich rodzin. Na ra-
zie zajęli w Rynku w Rychbachu kilkupiętrowy budynek po lo-
kalnej gazecie, o ile pamiętam „Tageblatt”, stał pusty, urządzają 
tam biuro i potrzebna im na gwałt maszynistka, bo nikt z panów 
nie umie pisać na maszynie. Kusił takimi przydziałami, jeszcze 
lepszą stołówką, prosił, że zgodziłam się iść z nim. Powiedzia-
łam, że teraz po pracy mogę im popisać, o ile się nadam, a ju-
tro pogadam w starostwie i poproszę o przeniesienie. Poszłam 
z panem oficerem. Przyjął mnie starszy pan, chyba pułkownik, 
pamiętam nazwisko – Kłopotowski, posadził przy maszynie do 
pisania i zaczął dyktować obszerne sprawozdanie.

Pamiętam, że było tam o tym, jak się rozlokowują wojskowi 
w tutejszej okolicy, jaka grupa wyjechała do Zielonej Góry, do 
Jeleniej Góry, do Kłodzka, Wałbrzycha (wszystkie miejscowości 

Autorka w drodze  
do Owiesna (Habendorf)  

w 1945 r.
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pisałam w brzmieniu polskim i niemieckim), że p. Kłopotowski 
jest od przejmowania fabryk włókienniczych w Bielawie, które 
w tej chwili są w posiadaniu żołnierzy radzieckich. Ciągle wcho-
dzili do pokoju jacyś oficerowie, salutowali, meldowali, młodzi 
eleganccy, grzeczni. A ja sama jedna na taki duży gmach i tylu 
mężczyzn. Przyznam się, że czułam się ogromnie zażenowana. 
Pisanie mi nie szło, inna maszyna, jakaś taka z pedałami, elek-
tryczna, nigdy takiej nie widziałam. Bo tam wszędzie były urzą-
dzenia drukarni. Pan Kłopotowski taki raczej kostyczny, opano-
wał się, by nie zniecierpliwić się na moje poprawki w pisaniu, 
za wolno mu to było, w sumie marzyłam, by jak najszybciej się 
to wszystko skończyło i by tu więcej nie powrócić. Na odchodne 
otrzymałam talony na stołówkę wojskową, całodzienne wyży-
wienie.

Wychodząc z gmachu drukarni przypadkowo spotkałam 
bardzo słabo znanego mi z Kielc młodego chłopca, Staszka R. 
On mnie poznał, przyskoczył do mnie i namolnie zaczął się 
przypominać z Kielc, gdzieśmy się tam i u kogo poznali. Błagał 
o pomoc. Myślałam, że mu chodzi o pracę i mieszkanie. A on 
mnie błaga, bym mu odszukała jego dziewczynę (znam ją), bo 
wie, że ona uciekła do Rychbachu do koleżanek. Powiedziałam, 
że jej tutaj nie widziałam, a choćbym widziała, też bym mu 
nie powiedziała. Skoro sama uciekła od niego, to chyba miała 
powody. Nie mogąc się uwolnić od jego towarzystwa, wcisnę-
łam mu w garść przed chwilą otrzymane talony na wojskową 
stołówkę i powiedziałam, żeby mnie nie szukał, bo jutro wy-
jeżdżam z Rychbachu. I tak właśnie się stało. Nazajutrz, kiedy 
wróciłam z pracy, stał przed naszym domem na ul. Bielawskiej 
furgon konny, a przy nim Leszek z Niemcem, który się nazy-
wał Fruhauf. Może bez tego „h”, nie pamiętam. To była barwna 
postać naszego magistratu. Usłużny, przymilny, był w stanie za-
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łatwić naszemu burmistrzowi każdą sprawę w Bielawie. Nieraz 
mieliśmy za złe burmistrzowi, że pozwala Fruafowi się tak sza-
rogęsić. Burmistrz odpowiadał, że wie o tym, ale bez Fruafera 
byłoby trudno. On znał wszystkich w Bielawie, na każde zawo-
łanie chętnie dostarczał informacji, kto i co, które domy opusz-
czone i dlaczego (mówię o tych ważnych), skąd wziąć żywność 
dla naszej stołówki, pokazał magistrackie magazyny z meblami, 
różną odzieżą itd. itp.

A więc Leszek przyjechał po mnie, przeniesienie służbo-
we załatwione, od jutra pracuję w Bielawie. W międzyczasie 
chłopcy już się wyprowadzili od burmistrza. Wszyscy trzej na 
ul. Ogrodową (później K. Marksa). Adolek z Leszkiem zajęli 
pół bliźniaka w ogrodzie, dom stał opuszczony w tej połowie. 
W drugiej mieszkała rodzina niemiecka. Adolek zajął sobie dół 
domu, dwa pokoje z kuchnią i piękną oszkloną werandą. Le-
szek na górze dwa pokoje z łazienką. Kuchnia była na dole, a ła-
zienka na górze. Korzystali z nich wspólnie. O dwa domy dalej, 
takie same pół bliźniaka zajął Wacuś K. Mnie Leszek przywiózł 
do Adolka, ustąpił mi górę, a chłopcy we dwóch pomieścili się 
na dole. Mieszkałam tam u nich chyba tylko dwa czy trzy dni, 
gdy Wacuś doniósł, że z jednego z domów przy tej samej uli-
cy wyprowadzili się mieszkający tam Żydzi. Podjechał wielki 
ciężarowy samochód i powynosili wszystkie meble, wszystko z 
domu, zostawili całe pół willi puste i nawet nie zamknęli. Poszli-
śmy razem obejrzeć to mieszkanie. Identyczne jak to u Adolka 
czy u Wacka, tylko że oni mają w domu wszystko i pełne wy-
posażenie, ładne meble, firany, dywany, nakrycia stołowe, po-
ściel – wszystko! A ja gołe ściany! Tak się złożyło, że był przy 
tym nasz kochany burmistrz. Powiedział – a od czego Fruauf? 
Niech tu nawiezie mebli i wszystkiego, co młoda gospodyni w 
domu potrzebuje. Poszliśmy do Fruaufa, ten poskrobał się za 
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Pierwsze zdjęcie z Bielawy  
w lipcu 1945 r. Od lewej:  
p. Trojanowski, Wacuś,  
autorka, burmistrz F. Zwolski, 
bracia Linzerowie

Cały ówczesny zarząd miejski.  
U góry: p. Trojanowski,  
burmistrz  Franciszek Zwolski,  
Adolf Linzer; niżej: Wacuś Kolasa,  
Leszek Gos (lipiec 1945 r.)

Od lewej: Lszek, p. Trojanowski,  
Wacuś, burmistrz
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Na balkonie u Adolka  
w lipcu 1945 r.  
Od lewej: p. Trojanowski,  
autorka, Wacuś, burmistrz Zwolski  
i Linzer

Od lewej: Leszek, autorka,  
Wacuś,  z tyłu Antoś  

(brat autorki),  
w tle widok na Bielawę  

(lipiec 1945 r.)

Autorka, odwrócony tyłem Leszek, 
Wacuś, burmistrz, i Adolf Linzer



5�

Na balkonie u Adolka  
w lipcu 1945 r.  
Od lewej: p. Trojanowski,  
autorka, Wacuś, burmistrz Zwolski  
i Linzer

uchem i mówi, że po co brać meble z magazynu miejskiego, 
kiedy obok naszej „Bambergwilli” jest pusty dom po najbogat-
szym człowieku w Bielawie, po Dierigu, który był właścicielem 
największej fabryki włókienniczej w Bielawie i pewnie z poło-
wy osiedli mieszkaniowych budowanych dla jego pracowników. 
Dierig budował osiedla urzędnicze i robotnicze. Fruauf wska-
zał nam ten dom, znalazł się magik z kluczami i wytrychami 
i – dom Dieriga stoi otworem. 

Tu muszę dodać, że w ciągu tych kilku dni, kiedy ja już pra-
cowałam w Bielawie, zgłosiła się do pracy w magistracie młoda 
Żydówka, Fela Łazęga. I przybył nam wiceburmistrz p. Jerzy 
M., który przyjechał do Bielawy z żoną i małą córeczką. Przy 
otwieraniu tej nowej siedziby (bo potem tam mieściły się nie-
które wydziały magistratu), byliśmy z Leszkiem, Wacuś K., Fela 
Łazęga i wiceburmistrz. Weszliśmy do dużego, raczej ciemnego 
hallu, wice otworzył drzwi na prawo, a tam przepiękny salon 
urządzony w dominującym kolorze morskiego błękitu. Były 
tam mięciutkie, przepastne fotele obite prawdziwą skórą w tym 
kolorze. Taka sama kanapa, pufy, piękny dywan, żyrandol, resz-
ty mebli nie pamiętam. Nasz nowy, energiczny wiceburmistrz 
rozkazująco wskazał na salon i powiedział – Fruaf – zaraz mi 
to wszystko, razem z żyrandolem przywieziesz na ul. Spacero-
wą do mojego domu. Myśmy z Felą weszły do pokoju na lewo. 
Był to raczej ciemny, duży pokój stołowy, przeciwległa ściana 
prawie po sufit zabudowana ciężkimi kredensami. A w tych 
kredensach – wiadomo. Wszystko, na co było stać tak zamoż-
ną rodzinę jak Dierig. Oczywiście, to była jedna i to nieduża 
z licznych rezydencji zajmowanych przez Dieriga. Ja zaczęłam 
wysuwać wielkie szuflady w tych rzeźbionych kredensach. Zna-
lazłam tam pięknie poukładane w specjalnych przedziałkach 
sztućce. Spojrzałam na próbę – srebrne, nie platery. Uczyłam 
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się towaroznawstwa, znałam próby srebra. Przy mnie znalazła 
się Fela i zaczęła do fartuszka wygarniać wszystkie srebra. Ja 
mówię – Felu podzielmy się, wszystkiego jest po dwadzieścia 
cztery sztuki, weźmy po 12, a Fela na to, że jeśli podzielimy się 
łyżkami, widelcami itp., to jak podzielimy chochle, różne takie 
pojedyncze sztuki, które kładzie się na półmiskach, salaterkach, 
takie szpikulce do mięsa, tak nie można, komplet jest komplet. 
No i dobrze, poszłam sobie, niech sobie Fela wygarnie wszyst-
ko. Jeszcze za mojej pamięci Fela wyjechała do Izraela i pewnie 
do dziś jedzą sobie Dierigowskimi sztućcami.

Miałam 17 lat, żadnej wyobraźni na przyszłość, a poza tym 
na wiosnę będzie wojna i kto przeżyje, to dopiero będzie się 
urządzał. Ta wyznawana wówczas wiara pozwoliła mi bez pa-

zerności i emocji podchodzić do ta-
kich spraw. Poszliśmy na górę, była 
tam sypialnia. Nie podobała mi się, 
bo była staroświecka – z czerwone-
go i czarnego drzewa. Dopiero dużo 
później, już za późno, dowiedzia-
łam się, że były to bezcenne wprost 
meble. Prawdziwy mahoń obłożo-
ny listwami drzewa hebanowego. 
Wzięłam tę sypialnię raczej nie-
chętnie. Były tam też dwa ogromne 
wygodne fotele obite tkaniną gobe-
linową, stolik okolicznościowy, była 
pościel, szafy pełne bielizny poście-
lowej i innych rzeczy, piękne firany. 
Załadowaliśmy to na furgon i gdy 
rozstawiłam w pierwszym pokoju 
przeogromną szafę, to zajęła mi całą 

Autorka w swoim  
pięknym mieszkaniu  

przy pianinie z magistrackiego  
magazynu (październik 1945 r.)
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ścianę, postawiłam te dwa fotele, stolik, potem z magazynu ma-
gistrackiego przywieźli mi pianino – a co? I kozetkę pod okno 
i pierwszy pokój na dole miałam urządzony. Dywan też zabra-
łam. W drugim pokoju ledwo się zmieściły dwa ogromne łoża 
– ale miały super materace, i dwie nocne szafki, oraz piękna 
toaletka (tremo), z której chyba najwięcej się ucieszyłam. Meb-
le do małej kuchni przywiózł mi też Fruaf i byłam urządzona. 
Łazienka przyjemna na górze, a te dwa pokoje na górze zosta-
wiłam całkiem puste. Do czego były mi one potrzebne? Żeby 
mieć więcej sprzątania? 

Tak więc w niedługim czasie jedna strona ul. Ogrodowej zo-
stała przez nas zamieszkana, pustych mieszkań więcej już tu 
nie było. Z tym, że jeszcze nim Adolek i Wacek się sprowadzili, 
mieszkali na Ogrodowej w jednej willi młodzi Żydzi. Bardzo 
młodzi, płci obojga. Byli to ci Żydzi, których wyselekcjonowano 
przed pójściem do komór gazowych, bo jeszcze się przed śmier-
cią przydadzą do niewolniczej pracy w fabrykach niemieckich. 
Wybudowano im w szczerym polu lekkie baraki, prycze, nędzne 
wyżywienie i gonili codziennie czwórkami do roboty u Dieriga. 
Rozmawiałam z jedną z tych młodych Żydówek, mówiła, że 
przez cały ten czas zamiatała pod krosnami. Pyły unoszące się 
tam były bardzo szkodliwe, dlatego zatrudniano do takich prac 
Żydówki. Chłopcy żydowscy dźwigali ciężkie bele materiału, 
pracowali przy przeładunku na mrozie itp. Uratował ich koniec 
wojny. Zostali w Bielawie. Pozajmowali poopuszczane, wolne 
mieszkania. Każdy robił, co chciał, szaleli z radości, że przeżyli 
wojnę, że żyją. Znałam skromne Żydóweczki, które mieszkały 
po dwie trzy w jednym mieszkaniu, czekały na wyjazd do Izrae-
la – wtedy to chyba jeszcze Palestyny? Miały zapewnione wyży-
wienie i opiekę świetnie w Bielawie działającego już Komitetu 
Żydowskiego, mieścił się on przy ul. Żymierskiego. 
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A „nasi” Żydzi z ul. Ogrodowej, to była grupa młodzieży, któ-
ra całe noce balowała, przez całe tygodnie, świątek, piątek, co noc 
orgietki, a w ciągu dnia spali i trzeźwieli. Nie przesadzam! Byli 
dla nas mili, zapraszali na te ich zabawy. Poszliśmy tam z Lesz-
kiem, ale byliśmy zaszokowani swobodą obyczajów tej młodzieży. 
Mnie raziło to, że przecież wymordowano im całe rodziny, potracili 
wszystko, domy, bliskich, ja bym jakąś żałobę zachowywała, a im 
tylko radość i zabawa była w głowie. Zaznaczam, że spotykaliśmy 
też inną młodzież żydowską. W każdym razie wszyscy Żydzi, któ-
rzy przetrwali w Bielawie, nosili piękne polskie nazwiska, wszyst-
kie koniecznie na „ski” i tylko i wyłącznie polskie imiona. Zała-
twiano to im w ich Komitecie Żydowskim. Skutek tych zabaw był 
taki, że co i raz któraś z balowiczek lądowała w bielawskim szpitalu 
„po aborcję”. I jeszcze jedno co się wtedy rzucało w oczy – wszyscy 
młodzi Żydzi chodzili w jednakowych uniformach wojskowych 
koloru butelkowego z bardzo miękkiej wełnianej tkaniny. Powie-
dzieli nam, że nadszedł transport ubrań z Kanady, z wojskowego 
demobilu, dostawali je za darmo w swoim Komitecie Żydowskim. 
Ubrania były bardzo przyjemne i praktyczne w noszeniu.

Co ja robiłam w magistracie? Ano pracowałam w wydziale 
społeczno-politycznym, a szefem moim był Adolek L. Zajmo-
waliśmy ogromny pokój, pewnie kiedyś to był salon. Świadczy-
ły o tym piękne obrazy olejne na ścianach w bogatych ramach, 
śliczny, przeogromny dywan w kolorach biało-kremowo-beżo-
wych oraz eleganckie tapety. Mieliśmy przy tym pokoju duży ta-
ras, na którym stał wiklinowy stolik i leżaki. Pierwsze dni mojej 
„pracy” polegały na tym, że Leszek, Adolek i ja opalaliśmy się 
na tarasie. Dopiero stopniowo nasz burmistrz p. Zwolski, czło-
wiek samorządu terytorialnego sprzed wojny, o dużych kwalifi-
kacjach, opracował nam plan zajęć, zakres obowiązków służbo-
wych, przyjmował nowych pracowników, uruchamiał kolejne 
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wydziały. Jak już pisałam, my z Adolkiem prowadziliśmy dział 
społeczno-polityczny, Wacuś K. był kierownikiem, Leszek per-
sonelem w wydziale kwaterunkowym. Tu już Leszek przyjął 
angaż od burmistrza, nie było kolegów z partyzantki i nie chciał 
się czuć darmozjadem, bo z naszej stołówki w hotelu tuż przy 
Rynku korzystał. Fela Łazęga była sekretarką burmistrza, umia-
ła pisać na maszynie, znała stenografię. Wydział handlu prowa-
dziła p. Lachs, starsza pani, Żydówka, z pełnym prawniczym 
wykształceniem i bur-mistrz bardzo się z nią i jej kompetencja-
mi liczył. Pani Lachs miała do pomocy Jadzię St., która przyszła 
do pracy w mundurze wojskowym razem z Adą G. Obie pocho-
dziły z Tarnopola i po demobilizacji nie miały gdzie wracać. 
Znalazły pracę i mieszkania w Bielawie. Wydział aprowizacji 
prowadzili dwaj kumple, bracia-łaty ze Skarżyska, panowie Je-
rzy i Wacław. Zgłosił się, ale to sporo później, pan K. – prawnik 
z żoną i córką, któremu burmistrz powierzył prowadzenie kasy 
miejskiej. Potem jeszcze powstał urząd stanu cywilnego, ale kto 
go prowadził, nie pamiętam, bo znajdował się w kolejnym, trze-
cim budynku zajętym przez magistrat. 

Myśmy z Adolkiem początkowo zajmowali się meldowaniem 
pojedynczych Polaków, którzy nie wiadomo skąd tu docierali. 
Meldunki były im potrzebne, żeby Wacuś Kolasa wydał im przy-
dział na mieszkanie. Rejestrowaliśmy także Polakom rowery, 
wydawaliśmy numerki do rowerów, wymyślone i zaprojektowa-
ne przez Adolka. Wykonywali je Niemcy w warsztacie przy Za-
rządzie Miejskim. Zarejestrowany był także Adler, auto naszego 
burmistrza – jako jedyne prywatne auto w całej Bielawie. Adolek 
był szoferem burmistrza, ale nie za bardzo mieli gdzie tym autem 
jeździć. Potem gdzieś w sierpniu szpital miejski dostał polskiego 
lekarza, dra Zielińskiego, który zarejestrował u nas swoje auto nr 
2 w Bielawie. Na parterze znajdowało się niemieckie biuro mel-
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dunkowe, był to jedyny wydział niemiecki. Wszystkie inne wy-
działy niemieckiego magistratu zostały zlikwidowane, a pracow-
nicy niemieccy zwolnieni. Kierownikiem tego niemieckiego biura 
meldunkowego był Niemiec o nazwisku Fubich i jego pomocnica 
– panna Maltz. Czasem zachodziliśmy do nich, jak trzeba było 
coś tam załatwić ze sprawami meldunkowo-mieszkaniowymi. 
Potem całe tygodnie, ale to już w roku 1946, siedziałam z nimi 
na dole i sporządzałam listy do wysiedlenia Niemców. Dostawa-
łam polecenie, żeby spisać ich z kartotek całymi ulicami, a obok 
miałam listę z osobami (nazwiskami) tych Niemców-fachowców, 
którzy potrzebni byli do pracy w Bielawie. Początkowo Niemcy 
nie chcieli wysiedlenia, przychodzili, prosili o reklamację. A po-
tem odwrotnie, ci potrzebni przychodzili, żeby ich wpisać na listę 
do wysiedlenia, bo chcą jechać ze swoimi znajomymi, sąsiadami, 
rodziną. Miałam śmieszną przygodę z p. Maltz. Zobaczywszy, że 
ją wpisuję na listę do wysiedlenia, rozpłakała się i prosiła mnie, 
by jej nie wpisywać. Kto mnie tam wtedy mógł tak szczegółowo 
sprawdzić? Oczywiście nie wpisałam, listy zostały sporządzone, 
zweryfikowane, ostemplowane i znalazły się w sejfie u burmi-
strza. W poniedziałek (jesień roku 1946) miało nastąpić kolejne 
wysiedlenie, a w niedzielę po południu przyszła do mnie do domu 
spłakana p. Maltz, że chce koniecznie jutro być wysiedlona, bo 
jadą wszyscy jej bliscy znajomi i sąsiedzi (była starą panna) i ona 
nie chce sama tu zostać. Tłumaczyłam, że ja już nie mam dostę-
pu do list, że nie mogę się przyznać burmistrzowi, iż samowolnie 
dokonałam takiego nadużycia, w końcu że przepadło. Ale ona 
tak płakała, tak rozpaczała, że poszłam z nią do Leszka, który 
był w komisji do spraw wysiedlenia i na nasze wspólne błagania 
przyrzekł, że będzie tak manewrował przy rozdziale list, żeby ta 
właśnie ulica jemu przypadła do wysiedlenia i wtedy on dopisze 
p. Maltz do tej listy. I tak się stało, wyjechała ze swoimi.
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Skoro już jestem przy wysiedlaniu Niemców, to chyba po-
ciągnę ten wątek. Niemcom wolno było zabrać ze sobą tyle, ile 
udźwigną. W plecakach, walizach, torbach niesionych w rę-
kach. W zarządzeniu napisano, że nie wolno niczego wieźć 
na wózkach, tylko niemowlęta. Nie wiem, jak było w innych 
miejscowościach, mogę opowiedzieć tylko o tym, co widziałam 
na własne oczy. Rodziny liczące wielu członków zabierały swój 
dobytek w ręce i na plecy. Większość w Bielawie przychodziła 
jednak na punkt zborny z wózkami i wózeczkami, na co nasi 
panowie przymykali oczy, bo do Dzierżoniowa 5 km pieszo 
i jak tu patrzeć, jak się ludziska męczą. I choć zawzięta byłam 
na Niemców za krzywdy, jakie naród polski od nich doświad-
czył, to nienawidziłam ich w masie, jako naród, lecz żal mi było 
patrzeć na poszczególnych, pojedynczych ludzi taszczących 
swój wysiedleńczy dobytek na wózkach. W Rychbachu (Dzier-
żoniowie) były już uprzednio zamówione i podstawione wago-
ny, a stacja kolejowa usytuowana jest na skraju miasta, od strony 
Bielawy. Niemcy dochodzili w kolumnie do przejazdu kolejo-
wego, tam porzucali w rowach wózki i te 200–300 m do stacji 
nieśli, wlekli te swoje toboły. Dlaczego nie dowozili ich do samej 
stacji? Bo tam były już inne władze, panie z PCK, jacyś ludzie 
z komisji międzynarodowych, obcy ludzie i nie wiadomo było, 
jak by się tamci ustosunkowali do tych wózków, dlatego tłuma-
czyło się Niemcom w Bielawie, żeby wózki po drodze zostawia-
li. Oczywiście do wieczora śladu po tych porzuconych wózkach 
nie było, następni w kolejce do wysiedlenia już się nimi zajęli. 
Nie zawsze tak gładko to przebiegało, zdarzały się różne drobne 
incydenty, ale w ogólnych zarysach tak to wyglądało.

Widziałam, jak pielęgniarki pomagały wsiadać do wagonów 
ludziom starszym, matkom z dziećmi, już w Rychbachu do-
stawali gorące napoje. Tak było przy pierwszych transportach. 



64

Jak było później? ja już tego nie oglądałam. Inaczej traktowa-
no Niemców, którzy mogli się wykazać lewicowymi poglądami 
i mieli na to dowody. A byli tacy, osobiście znałam tylko jedne-
go, fryzjera o nazwisku Pfandke, który był kawalerem. Leszek 
zetknął się z całymi rodzinami na Górnej Bielawie, które miały 
„glejty” w języku niemieckim. Takich nie wolno było wysiedlać 
bez ich wyraźnego życzenia, a gdy się zgłosili do wysiedlenia, 
wolno im było zabrać ze sobą wszystko, oprócz mebli. Widziałam 
taki transport: kilka wozów zaprzężonych w konie, a na platfor-
mach Niemcy całymi rodzinami z masą tobołów. Pościel nawet 
wieźli, obrazy, dywany – im było wolno. W sumie jednak to były 
jednostki i tylko raz widziałam takie wysiedlanie „komunistów” 
(tak się potocznie o nich mówiło). A nasz znajomy, Pfandke, 
który też mógł sobie pojechać furgonem z parą koni, szedł do 
Rychbachu pieszo z niewielkim tobołkiem, bo tyle miał mająt-
ku. Mieszkał przy ul. Żymierskiego w Bielawie u Frau Stache. W 
tym samym domu mieszkał nasz przyjaciel, dużo starszy od nas 
p. Leon Kazanowski, rozbitek po powstaniu warszawskim. To 
przez p. Leona poznaliśmy Pfandkego. On nam opowiadał, że 

jeszcze przed wojną 
należał do jakiejś 
partii czy ruchu le-
wicowego. Za Hit-
lera był aresztowany 
i siedział w Dachau. 
Wyszedł z obozu po 
zakończeniu wojny 
i zamieszkał w klit-
ce u Frau Stache, 
a potem sam zgłosił 
się do wysiedlenia, 

Szpital katolicki pw. św. Elżbiety w Bielawie 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)
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choć nie musiał. Po kilku latach napisał do Kazanowskich (bo 
Leon założył rodzinę) i choć zmienili oni adres, list do nich do-
tarł. Pfandke pisał z Drezna, zapraszał do siebie, trudno jednak 
było wtedy z Polski wyjechać, więc korespondowali ze sobą.

Jakieś 15 lat temu, będąc w Bielawie u Kazanowskich, spot-
kaliśmy Pfandkego, był to już mocno starszy pan, ale porządnie 
ubrany. Mieszkał w Dreźnie w domu spokojnej starości dla za-
służonych „towarzyszy” i bardzo sobie chwalił warunki, w ja-
kich tam żył. Podczas tej wizyty chodził sobie ul. Żymierskiego, 
stawał na podwórku domu, w którym mieszkał, a była to teraz 
już raczej ruina, i powtarzał: Heimat ist Heimat! Godzinami 
tak potrafił stać i rozważać.

Nie żyją Kazanowscy, wiem, że kilka lat temu zmarł Pfandke, ro-
dzina Stache wysiedlona. Czy żyją? A tak ich dobrze pamiętam…

Wrócę jeszcze do akcji wysiedlania, którego byłam świadkiem. 
Przy burmistrzu powoływano 3-osobową komisję społeczną, któ-
ra miała obowiązek przychodzić rano 
do mieszkań wysiedlanych rodzin. 
Jeśli znajdowali się tam już Polacy, 
którzy mieli przydział (od Wacusia) 
na to mieszkanie, to nie ma sprawy. 
Natomiast jeśli mieszkanie nie było 
zasiedlone przez Polaków, to zosta-
wało komisyjnie zaplombowane, a 
adres zostawiony w biurze kwaterun-
kowym. Tam zgłaszali się następni 
Polacy, którym wydawano klucze do 
tych mieszkań. 

Teraz cofnę się jeszcze do lipca 
1945 r., kiedy zaczynałam pracę w Bie-
lawie, a Leszek już pracował w kwa-

Wanda Gos i autorka 
(wrzesień 1946 r.)
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terunku. Otóż, jak wspominałam, Wacek K. był kierownikiem 
wydziału, a do Leszka należało wyszukiwanie pustych miesz-
kań, których w Bielawie nie brakowało. Leszek i przydzielony 
mu z urzędu ślusarz Niemiec udawali się od rana w dowolnym 
kierunku Bielawy. Przeczesywali na ogół systematycznie ulicę 
po ulicy. Wchodzili do kamienicy i pytali Niemców, czy są tu 
opuszczone mieszkania. Niemcy widząc opaskę biało-czerwo-
ną na ręce Leszka, który miał też odpowiednie upoważnienia 
w trzech językach, raczej skwapliwie i bez oporu wskazywali 
puste mieszkania. Puste, tzn. bez ludzi, bo rzeczy, całe wypo-
sażenie mieszkania, były wszędzie. Poprzedni mieszkańcy – 
Niemcy – zostawiali je uciekając w popłochu przed nadchodzą-
cymi bolszewikami, których panicznie się bali. A wielu z nich 
naprawdę miało się czego bać, więc opuszczali urządzone, za-
sobne mieszkania i uciekali w głąb Niemiec. Leszek szacował 
na oko, czy wyposażenie takiego mieszkania jest odpowiednie 
dla przeciętnej rodziny, czy też nagromadzone zapasy były po-
nad normę. Plombował mieszkanie i po ustaleniu kilku takich 
adresów szedł do magistratu, brał Fruaufa z furgonem, jeszcze 
kogoś do pomocy i ładowali te nadwyżki na wóz. Jak wspo-
mniałam, były magazyny magistrackie przy ul. Kopernika i taki 
mały podręczny magazyn w budynku magistratu. Patronowała 
tym magazynom niejaka Frau Krau ze swoją pomocnicą. Przyj-
mowały od Leszka przywiezione rzeczy, spisywały według asor-
tymentu i rozkładały na półki. Były to bardzo skrupulatne Nie-
mki i bardzo solidnie wykonywały swoją pracę.

I co dalej? Ano gdzieś chyba w sierpniu 1945 r. nadszedł 
pierwszy transport wysiedlonych zza Buga. Przyjechała prawie 
cała wieś Sokolniki k. Lwowa, ja ich wszystkich meldowałam, 
a Leszek osiedlał. Były to zamożne rodziny Malinowskich, 
Pawlaczków, Reczuchów, pamiętam wdowę o nazwisku Juch-

Wanda Gos, autorka,  
Antoś Malec,

wrzesień 1946 r.
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niewicz, była rodzina Sochów. Długo 
pamiętałam ich nazwiska, bośmy się 
bardzo z tymi ludźmi zaprzyjaźnili. 
Teraz wiele już wyleciało mi z pamię-
ci, w każdym razie ludzie ci byli przy-
wożeni do Bielawy z dużymi zapasami 
żywności. Mieli worki mąki, wędzone 
boczki i słoniny, całe baryłki topione-
go tłuszczu. Byli porządnie ubrani, 
a między sobą bardzo zżyci. Przyje-
chali z gospodarstw i chcieli osiąść na 
gospodarstwie. Nie było jednak wol-
nych gospodarek, bo nadal gospoda-
rowali na nich Niemcy.

Kiedy przyjechał ten pierwszy 
transport z Sokolnik, Leszek chodził na Dolnej Bielawie od go-

spodarstwa do gospodarstwa i po-
kazywał je przyjezdnym. Ci wybie-
rali je wedle upodobania i gdy się 
na któreś zdecydowali, dostawali 
przydział na nie, a gospodarujący 
tam Niemiec decyzję o obowiązku 
przekazania gospodarstwa nowe-
mu właścicielowi. Niemiec musiał 
przy Leszku wskazać, którą część 
mieszkania oddaje repatriantowi 
i jego rodzinie, a to, co było w tych 
pomieszczeniach, na ogół przecho-
dziło na własność Polaków. Pola-
cy, sami niedawno wysiedleni ze 
swoich domostw, zachowywali się 

Wanda Gos, autorka,  
Antoś Malec,

wrzesień 1946 r.

Leszek i autorka, 
wrzesień 1946 r.
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bardzo poprawnie, naprawdę nie było żadnych skarg ze strony 
Niemców, odbywało się to wyjątkowo łagodnie. Polacy począt-
kowo oswajali się z nową rzeczywistością, a że sami pochodzili 
ze wsi, bardzo szybko włączali się do pracy. Mężczyźni w polu 
i zagrodzie,  a kobiety wokół domu i przy obsłudze obór. Wi-
działam, jak obie gospodynie razem gotowały obiad, a potem 
obie rodziny – i ci byli właściciele,  i ci nowi – razem siadali do 
stołu. Mogę na to dać wiele przykładów.

A teraz o ciuchach. Repatrianci byli informowani, że jeśli 
są jakieś braki w odzieży czy wyposażeniu mieszkań, mogą się 
zgłosić do magistratu i dostaną za darmo wszystko, co im na bie-
żąco do życia potrzeba. Dostawali karteczkę do Frau Krau, a ta 
wydawała im rzeczy za pokwitowaniem i to wszystko. Nie przy-
pominam sobie, by ci pierwsi repatrianci z Sokolnik zwracali 
się o taką pomoc, zresztą oni zajęli największe, najzasobniejsze 
gospodarstwa w Bielawie i jak wspomniałam, przyjeżdżali do-
brze wyposażeni. Do dziś pamiętam smak miodu, którym mnie 
częstowali, przywieźli go w dużych ilościach ze sobą ze swoich 
ukochanych Sokolnik. Potem, już ku jesieni, przyjeżdżało co-
raz więcej tych wysiedlonych zza Buga. Było już coraz mniej 
gospodarstw do objęcia i były one coraz mniejsze, a repatrianci 
coraz biedniejsi. Nie wiem czemu na pierwszy ogień przyje-
chali stamtąd ci najzamożniejsi, ale tak było. Widziałam, jak 
przy wysiedlaniu tych Niemców z tych gospodarstw ich nowi 
właściciele furmankami odwozili ich do Rychbachu, wyposa-
żając w duże zapasy żywności na drogę. Nie wiem, może zda-
rzały się gdzieś jakieś incydenty, ale do nas one nie docierały, 
a byliśmy naprawdę częstymi gośćmi u „naszych” z Sokolnik. 
Wracaliśmy stamtąd obdarowani żywnością, mimo że dobrze 
nas karmiono w naszej magistrackiej stołówce. Pamiętam, jak 
nasi nowi przyjaciele wciskali nam słoiki z miodem, osełki ma-
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sła, świeże jajka, boczek wędzony, su-
chą kiełbasę, zawsze szczerze, zawsze 
z uśmiechem – bo to dla p. Leszka za 
to, że im przydzielił takie ładne gospo-
darki. A Leszek był tylko wykonawcą 
poleceń, instrukcji, decyzji. Co miał 
do przydzielania? Przecież to nie było 
jego.

Przez kilka miesięcy i my z Lesz-
kiem mieliśmy „po cichu” swoją go-
spodarkę. Mam nawet sporo zdjęć 
z jej właścicielami na Górnej Biela-
wie. Pamiętam adres: ul. Szewska 19.  
Gdzieś w sierpniu, może we wrześniu 
1945 r. wracaliśmy z Leszkiem rowe-
rami z jakiejś romantycznej wycieczki 
przy księżycu, a tu na schodkach mo-
jego mieszkania przy ul. Ogrodowej 
13 siedzą jakieś dwa cienie. Czekają 
na nas. Okazało się, że są to dwaj mło-
dzi żołnierze radzieccy, w mundurach. 
Pozdrowili nas, powiedzieli, że znają 
nas z widzenia i chcą nam sprzedać 
dwa rowery. Najlepiej za wódkę lub 
bimber. Leszek na to, że rowerów to 
w Bielawie pełne strychy i piwnice, 
często niczyich, bezpańskich i jak wi-
dać, my oboje mamy bardzo ładne, 
solidne rowery, a na zapas nie potrze-
bujemy. Spirytusu też nie mieliśmy, 
bo skąd, że o bimbrze nie wspomnę. 

W „majątku”  
przy ul. Szewskiej.  
W białych fartuchach Niemki, 
z lewej Jan Gos,  
z prawej autorka, obok Leszek

Trzy Niemki z „majątku”  
przy ulicy Szewskiej;  
w środku Jaś Gos,  
wrzesień 1946 r.
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No to powiedzieli, że nam te rowery zostawiają za darmo, bo 
z nimi nie wrócą przecież na komendanturę. Ale mają jeszcze 
do sprzedania królicę z małymi króliczkami. Po co nam u licha 
królica? Macie ogród, puścicie na trawę, urosną, będzie mię-
so. No dobrze, ale czym im za to zapłacimy? Stanęło na suchej 
kiełbasie od naszych repatriantów, a na zakończenie wyciąg-
nęli z drugiego worka dwie żywe gęsi. Powiedzieli, żeby jedną 
im zabić, upiec, a druga dla nas za robotę. Umówiliśmy się, że 
przyjdą w niedzielę po południu do nas na pieczoną gęś. Mnie 
by się w życiu nie chciało wtedy skubać te dwie gęsi, zapropo-
nowałam to znajomym Niemkom pracującym w kuchni naszej 
stołówki w hotelu. Propozycję przyjęły z entuzjazmem, same 
mi zaproponowały zapłatę za pierze z tych dwóch gęsi. A do 
czego było mi wtedy potrzebne pierze, gdy z poduszkami nie 
miałam co robić.

Gęsi zostały pięknie upieczone, rumiane, chrupiące. Przy-
niosły nam kucharki w sobotę wieczorem, jeszcze ciepłe. Kroi-
liśmy płaty naszej gęsi z apetytem, potem już mieliśmy jej dość, 
a tu niewiele ubyło, bo ptaki były potężne. W niedzielę od nie-
chcenia skubaliśmy gęsinę, więc ucieszyliśmy się widząc ru-
skich idących po gęś. A oni weszli we dwóch, rozsiedli się i wy-
ciągnęli pół litra. Podałam naszą gęś, którą oni jedli z apetytem, 
a my już z niechęcią. Pogadali, pośpiewali, oni po rusku, my po 
polsku. Mieliśmy już adapter, same niemieckie płyty, ale ładne, 
taneczne. Było miło i przyjacielsko. Kiedy żołnierze zbierali się 
do wyjścia, ja im wręczam ich upieczoną gęś, a oni na to, że 
już się najedli, a do koszar nie mogą przynieść ani pieczonej, 
ani żadnej gęsi. Nie było gadania, została cała ich gęś i prawie 
pół naszej. Zabrałam ją na drugi dzień do stołówki i dałam 
Niemkom, żeby sobie zjadły. Nie było końca podziękowaniom. 
Wiktor i Urban, bo takie imiona mieli ci żołnierze, przychodzi-
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li do nas jeszcze kilkakrotnie, ale już bezinteresownie. To byli 
mili, prości chłopcy. Potem wymieniliśmy zdjęcia z podpisami. 
Ich zdjęcia mam do dziś. A potem przyszli do mnie do domu 
już inni żołnierze, zabrali na komendanturę i długo przesłu-
chiwali na temat Wiktora. Powiedziałam co wiedziałam, oczy-
wiście nic o gęsiach, królikach i rowerach. Dopiero po jakimś 
czasie od Urbana dowiedzieliśmy się, że Wiktor dostał rozkaz 
powrotu do Sojuza (pochodził z jakiegoś bardzo biednego koł-
chozu) i w przeddzień wyjazdu zastrzelił się z karabinu w piw-
nicy komendantury. Urban nam mówił, że Wiktor zobaczywszy 
warunki, w jakich tutaj ludzie żyją, postanowił tam nie wracać. 
Smutne to było dla nas. Od tej pory Urban już do nas nie przy-
chodził.

A teraz o królikach. W ogrodzie nie miał ich kto pilnować 
– były małe, przeszłyby przez siatkę. Wpuściliśmy je na nasz 
ogromny strych, było tam jasno, czysto, ale już po kilku dniach 
zaczęło śmierdzieć chlewikiem. Leszek chciał je wyrzucić na 
pole, ale go uprosiłam, żeby zostały. Były takie śliczne. No, do-
brze! Jest na Górnej Bielawie takie małe gospodarstwo rolne, 
coś ok. 2 ha ziemi, dość obszerny stary dom i bardzo liczna ro-
dzina. Każdy z Polaków, których Leszek zaprowadził tam ce-
lem osiedlenia, odmawiał. Wzięliśmy te nasze króliki w worek, 
zawieźli na ul. Szewską nr 19. Leszek powiedział Niemkom, 
żeby dbały o te króliki, a w zamian na razie nikogo im nie do-
kwateruje. Przyjęły tę propozycję z radością. Byliśmy goszczeni, 
podejmowani, obdarowani owocami pochodzącymi z tamtej-
szego sadu. Rodzina składała się z dziadków, starej Tante Gusty 
– siostry babci, synowej Hildy i jej siostry Lizy – starej panny. 
I były dwa małe dzieciaki – syn i córeczka Hildy. Mąż Hildy, 
a syn dziadków był na froncie w Afryce i nie mieli o nim żad-
nych wiadomości.
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I tak to, nie zgłaszając oficjalnie tej „naszej” gospodarki, jeź-
dziliśmy tam od czasu do czasu do naszych króli, które wyrosły 
i przestały nas w końcu interesować. A gdzieś zimą 1945/1946, 
pamiętam, że był siarczysty mróz, przyszedł Leszek do mnie do 
pracy i pyta, co ja na to, żebyśmy naszą gospodarkę na Szewskiej 
oddali repatriantom. Dostał do osiedlenia bardzo miłych, inte-
ligentnych ludzi, wysiedlonych z Drohobycza, choć nie dam za 
to głowy. Ojciec, matka i dwóch małych chłopczyków. Co z nimi 
zrobić, ta pani bardzo prosi, żeby była krowa, bo chce mieć mle-
ko dla dzieci. A bardzo proszę, a osiedlaj! Nasze Hildy i Lizy 
nawet nie protestowały. Widziały, że wszyscy naokoło mają już 
Polaków u siebie, a im – dzięki nam – i tak długo się odwlokło. 
Państwo Skrzętowie, bo tak się ci mili ludzie nazywali, bardzo 
się cieszyli, że duża, ciepła kuchnia, nie przeszkadzało im to, że 
jest ich tam tak dużo w tym jednym niedużym domu.

I tu muszę dopowiedzieć dalszą historię. Pewnego dnia Hilda 
z całą rodziną dostała zawiadomienie o wysiedleniu. Bo trzeba za-
znaczyć, że wszyscy przeznaczeni do wysiedlenia dostawali dużo 
wcześniej zawiadomienie o jego terminie i miejscu zbiórki. Poje-
chaliśmy na Szewską, a pani Skrzętowa mówi, że Niemcy ją pro-
szą, żeby została u nich Tante Gusta. Jest taka stara, chora, jak ją 
zabierać w podróż w niewiadome. Przyznam się, że pierwszy raz 
usłyszeliśmy o takiej propozycji. Wszyscy dotychczas zabierali swo-
ich starych, chorych, mieli przecież w podróży zapewnioną opiekę 
PCK. A dobra, poczciwa p. Skrzętowa zgodziła się bez wahania. 
Niemców z Szewskiej wysiedlono jesienią 1946 r. A w dzień Trzech 
Króli 1947 r. byliśmy zaproszeni przez pp. Skrzętów na obiad. W 
pewnym momencie wszedł do kuchni synek p. Skrzętowej i mówi, 
że Tante Gusta umarła. Zaniósł jej obiad na tacy, a Tante się nie 
rusza. Umarła cichutko, nie wadząc nikomu, a trzeba przyznać, że 
p. Skrzętowa po samarytańsku opiekowała się staruszką.
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Tak sobie rozważaliśmy, czy my zostawilibyśmy kogoś swo-
jego, choćby i ciotkę obcym ludziom, obcej narodowości, wro-
gom w końcu, bo i tak można na to patrzeć. Pan Skrzęta zgłosił 
w gminie niemieckiej, przyjechali robotnicy z sankami i lichą 
trumną i zabrali Tante Gustę bez żadnego pogrzebu, uroczy-
stości nic. Wywieźli i zakopali gdzieś na ewangelickim cmen-
tarzu. A pp. Skrzętowie długo sobie spokojnie gospodarzyli na 
tym małym gospodarstwie i gdy się dowiedzieli, że za sprawą 
królików uchowało się ono chyba już jako ostatnie, wolne od 
Polaków miejsce, cieszyli się, że im się tak poszczęściło.

Jak zapamiętałam Bielawę w lipcu 1945 r.? Było to piękne, 
bardzo czyściutkie miasteczko, domy wszystkie jakby co świeżo 
pomalowane, białe lub kremowe ściany, wszędzie czerwone da-
chówki, w ogródkach tyle pięknego kwiecia, a przy głównej uli-
cy kaskadami skalniaczki z oryginalnymi, dla mnie wtedy nie-
znanymi roślinami, tworzącymi barwne kobierce. Przy oknach 
skrzynki z kwiatami, z girlandami rozkwitłych pelargonii czy 
petunii. Z gór, wzdłuż całego miasta płynął potok górski, często 
jego wartki strumień 
wpadał w miasto. Brze-
gi wymurowane, ba- 
rierki świeżo polakie-
rowane, a woda w po-
toku kryształowo czy-
sta, rozpryskująca się  
o kamienie leżące na 
dnie. Znałam całą Bie-
lawę, jak własną kie-
szeń, całe popołudnia 
spacerowaliśmy po niej, 
a dalej, w górę czy na 

Ulica Piastowska w Bielawie 
z płynącym wzdłuż potokiem 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)
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Dolną Bielawę, jeździliśmy rowerami. 
Ale z ręką na sercu mogę powiedzieć, 
że nie było ani jednego domu zanie-
dbanego, że o jakiejkolwiek ruinie nie 
wspomnę. Nie było! Śliczne osiedla 
mieszkaniowe domków jednorodzin-
nych wokół parku, za przejazdem ko-
lejowym przy ul. Pięknej, za kościołem 
ewangelickim – bardzo lubiliśmy tam 
jeździć i zachwycać się pięknie utrzy-
manymi ogródkami przydomowymi.

Tam było jak w raju! A park miejski? 
Cieniste aleje, ławeczki, wieczorem 
nastrojowe oświetlenie, był basen ką-
pielowy z trampolinami, było czysto, miło, bezpiecznie. W tym 
pierwszym okresie (najmilszym) pobytu w Bielawie nie pamię-

tam żadnych na-
padów, rozbojów, 
gwałtów. 

Smarkata wte-
dy byłam, na wie- 
le rzeczy patrzyłam 
z pozycji skromnej 
dziewczynki. Nie-
pojęte dla mnie było 
to, że tyle młodych, 
młodziutkich Nie-
meczek włóczy się 
obwieszonych na żoł- 

nierzach, oficerach 
radzieckich. W środ-

Ulubione miejsce wypoczynku – park miejski  
ze stawem dla gondoli oraz parkowa restauracja 

(fot. przedwojenna ze zbiorów T. Łazowskiego)

Autorka w parku miejskim  
w Bielawie w lipcu 1945 r.
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ku miasta, w bok od Rynku wyrasta dość wysoka góra – stoki zale-
sione, na szczycie wieża widokowa. Góra nazywała się Herrleinberg 
(obecnie Góra Parkowa). Otóż o każdej porze dnia spotkać można 
było czułe pary spacerujące drogą prowadzącą na Herrleinberg. Nie 
mogłam tego pojąć. Z wrogiem? Z okupantem? Niechby tak w Kiel-
cach w czasie wojny pokazała jaka polska dziewczyna z Niemcem, 
to nie dość, że byłaby natychmiast potępiona przez całe środowisko, 
to jeszcze chłopcy z podziemia ogolili by jej głowę i nie tylko. To 
było nie do pomyślenia! A tutaj, jawnie, bez żadnych zahamowań. 
Fakt, że trudno było spotkać w całej Bielawie młodego, zdrowego 
Niemca. Dziadków, wyrostków to się sporo widywało, ale poza tym 
to same kobiety i dzieci. Może jeszcze w gospodarstwach rolnych 
spotykało się mężczyzn, ale też nie najmłodszych.

Droga na Górę Parkową 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)

Basen miejski 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego) 
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Panorama Bielawy:  
u góry – z Góry Parkowej (lata sześćdziesiąte)
u dołu – z Góry Maślanej (fot. współczesna) 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)



��

Początkowo nie było w Bielawie żadnych sklepów. Nie za-
stanawiałam się wtedy wcale, co jedzą, gdzie zaopatrują się 
w żywność tubylcy. Skąd matki biorą mleko dla dzieci? Bur-
mistrz mówił, że za aprowizację ludności odpowiada komen-
dantura, ale na czym to polegało, nie wiem. W sumie to mimo 
iż nas było pięcioro, potem ok. dziesięciorga osób Polaków 
w Bielawie, niewiele prywatnie spotykałam się z Niemcami. 
Sąsiedzkich stosunków nie utrzymywaliśmy w ogóle, prze-
chodnie na ulicy niewiele mnie obchodzili, a nasze panie ku-
charki czy kelnerki w hotelu wyglądały na syte i zadowolone. 
Same mnie pytały, czy nie potrzebuję, aby mi zrobić pranie. 
A proszę bardzo! Zostawiałam im klucz do pralni, bieliznę 
do prania, mydło i reszta mnie nie obchodziła. W piwnicy był 
węgiel, drzewo na rozpałkę. Natomiast kiedy za wykonaną 
pracę dawałam im masło, kiełbasę, boczek, mąkę – wszystko 
od repatriantów, to nie posiadały się z radości i zawsze chętne 
były świadczyć mi usługi. Przed świętami przyszła z hotelu 
matka z córką i napiekły mi ciast wszelakich. Wszystkimi się 
z nimi podzieliłam. Same przychodziły mi posprzątać, umyć 
okna, schody, ale gdy kiedyś przyniosły zdjęcia rodzinne i zo-
baczyłam je w gronie rodzinnym przy choince, a między nimi 
dwóch oficerów w mundurach niemieckich, a nad stołem bie-
siadnym duży portret Hitlera, to mnie zmroziło i przestałam 
korzystać z ich usług.

Później zaczęłam się orientować, że Niemcy głodują – choć-
by na przykładzie takiej Urszulki. Była to wielkiej urody mło-
dziutka dziewczyna, moja równolatka. Poznałam ją u Wacusia 
K., do którego przychodziła niby sprzątać, ale zauważyłam, że 
zostaje u niego na noc. Kiedyś Leszek zapytał ją wprost, czy ma 
rodziców i co oni na to, że na noc nie wraca do domu. A Urszula 
na to, że rodzice i rodzeństwo od tygodni jedzą tylko „mehlsu-
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ppe” i to trzy razy dziennie, bez żadnej okrasy. A odkąd ona tu 
przychodzi, Wacław dostarcza jej dużo jedzenia i wreszcie ro-
dzina nie głoduje. A Wacuś nie był przystojniakiem – mizernej 
postury, ze sporą łysiną i bardzo grubymi okularami.

Opiszę też taką historyjkę. Zapukała kiedyś do moich drzwi 
Niemka z czwórką dzieci. Namawiała, żebym kupiła od niej 
psa, jamniczka szorstkowłosego. Jamniczek był śliczny, bardzo 
chciałam mieć psa, zwłaszcza że przy domu był ogród. Prosiła, 
żeby jej za psa zapłacić żywnością. Dałam jej, i to sporo, niech 
ma dla dzieci. Następnego dnia pies mi uciekł. Przyniosły go 
dzieci, ale pod warunkiem, że im dam coś do jedzenia. Dałam. 

Historia powtórzyła się kilkukrotnie. 
Wtedy Leszek postarał się o takie psie 
szelki, założyliśmy je Waldmanowi 
(tak się wabił) i uwiązali go. Po na-
stępnych kilku dniach przyszła znów 
matka z całą czwórką spłakanych 
dzieci, żeby dzieciom oddać psa, bo 
bardzo tęsknią za Waldmanem, a pies 
gdy ich zobaczył – oszalał. Zła byłam 
jak diabli, ale te dzieci tak płakały, tak 
mnie prosiły, że uległam. Waldman 
wrócił do domu, została mi tylko jego 
fotografia. 

Mój dom nasz był podpiwniczony. Była pralnia, pomieszcze-
nie na opał, było też takie z półkami na słoiki oraz czwarte po-
mieszczenie załadowane po sufit jakimiś skrzynkami, pudłami. 
Mieszkałam tam już kilka miesięcy i nigdy nie chciało mi się 
zajrzeć, co tam jest w tych skrzyniach. Aż raz w niedzielne po-
południe przypomniało mi się i namówiłam Leszka na wypra-
wę badawczą. Trzeba było najpierw zdjąć skrzynki z góry, spod 

Autorka i Leszek  
z Waldmanem, 

lipiec 1946 r.
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sufitu. Okazało się, że ciężkie są niesamowicie. Już mieliśmy 
zrezygnować, ale ciekawość zdecydowała, że pierwsza skrzynka 
wylądowała na podłodze. Co w środku? Eee.... sama porcelana. 
Do czego mi porcelana, skoro mam tyle w domu nakryć, ile mi 
potrzeba i jeszcze więcej. Druga skrzynia – porcelana. Serwi-
sy, serwisy, serwisy. Śniadaniowe, obiadowe, komplety do ciast, 
maciupeńkie filiżaneczki do kawy. A wszystko takie śliczne, 
a tyle tego. Stwierdziwszy, że dalej będzie ciągle to samo, usta-
wiliśmy paczki tak jak były i nigdy do nich więcej nie zaglądali-
śmy. Do dziś nie wiem, jaki był dalszy los tej porcelany, choć do-
wiedziałam się wtedy, skąd ona się tam wzięła. Otóż poprzedni 
właściciel tego mieszkania był właścicielem sklepu z porcelaną 
w Bielawie, przy głównej ulicy.

Muszę jeszcze wspomnieć, że początkowo, to nie tylko mie-
liśmy całodzienne wyżywienie w naszej stołówce w hotelu, ale 
jeszcze przynoszono nam drugie śniadanie do biura. Przycho-
dziły Niemki z hotelu, przynosiły świeżutkie bułeczki, w ko-
szach miały pęta kiełbasy, które kroiły nam wedle życzenia 
i w dzbankach białą kawę. Przynosiły też filiżanki z podstaw-
kami. Potem je od nas zabierały do mycia na stołówkę. Zazna-
czam, tak działo się, dokąd nas było kilkoro. Potem ten zwyczaj 
zaniknął.

Następna sprawa, oczywiście nie było żadnych list płac, 
żadnych wypłat za pracę. Marki były w kasie miejskiej, leżały 
poklejone banderolami, ale do czego one były nam potrzebne? 
Nieśmiało gdzieś jesienią jeden z Polaków otworzył restaurację, 
p. Borkowski – sklep spożywczy, trzeba juz było mieć już pol-
skie pieniądze. Do tej pory nie było sklepów, nie było też pol-
skich pieniędzy. Raz na tydzień sekretarka burmistrza chodzi-
ła po pokojach i zbierała zamówienia do Frau Krau na ciuchy, 
buty, firanki, ręczniki, dywany, co komu w domu brakowało. 
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Ja tam zawsze coś sobie wymyślałam, a to ręczniki frotte, a to 
bieliznę nocną czy osobistą, mydło do prania, żarówki, czasem 
firanki, bo lubiłam zgłosić się do magazynu po ładnie zapako-
waną paczkę i potem ją sobie w domu rozwijać, oglądać, przy-
mierzać. Tylko jeden pracownik nigdy niczego nie potrzebował 
– Leszek zawsze oddawał pustą kartkę. Burmistrz parafował te 
nasze zapotrzebowania. Wszedł kiedyś do pokoju Leszka, aku-
rat tam byłam, i kazał mu koniecznie wypełnić zapotrzebowa-
nie, bo to nie jest łaska ani jałmużna, tylko wynagrodzenie za 
naszą pracę w magistracie. Leszek szybko coś napisał, a bur-
mistrz spojrzał i podał mi tę kartkę. Zapotrzebowanie: jeden 
złoty zegarek i jeden pistolet maszynowy. 

Ta nasza magistracka grupka odwiedzała się w domach i pa-
nował taki zwyczaj, że nawzajem oglądaliśmy, co kto miał ład-
nego, takie różne drobiazgi. A jeśli się komuś coś spodobało, to 
sobie zabierał. Nikt nikomu nie miał tego za złe. Jeszcze nie 
byliśmy przywiązani do tych przedmiotów. Ktoś miał np. gitarę 
i nie umiał na niej grać, a przyszedł taki, który to potrafił, więc 

gitara była jego. U panów w mieszkaniach 
były damskie perfumy, takie ładne szklane 
psikadełka z pomponami, to myśmy bez 
żenady im to zabierały, jak oni nam np. 
przyrządy do golenia. Oczywiście tak było 
tylko w tym początkowym okresie, w tej 
wspólnocie pierwotnej.

Obok naszej Bambergwilli był budy-
nek poczty. Pracowali tam sami Niemcy, 
coś robili; byli listonosze, ale listów do 
Polski nie można było jeszcze wysyłać. 
A tak chciałam dać znać swoim, że żyję, 
że jest mi tutaj tak dobrze. Ktoś znajomy 

W oknie autorka, 
obok Leszek  

(lipiec 1945 r.)
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z Dzierżoniowa jechał do Skarżyska, więc przez niego podałam 
list do Kielc. Mieszkałam jeszcze w Dzierżoniowie i podałam 
adres na ul. Bielawską. W liscie prosiłam, by do mnie przyje-
chał mój niespełna 14-letni braciszek. Chciałam podać przez 
niego coś z ubrania dla moich rodziców, pomóc mojemu bratu, 
jakoś go porządniej przyodziać. Już tam w Rychbachu miałam 
takie możliwości, choć nieporównanie skromniejsze niż potem 
w Bielawie. Kiedy w Bielawie urządziłam się meblami od Die-
riga, usiadłam i zaczęłam marzyć, żeby tak moi rodzice mogli to 
zobaczyć, żeby choć braciszek przyjechał. A tu wchodzi Leszek 
i wprowadza mojego brata! Okazało się, że mój brat był w Rych-
bachu na ul. Bielawskiej, a tam Lodzia powiedziała mu, żeby 
szedł do Bielawy i pytał tam o polskiego burmistrza. Przyczepiła 
mu też do klapy biało-czerwony proporczyk, bo wtedy wszyscy 
takie nosili i po tym się na ulicy poznawali. I szedł sobie ten mój 
braciszek główną ulicą Bielawy, kombinując, że o burmistrza 
zacznie się pytać, kiedy ujrzy Rynek. A Leszek, jadąc rowerem 
zobaczył samotnie idącego chłopczyka z proporczykiem w kla-
pie, zatrzymał się i mówi do dzieciaka – siadaj na ramę. Ten się 
pyta o polskiego burmistrza, a Leszek odpowiadając wymienił 
też moje nazwisko. I tak z radością obaj dotarli do mnie. Jakże 
ja się cieszyłam z jego przyjazdu. Powstał natychmiast problem 
wyżywienia. Śniadania i kolacje w domu, to nie problem. Ale 
obiady? Nie chciało mi się gotować w domu, a wiedziałam, że 
rygorysta burmistrz niechętnie spojrzy, gdy się stołówka zacznie 
wypełniać przyjezdnymi. To by poszło lawinowo, wiem, bo sły-
szałam rozmowę na ten temat.

Idąc ulicą spotkałam znajomego kierownika, czy jak się tam 
zwało jego stanowisko, Komitetu Żydowskiego – p. Jakubowi-
cza. Zainteresował się moim bratem, sam ochoczo zapropono-
wał całodzienne wyżywienie chłopca w stołówce w Komitecie. 
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Zaraz mój brat dostał mundurek kanadyjski z demobilu w kolo-
rze zieleni butelkowej, w którym to mundurku chodził w Kiel-
cach przez wszystkie lata szkolne, aż do matury. Mundur był 
wygodny i nie do zdarcia.

Z Komitetem Żydowskim mam jeszcze takie wspomnienie. 
Należy on do folkloru tamtych lat, dlatego piszę. Otóż p. Jaku-
bowicz m.in. przejął w posiadanie małą lokalną drukarnię, któ-
ra mieściła się blisko Rynku. Zarejestrował też na swoje nazwi-
sko piękny warsztat mechaniczny, wyposażony bardzo bogato 
w różne maszyny i urządzenia, uruchomił tam punkt reperacji 
samochodów, maszyn rolniczych i czego tam jeszcze. Wiem, 
że i hydraulicy tam byli, i elektrycy. Oczywiście sami Niemcy. 
A gdy później zaczęli napływać Polacy z odpowiednimi doku-
mentami, że są mistrzami w zawodzie i poszukują warsztatu 
do pracy, to p. Jakubowicz sprzedał za ciężkie pieniądze ten 
warsztat b. dobremu fachowcowi z Pyzdr k. Konina. Znam tę 
sprawę szczegółowo, bo bardzo zaprzyjaźniliśmy się z nowym 
nabywcą tego warsztatu.

Jakubowicz umiał świadczyć grzeczności i usługi magistra-
towi, ale umiał też sprytnie wiele spraw załatwić dla siebie. 
W końcu, może w rewanżu, może licząc na dalszą przychylność 
władz miejskich przysłał nam pięknie wydrukowane imienne 
zaproszenia dla całego polskiego personelu magistratu na ban-
kiet w Komitecie Żydowskim przy ul. Żymierskiego. Było nas 
wtedy może z 10 osób. Czekał na nas zastawiony stół, śnież-
nobiałe obrusy, srebrna zastawa, kryształy, piękna porcelana, 
świece na stołach w srebrnych lichtarzach. Luksus taki, jak tylko 
teraz się widzi na zagranicznych filmach. Nam oczy na wierzch 
wyłaziły. Kogo z nas, a nawet czy cały Magistrat stać byłoby na 
wydanie takiego bankietu? Każdy przy swoim nakryciu miał 
wydrukowaną wizytówkę z nazwiskiem i bukiecik kwiatków. 
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Pamiętam, że Jakubowicz przyniósł do magistratu portugalskie 
sardynki w oliwie i na każdego z nas przypadało 30 puszeczek. 
To były prawdziwe sardynki, takie maleńkie rybeczki. Wiele 
razy w życiu chciałam kupić takie sardynki, zawsze w środku 
znajdowałam duże rybki, wielkości szprotek, tyle że bez łbów 
i pokrojone na kawałki.

I nie mogę sobie odmówić wspomnienia powszechnego spisu 
ludności, w którym brałam udział. Odbył się on bodajże w li-
stopadzie, na pewno jesienią. Przypadła mi właśnie ul. Żymier-
skiego. Nigdy nie zapomnę widoku zatłoczonych izb jakimś 
brudnym, wszawym ludzkim tłumem. Siedziało to na podło-
dze, wynędzniałe, przestraszone. Co się dzieje? Po polsku nie 
znali słowa, po niemiecku może, ale ja znów za słabo znałam 
ten język. Byli przestraszeni, nie wiedzieli, czego od nich chcę. 
Pokazywali mi jakieś wymięte świstki w języku rosyjskim, któ-
rego to języka nie znałam w ząb. Rysy mieli semickie,. Nic nie 
rozumiejąc poszłam do burmistrza. Tłumy Żydów ściśniętych 
w paru izbach, nikt burmistrzowi o czymś takim nie meldował. 
Chwycił za słuchawkę, dzwoni do Komitetu, a Jakubowicz, że 
to nie burmistrza sprawa, że ma potraktować sprawę, jakby jej 
nie było, nie spisywać, za kilka dni ich tam nie będzie. I jak nie 
wiadomo, kiedy i skąd się wzięli w Bielawie, tak nie wiadomo 
też, kiedy z niej wybyli. Czy do Izraela? Pewnie tak…

Za pracę w magistracie oprócz jedzenia, przydziałów do Frau 
Krau otrzymywaliśmy także paczki UNRA. Duże, zasobne. To 
była radocha, każda taka paczka. Były tam puszki mięsne, ryb-
ne, boczek wędzony krojony w cieniutkie plasterki w kilowych 
puszkach, była kawa sprasowana w kostki od razu z cukrem, 
była herbata, bloki czekoladowe, tabliczki czekolady osobno, 
były różne ciastka, krakersy, dżemy w puszkach, no i papiero-
sy. Pięknie opakowane amerykańskie papierosy, szczyt marzeń 
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naszych panów. Zawsze zawierałam umowę z Leszkiem, że ja 
biorę z jego paczki czekolady, a on z mojej papierosy. Papierosy 
wypalał sam, a czekolady jedliśmy we dwoje. Ale czy miałam 
inne wyjście?

Powoli Bielawa zaczęła zmieniać oblicze. W miarę napływu 
Polaków, zaczęto otwierać sklepy. Wyglądało to tak: zgłaszał się 
kandydat do wydziału kwaterunkowego, mówił, że chce otwo-
rzyć w Bielawie sklep. A jaki? A taki. Brał Leszek delikwenta, 
pana z kluczami i wytrychami i szli na poszukiwanie sklepu 
tej branży. Otwierali taki sklep, do sufitu wypełniony dobrem 
wszelakim, facet się decydował, dostawał przydział i otwierał. 
Niektórzy rzeczywiście otwierali otrzymane sklepy – pamiętam 
wspaniale zaopatrzony sklep gospodarstwa domowego p. Spa-
rażyńskiego, który znajdował się między Rynkiem a kościołem 
katolickim. Na Dolnej Bielawie sklep obuwniczy otworzył nasz 
pracownik z magistratu. Otwarto pierwsze trzy restauracje. Po-
czątkowo serwowano w nich kawę, herbatę, jakieś ciasteczka, 
była też orkiestra taneczna. Było kolorowo, ładnie – jedzenie co 
prawda skromne, ale chęć do zabawy i potańczenia ogromna. 
Ale były wypadki, że ktoś wziął przydział na sklep, nie otwie-
rał, a gdy Leszek ponownie zajrzał do środka, to znajdował tam 
puste półki. Tak było ze sklepem z guzikami w Rynku, który 
osobiście widziałam przed i po ograbieniu go do ostatniego gu-
zika, a przedtem trzy ściany po sufit były pełne guzików, ładnie 
w stosownych szufladach posortowanych. Jakie tam były piękne 
guziki… Ludziom, którzy w owym czasie podróżowali z za-
chodu do centralnej Polski, posterunki na drogach lub milicja 
ze służbą kolejową, że o ruskich nie wspomnę, zabierali wszel-
kie toboły, walizki, wsio, bo to szaber (tak było) i podlega konfi-
skacie. Ale kto by się czepił guzików, szkliwa, porcelany? Tego 
nie zabierano, jako rzeczy do niczego niepotrzebne. Liczyły się 
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ubrania, obuwie, bielizna, broń Boże dywan czy pościel. I tak 
pomysłowy facet wywioził sobie pewnie bez przeszkód zawar-
tość dużego sklepu z guzikami i miał za co żyć przez długie 
lata. A myśmy z Leszkiem jechali rowerami 31 X 1945 z Bie-
lawy do Oleśnicy, bo dowiedzieliśmy się, że niedaleko Borowy 
Oleśnickiej osiedlili się rodzice Leszka. Zabraliśmy ze sobą na 
rowery, jakieś upominki dla rodziców, mieliśmy ze sobą aparat 
fotograficzny naprawdę do własnego użytku, to nam kolejne 
posterunki rosyjskie wszystko pozabierały. Nie tyle żałowali-
śmy tego aparatu fotograficznego jako stratę, bo drugi mieliśmy 
w domu, ile tego, że nie będziemy mogli sobie narobić pamiąt-
kowych zdjęć po drodze.

Pamiętam, jakim wstrząsem dla nas był pogrzeb polskiego 
burmistrza z sąsiedniej miejscowości, z Piotrolesia. Za Niem-
ców nazywało się Peterswaldau, za naszych czasów Piotrolesie, 
a obecnie Pieszyce. W piękny słoneczny dzień tamten burmistrz 
przebywał w ogrodzie koło swojej willi, gdy nadjechało woj-
skowe auto z radzieckimi żołnierzami. Wyskoczyli z auta i na 
oczach burmistrza zaczęli obłamywać gałęzie z drzew, ciężkie 
od dojrzewających owoców. Burmistrz na nich naskoczył, no to 
go zastrzelili. Tak po prostu, zwyczajnie. To był młody, dorodny 
mężczyzna. A pierwszy polski pogrzeb w Bielawie był bardzo 
uroczysty, bardzo tragiczny, a dla nas z Leszkiem szczególnie, 
bo blisko zaprzyjaźniliśmy się z pp. Reczuchami z Sokolnik k. 
Lwowa. Pan Jan Reczuch był szalenie wesołym, inteligentnym 
człowiekiem. Pierwsze polskie książki, które zachłannie czyta-
liśmy, pożyczał nam pan Jan. Przywiózł je ze sobą z Sokolnik. 
Było to, o ile dobrze pamiętam, pod koniec stycznia 1946 r. Pań-
stwo Reczuchowie, mieszkający na Górnej Bielawie wybrali się 
bryczką konną do przyjaciół czy znajomych na Dolną Bielawę. 
A może to były sanki? Zima była ostra. Przejeżdżali koło ko-



�6

mendantury, skąd wyskoczyli dwaj żołnierze rosyjscy, chwycili 
konie przy pysku i kazali Reczuchom wysiadać. Rekwirują ko-
nie i pojazd. Pan Reczuch gorąco protestował, nie chciał wy-
siąść, to wyjęli pistolet i zastrzelili go na miejscu. Tak po prostu, 
na oczach żony. A czasy były takie, że nie było żadnej możli-
wości pociągnąć zabójców do odpowiedzialności. Na pogrzeb 
p. Reczucha przyjechała cała ówczesna polska Bielawa, a było 
nas już dużo. W kościele stały poczty sztandarowe – czerwony 
sztandar PPR i obok ZMP, sztandar PSS i OMTUR, sztandar 
Stronnictwa Ludowego i jej młodzieży, bo p. Reczuch należał 
do SL. Wszystkie sztandary zgodnie pochylały się w czasie pod-
niesienia. Zawsze żałowałam, że nie robiono zdjęć w czasie tego 
pogrzebu. Ilekroć potem przyjeżdżaliśmy do Bielawy, zawsze 
odwiedzaliśmy grób niezapomnianego pana Jana.

Wracam do lata roku 1945. Jak wspomniałam, pierwszymi 
widocznymi i znaczącymi Polakami w Bielawie byli repatrianci 
z Sokolnik. Przypomniało mi się jeszcze jedno nazwisko – Bo-
czula. To też była zacna rodzina. A potem, gdzieś mocno pod 
jesień, zaczęły napływać zorganizowane transporty ludzi do pra-
cy w Bielawskich Fabrykach Włókienniczych. Największe były 
zakłady Dieriga, niżej Fechtnera, na Dolnej Bielawie EM-KA, 
ale nazwa czwartej fabryki uleciała mi z pamięci. Zaczęli się ma-
sowo u mnie meldować młodzi ludzie, całymi grupami podając 
zawody związane z włókiennictwem. A skąd przybyli? Powtarza-
ło się bez końca Andrychów, Ozorków, pow. Łęczyca. Do Wacu-
sia i Leszka należało zakwaterowanie ich w Bielawie. Ponieważ 
opuszczonych mieszkań już wtedy nie było, odbywało się to tak, 
że rano brał Leszek grupę ludzi spod Dieriga i udawał się z nimi 
w miasto. Szedł systematycznie ulicami, stukał do wszystkich 
kolejnych drzwi i sprawdzał, kto tam mieszka. Jeśli niemiecka 
rodzina, a zajmowała np. dwa pokoje z kuchnią, to dostawała na-
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kaz zcieśnienia się w jednym pokoju. To Niemcy na ogół decydo-
wali, w którym. Wolno im było zabrać rzeczy osobiste, pamiątki, 
albumy ze zdjęciami. Polacy natomiast musieli mieć zapewnio-
ne miejsce do spania, podstawowe meble i używalność kuchni 
i łazienki. W niedługim czasie Niemcy byli wysiedlani, a Polak 
przejmował całe mieszkanie, uzyskując przydział na nie w mo-
mencie wprowadzenia się tam. Ci z Andrychowa i Ozorkowa 
przeważnie wszyscy zostawali, sprowadzali rodziny. Początkowo 
korzystali ze stołówek w swoich zakładach pracy, a potem były 
już sklepy, kartki żywnościowe też przez nas wydawane. Robiło 
się coraz bardziej zwyczajnie, buro, byle jak…..

Poczta otrzymała polską załogę, jej członkowie przyjechali 
w komplecie, w kilka osób. Przyjechali kolejarze. Niemcy zostali 
zwolnieni z pracy. Był już pierwszy Polak lekarz, potem przyjeż-
dżali następni, pielęgniarki, potem to już szło żywiołowo i nim 
się spostrzegliśmy, Bielawa zaroiła się Polakami. Kościół rzym-
skokatolicki zapełniał się 
katolikami z Polski, a do-
tychczasowe nabożeństwa 
w języku niemieckim za-
stapiono polskimi. Jedna 
msza w niedzielę odby-
wała się po niemiecku, 
ale potem ksiądz opuścił 
Bielawę razem ze swoi-
mi parafianami. Powyżej 
Rynku był piękny, zadba-
ny kościół ewangelicki. 
Pamiętam śluby, pogrze-
by, które się tam odbywa-
ły. Potem stopniowo pu-

Plac Kościelny w Górnej Bielawie 
z kościołem w tle, wcześniej ewangelickim 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)
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stoszał, a następnie na kilka lat został zamknięty. Dużo później 
przy okazji jakiejś wizyty w Bielawie ujrzeliśmy jego otwarte 
drzwi, a wnętrze do cna zdemolowane – ślady po ogniskach na 
posadzce, brudno, resztę wolę przemilczeć. Miałam żal do na-
szych księży że do tego dopuścili. Ostatnio go ładnie odremonto-
wano, jest tu teraz rzymskokatolicka parafia. No i dobrze. To był 
wyrzut sumienia, czego się tu wcześniej dopuszczono.

Jeszcze tylko wspomnę, że pierwszej naszej zimy w Bielawie 
przyjeżdżały samochody wojskowe z polską załogą, raczej cywi-
lami, którzy wywozili z Bielawy dzieła sztuki, piękne dywany, 
cenne meble. Wchodzili tacy ważni panowie do naszego poko-
ju, gdzie pracowaliśmy z Adolkiem, nie zwracając na nas uwagi, 
kazali pozdejmować te piękne obrazy olejne ze ścian. Dopiero 
później dowiedzieliśmy się, że były to cenne dzieła (wiadomo 
– willa Dieriga), a myśmy codziennie patrzyli na nie, nie mając 
pojęcia o ich wartości. Nasz piękny dywan, taki ogromny – też 
nam zabrali. Poszarzało nam w pokoju. Z innych pokoi magi-
stratu też zostały zabrane obrazy, niektóre żyrandole. A jesienią 
1946 r. ruscy opuścili gmach dotychczasowej komendantury, 
gdzieś się wynieśli, a nasz magistrat, rozproszony w kilku bu-
dynkach, wprowadził się do dawnego, poniemieckiego gmachu 
Zarządu Miasta.

Wspomnę jeszcze, że latem 1945 r. pracowałam przy wy-
dawaniu przepustek zagranicznych. Przysługiwały one tylko 
młodzieży żydowskiej, starszym Żydom też, tylko tych było 
niewielu. Przychodzili do magistratu, nie było wtedy żadnych 
dowodów osobistych. Takie tymczasowe, na kartce papieru, 
bez fotografii. Nazywało się to, o ile pamiętam, właśnie „tym-
czasowy dowód osobisty”. Była tam rubryka „wyznanie”. Jeśli 
mi taki młodzian, dziewczyn raczej nie pamiętam, przedstawił 
taki tymczasowy dowód osobisty, miał prawo żądać przepustki 
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granicznej, celem poszuki-
wania rodziny. Przepustki 
zawsze wskazywały jako 
miejsce docelowe któryś 
z obozów koncentracyjnych 
– Dachau, Ravensbruck, 
Bergen-Balzen itd. Ja taką 
przepustkę wystawiałam, 
szłam do burmistrza po pie-
czątkę (pieczęć okrągła), no 
i po jego podpis. Prowadzi-
łam skorowidz, w którym to 
odnotowywałam i to wszyst-
ko. Uderzyło mnie to, że po 
krótkim czasie zgłaszali się 
ci sami młodzieńcy, prosi-

li o przepustkę do następnego obozu koncentracyjnego (nadal 
poszukiwali rodziny), a za każdym razem wracali objuczeni 
towarami, którymi handlowali i widać było, że nie dokładali 
do tych podróży. Kiedyś zwrócił 
się do mnie daleki mój kuzyn z 
prośbą o ukrycie go na jakiś czas, 
bo udało mu się zbiec przed UB-
owcami, którzy przyszli go aresz-
tować. Wpadłam na pomysł, że 
wyślę go za granicę. Wypisanie 
tymczasowego dowodu osobi-
stego to żaden problem, potem 
na to nazwisko wystawiłam mu 
przepustkę. Później napisał do nas 
z Austrii. Ułożył sobie tam życie 

Wycieczka do Owiesna   
w kwietniu 1946 r.  

Stoją od lewej: Leszek Krzyżanowski  
i Joanna Kruczkówna; siedzą od lewej: 

Leszek, autorka, Edward Kruczek

Od lewej: Edek Kruczek, autor-
ka, Leszek, Joanna Kruczkówna,  
Leszek Krzyżanowski
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i wiodło mu się nieźle. 
O wiele lepiej niż nam 
tutaj przez te następne 
smutne lata, wiadomo 
jakie. Kiedy na począt-
ku lat pięćdziesiątych 
Leszka aresztowało UB 
za działalność okupa-
cyjną, to bardzo żało-
waliśmy, że sami nie 
skorzystaliśmy z takiej 
okazji, jaką mieliśmy 
przy wydawaniu tych 

przepustek. Mieliśmy przecież niezbite dowody, że były one za 
granicą honorowane.

I jeszcze jedna – dla mnie śmieszna historyjka – wspomnie-
nie. Przed wojną byłam dzieckiem i tylko dwa razy byłam w kinie. 
Podczas wojny się do kina demonstracyjnie nie chodziło. Obowią-
zywało przecież hasło: tylko świnie siedzą w kinie. A po przejściu 

frontu trudno było się 
dostać do kina, zawsze 
stały kilometrowe ko-
lejki. Kiedy więc w Bie-
lawie zobaczyłam, że 
przy Rynku, u wylotu 
ul. 1 Maja czynne jest 
kino non-stop, zawsze 
otwarte, w którym nie 
było żadnych kas ani bi-
leterek, to w lipcu, jesz-
cze w sierpniu 1945 r. Bielawskie kino 

(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)

Plac Wolności w Bielawie  
na przedwojennej pocztówce 

(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)
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godzinami wysiadywałam w tym kinie. I było śmiesznie! Chodzili 
tam wyłącznie rosyjscy żołnierze i ja. Nie zwracali na mnie uwagi, 
a ja siedziałam wpatrzona w ekran, obojętne co na nim wyświet-
lano. Albo to był wojenny film w języku angielskim z rosyjskimi 
podpisami, albo rosyjski film po rosyjsku. Nie znałam ani jednego 
słowa po angielsku, nie umiem czytać cyrylicy, siedziałam więc jak 
na przysłowiowym tureckim kazaniu, ale cieszyłam się, że jestem 
w kinie. Potem mi oczywiście przeszło.

Było jeszcze wiele, wiele różnych zdarzeń, jak np. to, że pew-
nego razu jadąc rowerem upadłam, ostry pedał wbił mi się w ko-
lano i trzeba było założyć szwy. Leszek na plecach zawlókł mnie 
do szpitala, gdzie dr Zieliński zrobił mi operację, skórę pozszy-
wał i położył na oddział. Leżałyśmy we trzy: Niemka, Czeszka 
i ja. Jakoś się dogadywałyśmy, było miło. Po wypisaniu ze szpi-
tala zakonnica Niemka przychodziła codziennie zmieniać mi 
opatrunek, a kelnerki z hotelu przynosiły mi do domu śniadanie, 
obiad i kolację. Mam zdjęcie 
z obandażowaną nogą i la-
seczką.

Na zakończenie napiszę, 
jak nasz serdeczny przyja-
ciel Leon, któremu w czasie 
powstania warszawskiego 
bomba zburzyła dom, za-
bijając znajdujące się tam 
żonę i dwie córeczki, przy-
wędrował do Bielawy. Po 
powstaniu Niemcy wywieźli 
go do Oświęcimia, przeżył, 
ale zaraz potem zachorował 
na tyfus, znalazł się w szpi-

W środkowym rzędzie od lewej: 
Leszek, Liselotte. Leon Kazanowski
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talu w Częstochowie, gdzie nie znał nikogo i nikt jego nie znał. 
Schorowany, rozbity życiowo, trafił na Leszka, który mu zna-
lazł mały warsztat ślusarski, taki warsztacik. Samotnemu panu 
zaczęła gotować i prowadzić dom młoda ładna Niemka – Lise-
lotte. 

Z czasem bardzo się do siebie przywiązali, tworzyli nadzwy-
czaj dobraną parę. Leon zaproponował jej małżeństwo. Ona 
owszem, ale pod warunkiem, że wyjadą razem do Niemiec. On 
nie mógł się na to zdecydować, bo był gorącym patriotą, całą 
wojnę w konspiracji, później powstanie warszawskie, obóz – 
i on miałby przyjąć z czasem obywatelstwo niemieckie? Liza za 
nic nie chciała rozstać się z wysiedloną rodziną. Był to głęboki 
dramat szczerze kochających się ludzi. Pożegnali się na dworcu 
w Rychbachu…

We Wrocławiu 1965 r.

Dworzec kolejowy Bielawa Zachodnia –  lata trzydzieste 
(fot. ze zbiorów T. Łazowskiego)
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Posłowie

Pamiętnik ten kończy się tak nagle, ponieważ pisałam go na konkurs 
„Gazety Robotniczej”, byłam ograniczona określoną liczbą stron. Właści-
wie to pisałam go więcej dla siebie, by uchronić tamte lata od zapomnie-
nia, wtedy minęło już 20 lat. Obawiałam się, że pamięć będzie mnie co-
raz bardziej zawodzić. Dlatego zgłosiłam się do konkursu na pamiętnik. 
To mnie tylko zmobilizowało do pisania, do którego zabierałam się od 
kilku lat.

Mnie się wydaje, że mało ludzi musiało tak ciężko okupić swoje za-
mieszkanie na tych ziemiach. Myślę, że większość ludzi wsiadała do po-
ciągu i w lepszych czy gorszych warunkach docierała do miejsca przezna-
czenia. Nasza grupka była taka jakaś uparta, taka pełna chęci i zapału 
do pracy na Dolnym Śląsku. Wydaje mi się, że dziwny zbieg okoliczności 
zmusił nas do nadzwyczajnych wysiłków i poczynań, by nareszcie zdobyć 
upragnione mieszkanie i pracę.

Na początku mojego nowego życia pracowałam w starostwie w Dzier-
żoniowie, potem służbowo przeniesiono mnie do magistratu w Bielawie. 
Byłam jedną z 5 osób, które zakładały Zarząd Miejski w Bielawie. Po-
czątkowo cała nasza piątka mieszkała razem z naszym polskim burmi-
strzem Franciszkiem Zwolskim w jednej opuszczonej willi, potem każde 
z nas poszukało sobie mieszkania. Praca w zarządzie miejskim dawała 
nam dużo zadowolenia.

Początkowo byliśmy jedynymi Polakami w kilkunastotysięcznej Bie-
lawie. Wszyscy osadnicy napływający do Bielawy byli przez nas przyj-
mowani – przydzielaliśmy im mieszkania, gospodarstwa. Zamienialiśmy 
niemieckie nazwy ulic na polskie, zabezpieczaliśmy w miarę możliwości 
szkoły, budynki użyteczności publicznej przed dewastowaniem, zaprowa-
dziliśmy ład w mieście. Również przez nas został założony posterunek 
Milicji Obywatelskiej. Pomagaliśmy nauczycielom organizować polskie 



szkoły. W naszej obecności fabryki były przejmowane przez polskie załogi, 
stacje kolejowe przez pierwszych kolejarzy. Czasy były naprawdę ciekawe 
i niezapomniane. Pracowaliśmy tylko za jedzenie na stołówce i za przy-
działowe „ciuchy”, a czasem za paczki z UNRY. Pierwsze pensje otrzy-
maliśmy po kilku miesiącach pracy i to w niemieckich markach.

Z czasem zaczęli przybywać coraz to nowi pracownicy do naszego za-
rządu miejskiego. Przeważnie byli to zdemobilizowani żołnierze i ludzie, 
którzy tu za Niemców pracowali.

Pracowałam przy spisie ludności w 1946 r., wiele godzin przesiedzia-
łam przy pisaniu list wyborczych do referendum, potem list do wysiedle-
nia Niemców itd. itp.

Nie wiem, czy dobrze zrobiłam opisując właśnie tę pierwszą część 
mojego tutaj pobytu, a przede wszystkim wędrówkę? To jednak ten etap 
w moim życiu jest chyba najważniejszy. A może najciekawszy? Później-
szy okres pionierskiej pracy wydaje mi się jednym pasmem miłych wspo-
mnień w porównaniu z gehenną, jaką przeżyłam w czasie tej wędrówki.

Teresa Gos



W 2009 roku ukazała sią pierwsza część wspomnień Teresy Gos.  
Autorka przenosi nas tam w przedwojenną atmosferę  

swego rodzinnego domu,  
a także opisuje dramaty swych bliskich podczas wojny.

Teresa Gos, córka Tomasza Mal-
ca i Marii z d. Lisowskiej, urodziła 
się 26.09.1928 r. w Miedzianej 
Górze k. Kielc, tutaj też skończyła 
szkołę podstawową. W czasie okupa-
cji uczęszczała do Szkoły Handlowej 
w Kielcach. W maju 1945 r. wy-
jechała na Dolny Śląsk na tzw. Zie-
mie Odzyskane do Bielawy, gdzie pra-
cowała w wydziale społeczno-politycz-

nym tutejszego magistratu. W 1946 r. wyszła za mąż za Tade-
usza „Leszka” (pseud. AK) Gosa ze Światełka. W 1955 r. sprowa-
dziła się wraz z mężem i synami Adamem i Tadeuszem do Wrocławia. 
W 1960 r. urodziła córkę Urszulę.
Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku zaczęła spisywać swoje wspomnienia, 
które – na prośbę rodziny – zdecydowała się opublikować. Niestety, udar 
mózgu uniemożliwił kontynuację zapisu wspomnień. W tomie tym Autorka 
opisuje rodzinną wioskę Miedzianą Górę oraz Kielce takie, jakie przetrwały 
w jej wspomnieniach, a jakich już nie ma.

[…] A więc, w zimie, dziadek Konstanty brał pranie na sanki, wywoził je Mamusi nad 
rzekę, tam trzeba było klęczeć na kolanach na takiej grubej desce, na której prało 
się kijanką, mocno uderzając, te stosy prania. A tu tylko na sobie lniana koszula 
i spódnica, bez majtek, bez pończoch. Śnieg, mróz, a Mamusia prała. Gdy dziadek 
przyjeżdżał z sankami po Mamusię, to jej zamoczona praniem spódnica przymarzała 
do deski i oboje z dziadkiem delikatnie odrywali ją, żeby sztywna od mrozu tkanina 
spódnicy – nie popękała. I to się wszystko naprawdę działo 100 lat temu, moja Mama 
tak prała, jej Matka, babka i wszystkie pra-prababki tak żyły i tak prały. Ja piorąc 
w pralce automatycznej doceniam to, że jestem pierwszym pokoleniem od setleci, które 
przeskoczyło ze średniowiecza w niewyobrażalną niegdyś – nowoczesność. Moje dzie-
ci, wnuki i prawnuki już takich skojarzeń mieć nie będą […]

[…] To są wszystko moje refleksje i odczucia, piszę to, co czuję, a nie na pokaz czy 
poklask. Wszystko jednak piszę prawdę. Na pewno subiektywną, ale piszę to co wi-
działam, osobiście przeżyłam […]
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