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3 sierpnia 
„Być dla innych, dla mojego kraju”.

Nie żyje Zofia Dillenius – wrocławianka,  
uczestniczka Powstania Warszawskiego

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Lwów, Warszawa i Wrocław – zmarła 2 sierp-

nia Zofia Dillenius była osobą, której życie 

związane było głównie z tymi trzema miastami. 

We Lwowie urodziła się 28 stycznia 1928 r. 

Warszawę pokochała całym sercem i to dla niej, 

walcząc o wolną Polskę, poszła do Powstania. 

Większość życia spędziła natomiast we Wroc-

ławiu, w którym zamieszkała w 1948 r. 

Zofię i jej rodzinę II wojna światowa zastała 

pod Lwowem. Miała 11 lat. Okres okupacji so- 

wieckiej był nieustającą ucieczką przed NKWD. 

Do Warszawy jej rodzina przedostała się dzięki 

fałszywym dokumentom. Tam kilkunastoletnia 

Zofia podjęła naukę i zaangażowała się w dzia-

łalność konspiracyjną, w 1942 r. wstępując 

do Szarych Szeregów – do konspiracyjnej 77. 

Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej 

„Młody Las” hufca Mokotów. Do Powstania  

poszła, mając zaledwie 16 lat. To, co przeżyła, co  

widziała, czego doświadczyła, tak bardzo zapa-

dło jej w pamięć, że nawet po ponad 60 latach 

w rozmowie z wrocławskim dziennikarzem, 

Krzysztofem Kunertem, potrafiła szczegółowo 

opisać wiele zdarzeń. „Z detalami opisywała 
tragiczne chwile tuż po ataku nieprzyjacielskich 

Dożyła 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale we wrocławskich 
sobotnich obchodach nie dała rady już wziąć udziału. Zmarła w niedzielny poranek 
2 sierpnia 2020 r., mając 92 lata. Zofia Dillenius pseud. „Jodła”, rocznik 1928, 
łączniczka w pułku „Baszta”. W 1948 r. związała się z Wrocławiem. Tu studiowała 
na Uniwersytecie Wrocławskim, tu pracowała ponad 30 lat w Ossolineum, tu też 
angażowała się w działania „Solidarności” i Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, 
w których odnalazła wartości konspiracji. Jako aktywna działaczka społeczna przez 
wiele lat przewodniczyła Wrocławskiemu Środowisku Powstańców Warszawskich. 
Bez niej to środowisko liczy już tylko 13 Powstańców. Przypominamy jej sylwetkę 
oraz publikujemy fragmenty wywiadu-rzeki, jakiego we wrześniu 2009 r. udzieliła 
Krzysztofowi Kunertowi. Opowiadała w nim m.in. o okupacji, Powstaniu Warszawskim, 

powojennym Wrocławiu i „Solidarności”.

bombowców, czy polowanie, które na jednej  
z warszawskich ulic urządził na nią i jej towa-
rzyszkę niemiecki pilot. A przecież opowiadała 
mi to w 2009 r., 65 lat po powstaniu” – mówił 

Kunert, zaraz po tym, gdy dowiedział się o jej 

śmierci. 

Tak jak wielu innych młodych była przygoto-

wana do Powstania i czekała na nie z ogromną 

nadzieją. Była przeszkolona jako sanitariuszka 

i łączniczka, i te umiejętności bardzo przydały 

jej się w czasie 63 dni walk. Po upadku Po- 

wstania Warszawskiego dla niej i jej rodziny 

rozpoczął się trudny okres tułaczki. Po wojnie 

do Warszawy rodzina nie miała po co wracać 

– rodzinny dworek na Mokotowie przestał ist- 

nieć. 

Ostatecznie w 1948 r. osiedliła się we Wroc-

ławiu, w którym zdecydowała się podjąć studia 

na Uniwersytecie Wrocławskim. „W stolicy Dol-
nego Śląska dostrzegła coś znajomego, te same 
ruiny i ten sam blask słońca, które towarzyszyły 
jej w Warszawie” – wspomina Kunert. Być może 

dlatego zapuściła tu korzenie na zawsze.
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Przez ponad 30 lat pracowała w Ossolineum, 

które w czasach PRL uważała za „enklawę 

wolności”. To właśnie tam zaangażowała się  

w ruch solidarnościowy, zakładając w Ossoli-

neum „Solidarność”. 

Po 1989 r. – już bez strachu o własne życie  

– w pełni mogła zaangażować się w działalność 

społeczną. Dla środowiska dolnośląskich akow- 

ców przez lata redagowała „Biuletyn Informa- 

cyjny”, przewodnicząc jednocześnie Wrocław- 

skiemu Środowisku Powstańców Warszawskich.

Porucznik Zofia Dillenius – łączniczka w pułku 

„Baszta” o pseudonimie „Jodła” odznaczona była  

m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim 

Krzyżem Powstańczym, Medalem „Pro Memo- 

ria”, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pa- 

mięci Narodowej oraz Złotą Odznaką Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich.

Jej śmierć, tak symboliczna – zaledwie kilkana- 

ście godzin od 76. rocznicy Godziny W, czyli  

wybuchu Powstania Warszawskiego, jest wiel- 

ką stratą m.in. dla wrocławskiego środowiska 

powstańczego. Szacuje się, że po wojnie we 

Wrocławiu osiedliło się ok. 300 Powstańców. 

Jeszcze 1 sierpnia żyło ich 14. Dziś wśród nich 

nie ma już Zofii Dillenius. 

Cześć Jej pamięci!

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Zofia Dillenius, 2009 r, fot. Krzysztof Kunert
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DWA MIASTA – DWIE OKUPACJE

Gdzie zastał Panią wybuch wojny?

Z mamą i młodszym bratem spędzaliśmy wa- 

kacje u babci w Jaworowie pod Lwowem. Kiedy 

Niemcy szli na Lwów, uciekaliśmy podwodą pod  

wschodnią granicę. Trwało to od 9 do 16 wrze-

śnia. Ale dzień później, gdy w radio podano 

komunikat, że Sowieci zaatakowali nasz kraj, 

matka nie wahała się nawet przez chwilę. 

Przed czym?

Byliśmy rodziną polskiego żołnierza, hallerczy- 

ka, weterana wojny z 1920 r. Mama wiedziała 

dobrze, że wcześniej czy później wywiozą nas 

albo zabiją. […] Po wielu trudach dotarliśmy do 

rodziny we Lwowie, a potem przez dziewięć 

miesięcy ukrywaliśmy się przed NKWD […]. 

Znajdowaliście się pod sowiecką okupacją. 

Jak udało się Wam przedostać do Warszawy?

Druga babcia, matka mojego ojca, która miesz- 

kała w Warszawie, podesłała nam przez prze-

mytnika informacje o możliwości przedostania 

się przez granicę oraz lewe papiery, z których 

wynikało, że pochodzimy ze stolicy. Wkrótce 

po stawieniu się przed niemiecką komisją  

w Przemyślu zostaliśmy przepuszczeni przez  

most na Sanie do Generalnej Guberni. War-

szawa w porównaniu ze Lwowem wydawała mi 

się naprawdę cudna. Tu Europa, a za wschodnią 

granicą Azja. 

Jak wyglądała?

Po wrześniu 1939 r. miasto nie wydawało mi się 

bardzo zniszczone. Faktycznie legło w gruzach 

w trakcie i po Powstaniu […].

PIERWSZE ZADANIA

W chwili wybuchu Powstania miała Pani  

16 lat, była łączniczką i sanitariuszką, żoł-

nierzem „Baszty”.

Po przyjeździe do Warszawy mama zapisała 

mnie do szkoły Sióstr Niepokalanek na Moko-

towie. Przed Powstaniem wstąpiłam do kon- 

spiracyjnej 77. Warszawskiej Żeńskiej Dru-

żyny Harcerskiej „Młody Las” hufca Mokotów. 

Szkolono nas w zakresie łączności i sanitariatu. 

Sama „Baszta”, czyli mój powstańczy pułk, była  

skrótem od początkowych liter wyrazów „bata-

lion sztabowy”. Gdy rozrosła się do rozmiarów 

pułku, w jej skład wchodziły trzy bataliony,  

w sumie ok. 2200 osób. Pierwotnym zadaniem 

„Baszty” była ochrona Komendy Głównej AK,  

która miała mieć siedzibę na Mokotowie. Osta-

tecznie sztab zadecydował, że przemieści się  

na Wolę, natomiast „Baszta” została na wyzna-

czonym miejscu.

Pamięta Pani momenty przed  godziną „W”?

W razie wybuchu Powstania miałam zgłosić się 

w Śródmieściu na ul. Wilczą 61, gdzie mieścił 

się nasz punkt zborny. Niestety, nie zdążyłam, 

dlatego że tego dnia przed południem nasza dru- 

żyna przygotowywała na ul. Belgijskiej miesz- 

kania dla uchodźców ze wschodu. Zajęło nam 

to czas do godz. 15.00. Kiedy wracałam do 

domu, na przystanku tramwajowym spotkałam 

koleżankę, która powiedziała, że godzina „W” 

będzie dzisiaj, ale nie wiedziała o której. W Ale- 

jach Jerozolimskich w aptece zdążyłam jesz 

cze uzupełnić swoją apteczkę i czym prędzej 

wracałam na Mokotów. Tam zastałam zapisaną 

kartkę: „Godzina 17.00, punkt zborny”. W domu  

szybko coś przełknęłam i gdy już zamierzałam 

Fragmenty wywiadu Krzysztofa Kunerta  
z Zofią Dillenius  

„Wartości z konspiracji odnalazłam w Solidarności”
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wyjść, zaczęły wyć syreny. I choć tego dnia nie  

było bombardowania, z powodu alarmu nie  

opuściłam domu. Wkrótce w oknach zobaczy-

łam pierwsze powstańcze oddziały zajmujące 

swoje pozycje i Niemców szykujących się do 

obrony. Ciągle słyszałam jakieś kroki, krzyki  

i wołania. Coś się działo, ale nie wiedziałam co.

Co się wydarzyło rankiem?

Rano powiedziałam mamie: „Idę, przecież nie 

będę siedzieć w domu. Jakoś dostanę się do 

Powstańców”. Wkrótce na ulicy dołączyły do  

mnie dwie koleżanki, które, chociaż nie były 

wcześniej w konspiracji, chciały walczyć. Ra- 

zem zaczęłyśmy się przedzierać przez miasto. 

Było to możliwe, bo nasi zdobyli właśnie szko- 

łę przy ul. Woronicza zajętą wcześniej przez  

Niemców. Jak tylko umilkły strzały, pobiegły-

śmy niezabudowaną z jednej strony aleją Nie-

podległości i dostałyśmy się do „Alkazaru”. Był  

to gmach, który obok „Pudełka” i „Westerplatte” 

bronił dostępu do Mokotowa od południa. 

Zameldowałyśmy się u dowódcy, który wydał  

mi pierwsze rozkazy. Jako żołnierz WSK, czyli  

Wojskowej Służby Kobiet, miałam zorganizować  

punkt sanitarny dla naszych rannych z frontu. 

Zaczęłam więc chodzić po prywatnych domach 

i prosiłam o materace oraz pościel. Ludzie bar-

dzo chętnie dzielili się tym, co mieli. 

Cywile Wam sprzyjali?

W tych dniach wyczuwało się wielkie podnie 

cenie wśród mieszkańców Warszawy, nie tyl- 

ko u konspiratorów. Przecież już na kilka dni 

przed wybuchem Powstania Niemcy zaczęli 

się wycofywać z polskiej stolicy, a przez most 

Poniatowskiego szli powracający z frontu zmor- 

dowani i przerażeni żołnierze niemieccy. Myśmy  

to wszystko obserwowali i bardzo się cieszyli. 

Oprócz tego Rosjanie zachęcali warszawiaków 

do Powstania przez radio „Moskwa”. Podobne 

apele nadawała rozgłośnia „Kościuszko”, a miej- 

scowy komendant Armii Ludowej kazał poroz-

lepiać po mieście ulotki, w których wzywał do 

zrywu pod jego przywództwem, gdyż – jak to 

przedstawiał – dowódcy AK uciekli z miasta. 

Czy, oprócz opieki sanitarnej, pełniła Pani inne  

funkcje w pierwszym okresie Powstania?

Byłam łączniczką spełniającą polecenia komen- 

dantki „Agnieszki”, Haliny Chojko, w komendzie 

Mokotowa przy ul. Malczewskiego 15, przyjmo- 

wałam też chłopców z kanałów ze Śródmieścia. 

Kiedy kanały na jakiś czas się zatkały wraz  

z inną harcerką „Lilką” Krajewską zgłosiłam się  

na ochotnika, aby do Śródmieścia z rozkazami 

przedostać się górą. Było to 20 sierpnia. Nie- 

stety, zostałyśmy złapane na Polu Mokotow-

skim przez Niemców i w rezultacie trafiłyśmy 

przez Zieleniak do Dulagu w Pruszkowie. 

BUKIET BIAŁO-CZERWONYCH DALII  

W KAŁUŻY KRWII

To chyba charakterystyczne dla Powstania, 

że tu i teraz się udało, w kolejnej minucie 

człowiek mógł już nie żyć…

Często przypominam sobie zdarzenie z zaplecza 

ul. Odyńca, gdzie na parterze jednego z domów 

mieliśmy pocztę polową. Nagle zaczęły zbliżać 

się niemieckie samoloty. Jedna z bomb trafia 

w budynek obok. Rzuciło nas do przedpokoju 

razem z futryną okna. Po chwili jakoś się po- 

zbieraliśmy. Wszystko było w czerwonym pyle.  

Kiedy doszłam do tej okiennej wyrwy, usłysza- 

łam krzyk kolegi: „Leć po opatrunki!”. Jedno-

cześnie zauważyłam dwóch naszych chłopców 

niosących mężczyznę, z którego podmuch zdarł  

ubranie. Ten mężczyzna miał w ustach pełno 

pyłu. Dusił się. Wypadłam na ulicę i nagle po- 

ślizgnęłam się na… ludzkiej dłoni. Brrr! Wokół 

widziałam tylko trupy: młodego chłopca bez 

ubrania, który zastygł niczym grecki posąg – był 

cały brązowy, bo pył powbijał się w jego skórę. 

Kilka kroków dalej leżało ciało nagiej kobiety 

z urwaną na wysokości kolana nogą. Jej twarz 

pozostawała cała wykrzywiona. I wszędzie był 

ten pył… 

To bardzo tragiczne wydarzenia…

Było ich dużo więcej, a część pozapadała mi 

mocno w pamięć. Pamiętam przepiękny bukiet 
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pięknych biało-czerwonych dalii, które niósł 

przez ulicę młody chłopiec – Powstaniec. Niósł  

je dla mnie, stojącej w dziurze po oknie w ko- 

mendzie placu przy ul. Malczewskiego. Tego 

chłopca poznałam kilka dni wcześniej, a do 

dziś wiem jedynie, jakiego używał pseudonimu 

– „Jur”. Już wchodził na chodnik tuż przed bu- 

dynkiem i nagle rozerwał się przed nim pocisk 

z granatnika. „Jur” padł, a wokół rozlała się 

krew z jego z rozszarpanej wątroby. Zdążyli 

przenieść go do szpitala, gdzie wkrótce umarł. 

A na chodniku w kałuży krwi pozostały strzępy 

biało-czerwonych dalii.

W Powstaniu śmierć zbierała obfite żniwo…

Sytuacje, w których na szali leżało ludzie ży- 

cie, zdarzały się powszechnie. Któregoś wrze-

śniowego dnia razem z koleżanką uciekałyśmy 

przed nalotem. Bombardowany był „Alkazar”. 

Kiedy odbiegłyśmy na pewną odległość od 

ul. Krasickiego, widziałyśmy już tylko kłęby 

czerwonego pyłu. Po chwili za nami pojawił się 

niemiecki bombowiec. Leciał wprost na nas. 

Polował na Was?

Zdążyłyśmy tylko rzucić się pod płot porośnięty 

jakąś winoroślą, a niemal w tej samej chwili se- 

ria z karabinu maszynowego przeorała miejsce, 

w którym stałyśmy. Na tym jednak się nie 

skończyło, bo samolot zawrócił, wyraźnie nas 

poszukując. Tym razem zdążyłyśmy schować się 

za ścianą jednego z domków jednorodzinnych. 

Ale i wówczas Niemiec nie zrezygnował. Po 

wykonaniu nawrotu zaatakował raz jeszcze. 

Na szczęście starczyło nam zimnej krwi, aby  

obiec wokół dom i wcisnąć się do jego środka. 

Skończyło się więc tylko na ostrzelaniu bu- 

dynku.

Toż to kadry sensacyjnego filmu! Z drugiej 

strony Wasz Mokotów i tak potraktowany 

został stosunkowo łagodnie. Ogromne stosy 

trupów leżały na Ochocie, Woli i później na 

Starym Mieście.

To prawda. Wśród Niemców i ich pomagierów 

byli prawdziwi złoczyńcy. To, co zrobili dowo- 

dzący kryminalistami Dirlewanger oraz Kamiń-

ski kierujący oddziałem RONA – wschodnich 

żołdaków, to była prawdziwa rzeź. Zabijali 

wszystkich, jak popadło, starców, kobiety, dzie- 

ci. Rżnęli nas, Polaków nożami i toporami – jak 

mięso.

ZAROBACZONA KASZA I PRZESTRZELONY 

KOCIOŁ

Mówimy o wojnie, gdzie skrajnym wydarze-

niom towarzyszy proza codzienności.  Co jadł 

i pił żołnierz „Baszty”?

Przede wszystkim nikt nie myślał o jedzeniu, 

a jeśli już, to raczej walczyliśmy o głodzie. 

Najważniejsze było wykonanie zadań. Kiedy  

przebywałam na ul. Malczewskiego u komen-

dantki „Agnieszki”, obok była kuchnia dla chłop- 

ców z „Motu”. To tu poznałam smak klusek z dyni 

i zupek z kostek maggi, które rozpuszczaliśmy 

bez żadnych dodatków w gorącej wodzie. Od  

czasu do czasu na ulicach pojawiały się kotły 

z zarobaczoną kaszą. Pomimo głodu nie mo- 

głam jej przełknąć. Sama jako łączniczka orga- 

nizowałam zaopatrzenie w żywność żołnierzy 

frontowych. Kiedyś, gdy niosłyśmy z koleżan- 

ką gorącą zupę przez szeroką, będącą pod  

ostrzałem, ul. Puławską, przestrzelono nam ko- 

cioł. Choć każda z nas mogła zginąć, skończyło 

się jedynie na oparzeniach po zupie.

A woda?

Na początku wody nie brakowało. Obok naszej  

Komendy, w pustym domu po jakimś bogatym 

Żydzie, kąpałyśmy się w marmurowej łazience. 

Trwało to do ok. 20 sierpnia, kiedy wysłano 

mnie w inny rejon. Później pozostało już tylko  

korzystanie ze studni lub po prostu pozosta-

wanie brudnym przez wiele dni. 

Czy w zaopatrzeniu pomagały Wam zrzuty?

Szkoda, że większość tych zasobników trafiła 

w ręce Niemców, choć niewielka część zrzutu 

przypadła i nam. Była tam żywność, angielskie 

steny, karabiny maszynowe, amunicja. Zrzuty 

przyjmowaliśmy jak powiew nadziei.
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KSIĄDZ ZIEJA

Wiadomo też, że otuchę nieśli ludziom ka- 

płani…

Na Mokotowie działał „Rybak”, ks. Jan Zieja. Był 

szalenie odważny. Gdy inni biegali pochyleni, 

on chodził wyprostowany. Pamiętam pierwszą 

wolną mszę św. powstańczą.  To była prawdziwa 

euforia. 6 sierpnia w Szpitalu Elżbietanek ka- 

plicę rozświetlało słońce, a wokół powiewały 

biało-czerwone sztandary. Ks. Zieja miał wów-

czas kazanie, jak zwykle proste i mądre. Nie 

pamiętam, o czym mówił, ale cała młodzież, 

która tam była, szczerze płakała. […]

KOSZMAR ZIELENIAKA I POWRÓT  

Z PRUSZKOWA

Wspominała Pani o Zieleniaku na Ochocie, 

do którego trafiłyście z koleżanką po tym, jak 

złapali Was Niemcy. 

Przed Powstaniem Zieleniak był targowiskiem 

warzywnym. Mieścił się przy ul. Grójeckiej.  

W czasie Powstania został zamieniony na obóz 

obsługiwany przez żołdaków Kamińskiego. Spę-

dzana tam z podpalanych budynków ludność 

koczowała pod gołym niebem w straszliwych 

warunkach, bez wody i jedzenia. Ludzie czeka-

jący na dalszą drogę z Warszawy wydani byli 

na całkowitą samowolę bandytów, którzy mor-

dowali, kogo chcieli, zwłaszcza zaś gwałcili 

kobiety i dziewczynki, które potem najczęściej 

zabijali. Wpędzono tam również i naszą grupę. 

Byłyście obie młodymi kobietami. Jak udało 

Wam się przeżyć??

Natychmiast padłyśmy na trawę i, by nie zwra-

cać na siebie uwagi, przykryłyśmy się kocem 

„Lilki”. W strachu przeleżałyśmy nieruchomo 

parę godzin. Wreszcie z dużą grupą ruszyłyśmy 

na Dworzec Zachodni, skąd w bydlęcych wago- 

nach przewieziono nas do obozu w Pruszkowie.

Co się za Wami działo w Pruszkowie?

Wydostałyśmy się stamtąd po dwóch dniach 

dzięki znajomemu lekarzowi. Za bramą obozu  

przejął nas zachowujący się przyjaźnie młody 

węgierski żołnierz i odstawił do Leśnej Podkowy,  

gdzie puścił nas wolno. Stamtąd przeszłyśmy 

lasami do Komorowa do wujka „Lilki”. Ponieważ 

nie wykonałyśmy zadania i nie dostarczyły-

śmy rozkazów, uważałyśmy za swój obowiązek 

wrócić przez linie niemieckie do dowództwa 

Mokotowa, by zameldować, że rozkaz nie został 

wykonany. 

Ale żeby to zrobić, trzeba było pokonać nie-

mieckie pierścienie zabezpieczające miasto.

Aby zorientować się, czy są jakieś możliwości 

przejścia do Warszawy, udałam się kolejką EKD  

do Leśnej Podkowy do przebywającej na waka-

cjach „Sarny” Heleny Zybały, harcerki z naszej 

konspiracyjnej drużyny. Powiedziała mi, że jakaś  

łączniczka usiłowała przedostać się do stolicy,  

lecz zawróciła na widok Niemców. W drodze  

powrotnej do Komarowa znowu natknęłam się  

na tego samego Węgra, który tym razem szczę- 

śliwie obronił mnie przed niemieckimi żandar-

mami, gdy na jednym z przystanków wyłapywali 

w wagonach ludzi. Ostatecznie wyruszyłyśmy 

do Warszawy 27 sierpnia. Wstawał wtedy je- 

den z nielicznych ponurych i deszczowych dni.  

Drobna mżawka zmieniała się stopniowo w ule- 

wę, odezwały się pomruki grzmotów. Niemcy  

na swych punktach obserwacyjnych mieli znacz- 

nie gorszą widoczność i kluczenie między nimi 

było dużo łatwiejsze. Ostatni odcinek drogi 

przez pierwszą linię niemiecką przebrnęłyśmy 

czołgając się kartofliskiem. Do naszej powstań- 

czej placówki dotarłyśmy zmoczone do nitki  

i ociekające błotem. Ale udało się. Siedzibę 

WSK zastałyśmy leżącą w gruzach, głosiłam się 

więc do poczty harcerskiej przy ul. Tynieckiej,  

a w końcu do oddziału osłonowego.

CISZA KAPITULACJI

Czy pod koniec Powstania ludność występo-

wała przeciwko Wam?

Po części tak było. Pamiętam, choć jak przez 

mgłę, oskarżenia ludzi na ulicy: „Co wy robicie? 
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Kiedy to się wreszcie skończy?”. Odpowiadałam, 

że wtedy, jak zwyciężymy i pobijemy Niemców.  

Nie dopuszczała Pani myśli, że to już koniec?

Prawdę powiedziawszy, do końca nie zastana-

wiałam się nad tym, czy Powstanie może upaść. 

Dopiero kiedy Niemcy przypuścili ostateczny 

szturm na Mokotów, 24 września 1944 r., do- 

tarło do mnie, że nasz zryw się nie utrzyma. […] 

Kiedy skapitulowaliście?

Siły zbrojne Mokotowa podpisały akt kapitula-

cji 27 września, około południa. Nastała wtedy 

straszliwa cisza. Było w tym coś przerażającego. 

Człowiek, który przyzwyczajony jest do stałego 

huku, doznaje jakiegoś wstrząsu. Byliśmy zroz-

paczeni i zdeterminowani. Podszedł do mnie 

porucznik „Tadeusz” i kazał mi zdjąć furażerkę 

i powstańczą opaskę. Powiedział: „Masz się 

wmieszać w ludność cywilną – to rozkaz!”. 

Nie chciałam tego uczynić, byłam żołnierzem!  

Z bólem serca oddałam mu w końcu te rzeczy. 

Po chwili usłyszeliśmy niemieckie krzyki: „Raus, 

raus!”. Żołnierze biegali od piwnicy do piwnicy 

z odbezpieczonymi granatami. Jeśli nikt nie 

wychodził, wrzucali je do środka. Wyszliśmy na 

ulicę.

Wróćmy na koniec tej części naszej rozmowy 

do samego Powstania. Czy uważa Pani, że 

było potrzebne?

Wówczas był to odruch społeczeństwa, pęd 

do wymarzonej wolności i rodzaj samoobrony. 

Wiedzieliśmy dobrze o wzmagającym się ter-

rorze, o łapankach i wywózkach, o torturach  

oraz mordowaniu więźniów na Pawiaku i w al.  

Szucha, a także o masowych egzekucjach prze-

prowadzanych na ulicach, które spływały krwią,  

egzekucjach zarządzonych przez szefa SS i po- 

licji na dystrykt warszawski Franza Kutscherę. 

Buntowaliśmy się przeciwko tej przemocy. Po  

prostu, my młodzi, chcieliśmy walczyć. Obecnie,  

kiedy myślę o tych setkach tysięcy ofiar i o znisz- 

czonym mieście, waham się, czy ta ofiara nie  

była zbyt wielka. Ale zaraz powraca do mnie  

myśl, co by się stało, gdyby Powstanie nie wy- 

buchło? Czy Niemcy nie uczyniliby z Warszawy 

zajadle bronionej twierdzy? Świadczyły o tym  

– po wstępnej panice – ponownie podjęte 

energiczne prace fortyfikacyjne oraz wydane 

27 lipca zarządzenie, by mieszkańcy miasta 

w wieku od 17 do 65 lat w liczbie 100 tysięcy 

stawili się z łopatami w wyznaczonych miej-

scach do kopania umocnień. Jak po takiej za- 

żartej walce z Rosjanami wyglądałaby stolica 

i ilu ludzi straciłoby życie? A jaki los po upadku 

Warszawy byłby pisany ocalałym akowcom? 

Z rozkazu Stalina wywieziono by nas w głąb 

Związku Radzieckiego, co do tego nie mam 

złudzeń, bo wywiad bolszewicy mieli dobry.  

Czy ktoś z nas by wrócił? Naprawdę trudno na 

te pytania odpowiedzieć.

Co działo się z Panią tuż po kapitulacji?

Wmieszałam się w tłum, który Niemcy całą 

falą gonili w kierunku al. Niepodległości. Tam 

oddzielali żołnierzy od ludności cywilnej. Ja,  

ku własnej złości, zostałam skierowana wraz  

z cywilami na Służewiec i Wyścigi Konne. Po- 

nieważ nie chciałam znów trafić do Pruszkowa 

na selekcję, po której groziły przymusowe ro- 

boty w głębi III Rzeszy, przy pomocy polskiej 

pielęgniarki w jednym z punktów sanitarnych 

obwinęłam sobie rękę bandażem. I tym razem 

wygrałam. W Pruszkowie jako „ranna” zostałam 

zakwalifikowana do grupy osób chorych. Na- 

stępnie Niemcy zagnali nas do pociągu, w któ-

rym na stojąco, od godz. 17.00 jednego dnia 

do wieczora następnego dnia, dojechaliśmy do 

Miechowa. Tam przyjął nas restaurator, pan 

Styczeń, którego później zatłukli bolszewicy. 

Należał do tych ludzi, którzy w dzień gościli 

Wehrmacht, a nocą karmili partyzantów z AK.  

Po wielkim głodzie najedliśmy się wtedy kotle-

tów schabowych, kartofli i sałatki pomidorowej. 

W kolejne dni przychodzili miejscowi ludzie, 

przeważnie chłopi, którzy zabierali nas do 

siebie. W ten sposób ze spotkaną po drodze  

kuzynką trafiłyśmy do leśniczówki pana Mysz-

kowskiego w Kozłowie-Przesiece. Otoczona 

gęstymi lasami leśniczówka nazywała się „Wi- 

śniówka”. Tu też w nocy zaglądali partyzanci  

z AK. Zaczęło się poszukiwanie rodziny.
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DROGA DO BLISKICH

Czyli podobnie jak w przypadku tysięcy innych  

warszawiaków…

W czasie exodusu z Mokotowa od jakiegoś czło-

wieka otrzymałam informacje, ze moja mama 

i brat spalili się w piwnicach naszego dworku. 

Nie uwierzyłam. Pojechałam do Krakowa do 

siedziby Rady Głównej Opiekuńczej, gdzie były 

spisy warszawiaków. Wypatrzyłam tam moją 

rodzinę.

Gdzie przebywali Pani bliscy?

Moja rodzina mieszkała w Ujściu Jezuickim, we 

wsi leżącej w miejscu, gdzie Dunajec wpada do 

Wisły, naprzeciwko Opatowca. […] Wkrótce 

spotkałam się z bliskimi. Nie mogli uwierzyć, że 

mnie widzą.

Ludzie przekazywali Panią z rąk do rąk? To  

wprost niewiarygodne, że wszyscy tak bezin-

teresownie pomagali nieznanej osobie…

To było naturalne, że warszawiakom się wtedy 

pomagało. Na hasło „Powstanie Warszawskie” 

otwierały się drzwi do wielu domów. 

Gdzie zastało Panią wyzwolenie?

Niemal do samego „tak zwanego wyzwolenia” 

mieszkaliśmy w Ujściu. […]

POSZUKIWANIA NOWEGO DOMU

Przebywaliście „w starym” kraju. W jaki sposób  

znaleźliście się na Ziemiach Odzyskanych?

Ojciec nie należał do tych, którzy chcą żyć na 

cudzym garnuszku. Kilka dni później wyjechał 

na zachód za pracą i jakimś lokum. Wkrótce 

znalazł posadę w Państwowym Urzędzie Repa- 

triacyjnym i mały skromny domek bez elek-

tryczności na peryferiach Nowej Soli, w byłym 

województwie zielonogórskim. […] 

Domyślam się, że nie ujawniła się Pani po 

wojnie?

Miałam pełną świadomość, że za udział w Po- 

wstaniu groziły represje, a nawet śmierć. Ujaw-

niłam się dopiero w latach 80., kiedy było już 

wiadomo, że komunizm w Polsce wkrótce się 

skończy. 

Co Pani robiła po 1945 r.?

Od zawsze bardzo pociągało mnie harcerstwo. 

Po wojnie pierwszą drużynę zorganizowałam 

w Korczynie zaraz po przejściu frontu. Liczyła 

około 20 osób, dziewcząt i chłopców. Trwało 

to do czerwca 1945 r. do powrotu mojego 

ojca z niemieckiej niewoli. W trakcie spotkań 

opowiadałam im o ideałach harcerstwa, o na- 

szych wartościach narodowych, mówiłam też 

o moim udziale w Powstaniu Warszawskim. 

Potem, już w Nowej Soli, założyłam jeszcze 

dwie drużyny. Było tam również harcerstwo 

konspiracyjne, które zlikwidowało nawet jakie- 

goś porucznika UB. W wyniku śledztwa trzech 

młodych harcerzy, jeden z nich był moim kole- 

gą, otrzymało karę śmierci. Leżą, zdaje się, na 

wrocławskich Osobowicach. Reszta drużyny zo- 

stała aresztowana. Obawiałam się i ja, bo wcześ- 

niej pomagałam im kolportować po Nowej Soli 

ulotki przeciwko tzw. referendum „3 x Tak”. Po 

zabójstwie tego ubowca aresztowany został 

m.in. chłopiec, z którym robiłam ten kolportaż. 

Ale w śledztwie mnie nie zdradził, za co jestem 

mu wdzięczna do dziś. Wyszedł gdzieś po pół- 

tora roku. W 1948 r. kiedy harcerstwo sczer-

wieniało, skończyłam w nim swoją działalność. 

W ZNISZCZONYM WROCŁAWIU BYŁO COŚ 

ZNAJOMEGO 

W jaki sposób znalazła się Pani we Wrocławiu?

W 1948 r. zdałam maturę i postanowiłam stu-

diować na Uniwersytecie Wrocławskim. Ale nie 

na naukę nie było w naszym domu pieniędzy. 

Rodzice żyli w nędzy, bo przecież każdy „jak stał 

tak wyszedł”: my z Warszawy, a ojciec z niewoli. 

Z pracy taty w Nowej Soli też nie było koko-

sów, gdyż ani nie był partyjny, ani nie przeja- 

wiał przyjaźni do komunistów. W rezultacie  

nie obejmował eksponowanych stanowisk. 

Na egzamin wstępny udało mi się przyjechać 
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z biletem w jedną stronę. Wiedzieliśmy, że  

we Wrocławiu trwała właśnie Wystawa Ziem 

Odzyskanych, i że jeśli ktoś tę wystawę zwiedzi, 

może do domu wrócić za darmo. Skorzystałam 

z tej możliwości, w jeden dzień zdając egzamin, 

zaliczając wystawę, i wracając do domu. 

Spodobał się Pani Wrocław?

Byłam tu już rok wcześniej na zlocie harcer-

skim, gdzie przemawiała, jak pamiętam, prof.  

Maleczyńska, której kariera o zgrozo, prze- 

biegała od Sodalicji Mariańskiej do KC PZPR. 

Kiedy wysiadłam w 1947 r. na wrocławskim 

Dworcu Głównym, pamiętam, że był bardzo 

słoneczny dzień. Gdy tak szłam wytyczoną 

wśród gruzów ścieżką dzisiejszej ul. Piłsud-

skiego i ul. Świdnickiej, przypominała mi się 

Warszawa. W zniszczonym Wrocławiu było coś  

znajomego. I jeszcze ten blask słońca, który  

towarzyszył nam podczas Powstania. Nato-

miast w 1948 r., będąc już na studiach, zakotwi-

czyłam się na Księżu Małym. Jeździłam stąd 

codziennie do centrum tramwajem, który zanim 

przejechał obok czerwonego budynku poczty 

na ul. Krasińskiego, po prawej stronie mijał 

wielkie gruzowiska. Po wojnie pozostały tam 

tylko dwa budynki, m.in. obecnej przychodni 

lekarskiej. Myślałam sobie wówczas, ile pod 

tymi gruzami musi być jeszcze trupów. Ta myśl  

towarzyszyła mi bardzo długo. Z czasem gru-

zów ubywało, cegły szły na Warszawę, a ja to 

wszystko obserwowałam w drodze na wykłady.

Nie towarzyszyło Wam poczucie tymczaso- 

wości?

Nie było we mnie takiego poczucia. To chyba 

zasługa ojca, który mówił, że jak bolszewicy 

gdzieś wejdą, to bez III wojny światowej nie 

wyjdą. Mama mówiła: „To niech będzie ta woj- 

na”, na co ojciec, który przeżył rewolucję 1917 r.,  

wojnę polsko-bolszewicką i był doświadczony 

dwiema wojnami światowymi odpowiadał: „Na  

taką wojnę nikt sobie teraz nie pozwoli”. A był  

to czas, kiedy wiele osób wierzyło, że taka 

wojna może wybuchnąć, i że wrócimy na nasze 

dawne ziemie. Jednak z każdym rokiem czas 

wojny pozostawał bardziej za nami. 

A czy z 1948 r. pamięta Pani Niemców we 

Wrocławiu?

Nie pamiętam, aby wówczas byli we Wrocławiu. 

Może jeszcze ktoś pozostał, ale ja nie miałam  

z nimi styczności. 

STUDENCKIE ŻYCIE

Jak wyglądały studia na Uniwersytecie Wroc- 

ławskim?

Zajęcia mojej historii sztuki odbywały się przy  

ul. Szewskiej 36, a wykładowcami byli profeso- 

rowie lwowscy – znakomici fachowcy. Byliśmy,  

zdaje się, drugim rocznikiem. Nasz budynek, 

w przeciwieństwie do dziekanatów w gmachu  

głównym, nie był zniszczony. Między wykładow- 

cami a studentami panowały zażyłe stosunki. 

Profesorowie traktowali nas jak ludzi dorosłych, 

co nas bardzo nobilitowało. Nie było wtedy, jak  

później, lekceważenia przedwojennych profe-

sorów przez komunistycznych studentów.

A wykłady?

Profesor Morelowski oprowadzał nas po zabyt- 

kach, pokazując, pomimo zniszczeń, ich piękno. 

Pamiętam katedrę św. Jana Chrzciciela bez 

dachu, kościół NMP na Piasku też bez pokrycia. 

Po jego wnętrzu fruwały ptaki. Jedną wielką 

ruiną był kościół św. Barbary przy ul. Św. 

Mikołaja niedaleko placu Jana Pawła II, dziś 

jako katedra należący do Polskiego Kościoła 

Prawosławnego. […]

Czy wykładowcy nawiązywali do sytuacji,  

w jakiej znalazła się Polska?

Raczej trzymali się wykładów, choć np. prof. 

Morelowskiemu, wielkiemu erudycie, a przed 

wojną wykładowcy na uniwersytecie w Wilnie, 

wymykało się to i owo o naszych przyjaciołach 

z policji politycznej GPU. Na szczęście tego 

rodzaju wstawki nie wydostawały się poza salę 

wykładową.
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A co jadł młody student, jak organizował sobie  

życie?

Była stołówka przy ul Kuźniczej, z której ko- 

rzystałam w późniejszych latach. Wcześniej 

natomiast jadało się bardzo marnie. Często był  

to chleb z przysmażoną cebulą albo przypieczo- 

ne na patelni kartofle. A wszystko to pichciłam 

razem z kilkoma koleżankami ze Lwowa, z któ-

rymi mieszkałam w blokach na Księżu Małym. 

Profesorowie wiedzieli, że jest Pani Powstań- 

cem?

Nie bardzo się tym faktem chwaliłam. Nie wia-

domo było, jacy są koledzy i koleżanki. Zaczynał 

się przecież czas stalinowskiego terroru. Później  

okazało się, że między nami nie było żadnego 

partyjnego działacza. 

Z czego się Pani utrzymywała?

Ponieważ byłam bardzo biedna, nie miałam 

żadnych pieniędzy, nawet na mieszkanie prze-

syłała mi co miesiąc pieniądze moja ciocia,  

a koledzy załatwili dla mnie posadę w Caritasie 

przy ul. Buczka. Spotkałam tam prawdziwego 

oryginała, ks. Plewko-Plewczyńskiego, księdza 

patriotę. Byłam jego sekretarką. Opowiadał  

mi, że podczas swoich studiów w Paryżu miesz-

kał w jednym pokoju z Leninem. Ponieważ nie 

zgadzali się ideologicznie, aby się nie pobić, 

podzielili ponoć swój pokój linią demarkacyjną 

narysowaną kredą. […]

KOPAĆ GŁĘBIEJ

Wróćmy do okresu studiów. Nie ciągnęła się 

za Panią akowska przeszłość?

Jakoś to za mną nie przyszło do Wrocławia.  

W normalnym tempie kończyłam studia i zaan-

gażowałam się w pracę w katedrze archeologii, 

podobnie jak koledzy z młodszego rocznika. 

Jeden z profesorów, zresztą komunista, Wło- 

dzimierz Hołubowicz, zatrudnił nas na wyko-

paliskach w Opolu. Był to 1952r. Przez dwa 

miesiące kopaliśmy w tym samym miejscu gdzie  

wcześniej kopali Niemcy, tylko głębiej. Po tym 

czasie ten sam profesor zaproponował mi reda-

gowanie czasopisma archeologicznego „Dawna 

Kultura”. Do moich 800 zł, które miałam na 

etacie asystenta, dochodziło jeszcze 400 zł, 

co dla mnie było wielką sumą. Ale kiedy zjawił 

się u nas jeden pan, który zaproponował pracę  

w wydawnictwie Ossolineum, pomyślałam so- 

bie, że chętnie z tej propozycji skorzystam, bo 

jednak komunizm profesora był dla mnie nie do 

zaakceptowania. […]

ENKLAWA WOLNOŚCI

Na czym polegała Pani praca w Ossolineum?

W tej instytucji pracowałam przez 34 lata 

aż do emerytury. Kiedy zaczynałam, było tu 

jeszcze sporo osób z Ossolineum lwowskiego. 

Pamiętam grupkę starszych pań, które czasem 

opowiadały o swoich losach. Wiele z nich chcia- 

ło wracać, a jedna, jak mówiło się o Lwowie, 

miała zawsze łzy w oczach. Ale z drugiej strony  

dużo było naprawdę ciężkiej roboty, w końcu  

byliśmy Wydawnictwem Polskiej Akademii 

Nauk. Otrzymywaliśmy do redakcji trudne, na- 

ukowe książki, poprawialiśmy je, wyłapywali-

śmy błędy, korespondowaliśmy z ich autorami, 

którzy często dziękowali nam za naszą pracę.  

Jeden z nich, prof. Majewski, sława historii  

starożytnej, napisał mi nawet list z podzięko-

waniem. Pracowałam też kiedyś nad maszyno-

pisem polskiego profesora, który pozostał we 

Lwowie. Był to prof. Mieczysław Gębarowicz. 

Uparł się, że on Lwowa nie opuści. Od niego 

również otrzymałam list z wyrazami uznania. 

Jak wyglądała współpraca takich osób jak 

Pani z komunistami, których w zakładach 

pracy nie brakowało?

Ossolineum wspominam jako swoistą enklawę 

wolności. W naszej instytucji pracowało mnó-

stwo osób bezpartyjnych. Czerwone były poje- 

dyncze osoby, dyrektor czy personalna. Od- 

kryłam kiedyś nawet, że szef jakiejś partyjnej 

komórki na zewnątrz nie przyznawał się do 

bycia w partii. Nie mogłam uwierzyć: partyj- 

niak wstydził się, że jest po stronie komunistów. 
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Inaczej było w zakładowych dołach. W mojej  

redakcji pracowałam z już nieżyjącą przyja-

ciółką, która należała do AK i w czasie Po- 

wstania była sanitariuszką na Starym Mieście. 

PO CO POWSTAŃCOWI SOLIDARNOŚĆ?

Całe lata pracowała Pani zawodowo, redagu-

jąc książki. Skąd nagle zrodził się pomysł, aby 

zakładać w Ossolineum „Solidarność”? I to 

kilka lat przed emeryturą!

Już wcześniej należałam do związków zawo-

dowych, pracując w sekcji socjalnej. Robiłam 

to uczciwie. Ludzie pamiętali, jak obraził się 

na mnie jeden z partyjnych dygnitarzy, który 

poza kolejnością chciał pojechać na wczasy. 

Nie zgodziłam się pomimo nacisków w samych 

związkach. Kryteria były przecież jasne: jedzie 

ten, kto jest najbiedniejszy i kto dawno nie 

wypoczywał. I powiedziałam mu to osobiście. 

Ludzie wiedzieli, że mam taką postawę. Pewnie  

dlatego mnie wybrali. Część kolegów i koleża-

nek wiedziała też, że wybiera byłego Powstańca 

Warszawskiego.

Ciągle jednak poszukuję odpowiedzi, co Panią 

skłoniło do czynnego zaangażowania się  

w opozycję?

Dla mnie komuna zawsze była rzeczą straszną. 

W swoim malutkim gronie mówiłam, że jestem 

gotowa przez trzy lata jeść kartofle i chleb i 

nic więcej, żeby tylko padła. Zawsze byłam 

przeciwko niej i jak tylko nadarzała się jakaś 

okazja, to uważałam, że trzeba ją wykorzystać. 

Nawiązywała Pani do osobistych doświadczeń,  

wówczas sprzed czterdziestu lat?

Naturalnie. Ale nie wypowiadałam moich myśli 

na głos. Nie chciałam występować przed szereg.

PRZESŁUCHANIE NA MUZEALNEJ

Czy w stanie wojennym była Pani internowana?

No właśnie nie byłam. Do dziś zastanawiam  

się, dlaczego tak się stało. Może był to zamysł 

naszej dyrekcji, żeby koledzy z „Solidarności” 

stracili do mnie zaufanie, lub może władza 

chciała się asekurować na przyszłość. Moje trzy 

koleżanki zostały zabrane. Mnie tylko prze-

słuchiwało SB w ich siedzibie na ul. Muzealnej.

Proszę opowiedzieć o tym przesłuchaniu.

Esbek zadzwonił do Ossolineum z informacją, 

że czekają na mnie przy ul. Muzealnej. Poszłam  

tam, ale wcześniej o tym fakcie poinformowa-

łam przełożonych. Wpisałam się też w książkę  

wyjść oraz poprosiłam aby, jeśli nie wrócę, po- 

informowali moją żyjącą jeszcze wówczas ma- 

mę. Przesłuchanie odbywało się w normalnych 

warunkach. Oficer pytał szczególnie o jedną 

z zakwestionowanych przeze mnie w naszym 

Wydawnictwie książek. […]

Nie pytał o Solidarność i Pani w niej udział?

Nie. Chodziło mu właśnie o tę książkę. Podczas 

rozmowy zorientowałam się też, kto mnie nadał.  

Odpowiadałam tak, że  w końcu mój rozmówca 

miał dość. Na koniec rozmowy dał mi jeszcze do 

podpisania oświadczenie, że naszej rozmowy 

nie było. Nie podpisałam. Kiedy odprowadzał 

mnie do drzwi wejściowych, na odczepnego 

wypaliłam mu, że pracuje w ciekawym gmachu, 

w którym wcześniej pracowało gestapo. Nie  

odpowiedział. Więc jeszcze dodałam, że nie-

miecka policja polityczna trzymała tu jednego 

z profesorów krakowskich, i że opowiadał mi  

o tym osobiście. I tym razem esbek milczał. 

SOLIDARNOŚĆ JAKO POWRÓT DO ŹRÓDEŁ 

Esbek nie pytał, ale ja spróbuję. Czym wówczas  

była dla Pani „Solidarność”?

Była organizacją, do której trzeba było koniecz-

nie należeć. Była na wskroś antykomunistyczną 

formacją i przypominała mi działalność konspi-

racyjną jeszcze przed Powstaniem. Bo wówczas 

oprócz przygotowania bojowego, sanitarnego 

i łącznościowego, było jeszcze miejsce na wart-

ości i wychowanie. Te wartości po tylu latach 

odnalazłam w „Solidarności”.
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Czyli powrót do źródeł?

Tak, bo w „Solidarności” widziałam możliwość 

powrotu do wartości. Chodziło przecież o pro- 

ste sprawy, aby dyrekcja awansowała pracow-

ników bez kryterium przynależności do partii, 

aby nie liczyła się usłużność wobec partyjnych 

struktur, aby było normalnie. 

Stan wojenny przekreślił tę wizję?

Otóż w stanie wojennym, pomimo delegalizacji 

związku, nadal byłam przewodniczącą konspira-

cyjnej „Solidarności”, nadal zbieraliśmy składki,  

kolportowaliśmy gazetki „Solidarności Wal-

czącej” Kornela Morawieckiego, i Władysława 

Frasyniuka „Z Dnia na Dzień”, przekazywaliśmy 

też pieniądze robotnikom z Hutmenu. Na tej 

działalności mijały mi lata 80. W roku 1989 

byłam członkiem osiedlowej Komisji Wybor-

czej 4 czerwca. W tym czasie organizowały 

się Komitety Obywatelskie. Na Księżu Małym 

pracowałam razem z profesorem Fekeczem. 

Zajmowałam się sekcją socjalną i młodzieżową. 

Komitet działał jednak tylko kilka miesięcy. 

Łączyła Pani pracę zawodową, związkową  

i społeczną?

Komitet Obywatelski współzakładałam już na  

emeryturze. Po nim przyszedł jeszcze czas na  

pracę w Arcybiskupim Komitecie Charytatyw- 

nym. Właśnie otwierał się tzw. sklepik, który  

obsługiwały młode emerytki, w tym moja kole-

żanka jeszcze z przedpowstańczej Warszawy, 

Danka. Aby pomagać potrzebującym, sprzeda-

wałyśmy w nim przywiezione z Zachodu uży-

wane ciuchy. Udało nam się też wydać książkę 

o działalności Komitetu. Nie było to łatwe, 

gdyż Komitet był bardzo rozbudowany i miał 

wiele sekcji. Praca nad nią trwała przeszło 

rok. Działałam w Komitecie do końca, a na 

zakończenie jego działalności otrzymałam od 

kardynała Henryka Gulbinowicza Pierścień 

Tysiąclecia. 

Wspomniała Pani osobę kardynała. W 1984 r.  

Polacy przeżywali porwanie innego duchow-

nego, ks. Jerzego Popiełuszki…

O jego porwaniu usłyszeliśmy w radiu, w czasie  

powrotu z pielgrzymki wydawców w Często-

chowie. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, 

że nie żyje. To był szok, tym bardziej, ze we 

Wrocławiu także byli tacy kapłani. […] Każdego 

z nich mógł spotkać ten sam los.

Jakie znaczenie miał dla Pani przełom 1989 r.?

To była sprawa zasadnicza, wyczekiwany czas 

wolności. Koniec z komuną, choć do pełni szczę-

ścia trzeba było czekać jeszcze kilka lat, aż 

ostatni sowiecki żołnierz opuścił Polskę. 

Czy ten właśnie rok był klamrą zamykającą 

Pani aktywność społeczną?

Nie, gdyż aktywnie działałam przez kolejne kil- 

kanaście lat. W 1993 r. wstąpiłam do Świato-

wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za- 

częłam tam redagować i wydawać „Biuletyn 

Informacyjny”. Trwało to dwanaście lat, do 

2004 r. A w 1994 r. zostałam przewodniczą- 

cą środowiska Powstańców Warszawskich we  

Wrocławiu. Nasze grono liczyło ok. 20–30 osób.  

Do dziś żyje ponad 50 [w 2009 r. – przyp. KJ],  

a na spotkania przychodziło początkowo około  

trzydziestu, a dziś [2009 r.] zaledwie kilkuna-

stu z nich. Spotykamy się raz na dwa miesiące, 

obecnie w Klubie Muzyki i Literatury, a poma-

gają nam młode harcerki.

Walka zaczęta w Powstaniu została dopeł- 

niona?

Los tak chciał, że koło się zamknęło. Mnie za- 

wsze coś popychało w kierunku działalności, 

poprzez którą mogłam zrobić coś dobrego,  

a zarazem coś patriotycznego. Być dla innych, 

dla mojego kraju, dla Polski – ta dewiza towa-

rzyszy mi przez całe życie.

Pełna treść rozmowy z Zofią Dillenius oraz z zapis rozmów z innymi Powstańcami, którzy po wojnie zamieszkali we Wrocławiu, 
w książce Krzysztofa Kunerta, Wrocławscy Powstańcy Warszawy, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2011.

Polecamy wspomnienia powstańcze Zofii Dillneus, a także film dokumentalny Marcina Bradke  
„Wrocławskie tropy warszawskich dzieci” zrealizowany w 2014 r. dla TVP Wrocław
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https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/zofia-dillenius,242.html
https://wroclaw.tvp.pl/18686744/wroclawskie-tropy-warszawskich-dzieci
https://wroclaw.tvp.pl/18686744/wroclawskie-tropy-warszawskich-dzieci

