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Wspomnienia pisane z pamiêci
Nasz korespondent
z Krakowa
Henryk Tuziñski

Kontynuujemy wspomnienia Henryka Tuziñskiego,
sierpczanina mieszkaj¹cego w Krakowie. Pocz¹tkowe odcinki
Jego wspomnieñ by³y drukowane na ³amach „Benedictusa”
– to w kwestii wyjaœnienia, bo Czytelnicy pytaj¹,
ci¹g dalszy zmieœcimy w lipcowym numerze
„Sierpeckich Rozmaitoœci”

Na drugi dzieñ rano udaliœmy siê do Sierpca,
do domu, ale jeszcze na ul. Szpitaln¹. Po drodze
spotkaliœmy zw³oki ¿o³nierzy niemieckich, których na razie nikt nie usuwa³. Le¿a³ taki zabity
na wznak, naprzeciwko klasztoru i przez pas
mia³ przerzucony panzerschreck. W tym dniu
dowiedzieliœmy siê, ze Niemcy zamordowali
kilkadziesi¹t osób w wiêzieniu w klasztorze.
Zostali powi¹zani i po³o¿eni na brzuchu, Niemcy strzelali im w ty³ g³owy, a nastêpnie podpalili
wiêzienie. Okaza³o siê, ¿e jedna kobieta ocala³a, by³a lekko ranna udawa³a zabit¹. Wyzwoli³a
siê spod sterty trupów i ucieka³a na plebaniê,
zawiadamiaj¹c ksiêdza. Ksi¹dz przy pomocy
ludzi st³umi³ po¿ar, tym bardziej, ¿e ogieñ zagra¿a³ koœcio³owi. Na drugi dzieñ po wejœciu
Rosjan ubra³em siê w pelisê po ojcu i razem z
Mirkiem Jab³oñskim poszliœmy do miasta. Na
pocz¹tku ul. Piastowskiej przy skwerku, zaczepili nas Rosjanie. Jeden z nich spyta³ nas o czas,
zrozumia³em, ¿e pyta siê która jest godzina,
spojrza³em na zegarek, chyba to by³o ko³o piêtnastej, wtedy on powiedzia³ „dawaj czasy”. Ja
nie chcia³em mu oddaæ, ale on przy³o¿y³ mi
pepesze do piersi i mówi: - jak nie dasz to ciê
zastrzelê. Widzia³em ¿e to ju¿ nie przelewki,
odpi¹³em zegarek i da³em. – To by³o pierwsze
spotkanie ze sprzymierzeñcami. Od tej pory
wychodz¹c na miasto nie ubiera³em siê porz¹dnie. W pierwszych dniach po wejœciu Rosjan,
by³o bardzo ciê¿ko z jedzeniem i niebezpiecznie. Czêsto moje siostry musia³y siê ukrywaæ
przed Rosjanami. W czasie okupacji Niemcy,
zorganizowali Stra¿ Po¿arn¹, która sk³ada³a siê
z Polaków. Do niej nale¿a³ tak¿e mój starszy
brat Zdzis³aw. W pierwsze dni po wyzwoleniu,
komendant Wojenny Miasta, powo³a³ natychmiast do ¿ycia Stra¿ Po¿arn¹. By³o du¿o
po¿arów w miecie miêdzy innymi spali³a siê
drukarnia. Do stra¿y mieli siê natychmiast
zg³osiæ byli cz³onkowie Stra¿y Po¿arnej z czasów okupacji. Nie wiem dlaczego mój brat nie
poszed³. Zg³osi³em siê za niego w komendzie.
Wartownia nasza znajdowa³a siê w podwórzu
naro¿nej posesji przy ul. Piastowskiej i Stodólnej (obecnie Narutowicza). Po zg³oszeniu

siê dostaliœmy polecenie pe³nienia dy¿urów. Byliœmy umundurowani w granatowe p³aszcze stra¿ackie. Na g³owach
mieliœmy he³my niemieckie z polskim or³em (zdaje mi siê ¿e
malowa³ je p. Bia³oskórski) i chyba bia³o-czerwone opaski.
Mieliœmy chodziæ po mieœcie i je¿eli zauwa¿ymy po¿ar
natychmiast zg³aszaæ. Ja jako pierwszy obchód dosta³em
polecenie pójœcia na ulicê (obecnie nazywa siê Armii Krajowej) w kierunku dworca P.K.P. Dochodz¹c do bloków
mieszkalnych wybudowanych przez Niemców, us³ysza³em
wo³anie: - „kto idziot” - odpowiedzia³em „po¿arnaja komenda”, w tym momencie pad³y strza³y (pewnie w górê) i g³os
rosyjskiego ¿o³nierza: - „uchodzi na zad”. By³o ciemno, szybko wróci³em do wartowni. Okaza³o siê, ¿e takie spotkania z
ruskimi mieli wszyscy. Powiedzieliœmy, ¿e nie bêdziemy
chodziæ pojedynczo tylko przynajmniej dwóch i uzbrojeni.
Ju¿ na drugi dzieñ okaza³o siê, ¿e bêdziemy pe³niæ coœ w
rodzaju Stra¿y Obywatelskiej. Spowodowane by³o tym, ¿e w
stra¿y byli ludzie na pewnym poziomie, natomiast do Milicji
Obywatelskiej – zg³osili siê te¿ ludzie tzw. „szumowiny”,
którzy czêsto sami dopuszczali siê kradzie¿y i.t.p. Dostaliœmy
przepustki (z kartonu) ca³odobowa w jêzyku polskim i rosyjskim z wiêksz¹ iloœci¹ piecz¹tek, bo to by³o najwa¿niejsze,
przecie¿ wiêkszoœæ Rosjan nie umia³a czytaæ. Mieliœmy
uprawnienia by aresztowaæ (oczywiœcie po godzinie milicyjnej), wszystkich podejrzanych, którzy nie znali obowi¹zuj¹cego aktualnego has³a. Zdarzy³o siê kiedyœ, ¿eœmy aresztowali milicjanta, który po odprowadzeniu do komendy M.O.
(mieœci³a siê w budynku katolickim) okaza³ siê zastêpc¹
komendanta (nie by³o wyjœcia, nie zna³ has³a). S³u¿ba w
Stra¿y przynosi³a te¿ korzyœci materialne. Dostawaliœmy
przydzia³ chleba i chyba te¿ marmolady. Uzbrojenie Stra¿y
sk³ada³o siê z d³ugiej broni ja mia³em „Mausera”, ale by³y te¿
karabiny francuskie z pierwszej wojny. Czêsto w domu mia³em broñ, by³o to korzystne, gdy¿ np. przychodzili nieproszeni goœcie – Rosjanie. Wtedy bra³em karabin do r¹k,
przegl¹da³em zamek, ³adowa³em, efekt by³ taki, ze Rosjanie
nie byli agresywni (mieszkaliœmy jeszcze na ul. Szpitalnej).
Teraz dziwiê siê, ¿e Mama, godzi³a siê na t¹ moj¹ s³u¿bê w
stra¿y. Chodziliœmy na obchody, przewa¿nie we trzech. By³y
zawsze trudnoœci z ruskimi, którzy kradli co tylko mogli.
Trzeba by³o bardzo blisko podejœæ, ¿eby zaskoczyæ, bo
inaczej to oni od razu do nas mierzyli z pepeszy.
c.d.n.
Henryk Tuziñski
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