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Wspomnienia
pisane z pamiêci
Nasz korespondent
z Krakowa
Henryk Tuziñski

Publikujemy ostatni ju¿ fragment obszernych
wspomnieñ Henryka Tuziñskiego,
które wzbudzaj¹ wielkie zainteresowanie czytelników.
Zachêcamy m³odzie¿ do spisywania opowieœci
swoich rodziców i dziadków.
Bêdziemy je publikowaæ.
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 Rosjanami,
którzy kradli co tylko mogli. Trzeba by³o bardzo blisko
podejœæ, ¿eby zaskoczyæ, bo inaczej to oni od razu do
nas mierzyli z pepeszy. Raz by³a bardzo deprymuj¹ca
sprawa. Na wartowniê przysz³o dwóch naszych kolegów (zdaje mi siê ¿e jednym z nich by³ Bojanowski),
byli bladzi i zdenerwowani. Opowiedzieli, ¿e z³apali
Ruska na kradzie¿y, aresztowali go i zaprowadzili na
Komendê Wojenn¹ Miasta. Jakiœ ruski oficer sprawdzi³
czy faktycznie ma ze sob¹ kradzione rzeczy. Okaza³o
siê, ¿e tak. Wtedy zawo³a³, chyba kogoœ z N.K.W.D, a
ten wyprowadzi³ tego ¿o³nierza z budynku i na oczach
kolegów, zastrzeli³ (widzieli to przez okno).
Od tego dnia powiedzieliœmy sobie, ze nigdy nie
zaprowadzimy nikogo na Komendê. Drugim moim
prze¿yciem to: wypad³ nam obchód w rejonie klasztoru.
Weszliœmy na dziedziniec wiêzienia, gdzie le¿eli pomordowani przez Niemców Polacy. Widok by³ makabryczny, zamordowani Polacy le¿eli w paru rzêdach,
wœród nich chodzili ludzie, którzy szukali swoich krewnych lub znajomych. Przed parkanem natomiast by³
stos ludzkich cia³. Byli to Niemcy pomordowani przez
Rosjan i Polaków. W pierwszych dniach ³apano Niemców, przyprowadzano na teren wiezienia i zabijano ich,
odbywa³y siê samos¹dy. Rosjanie daj¹c broñ namawiali
Polaków do zabijania. Z czego du¿o Polaków korzysta³o, widzia³em niemowlê z matk¹, ono jeszcze kona³o,
œwiadkowie powiedzieli nam, ¿e dziecko zosta³o zabite,
przez uderzenie g³ówk¹ o mur parkanu. Do dzisiaj nie
mogê zapomnieæ tego widoku, przecie¿ to te¿ ludzie i na
pewno w wiêkszoœci nie byli winni zbrodni hitlerowskiej, bo winni uciekli. W pierwszych dniach by³em
jako stra¿ak na filmie radzieckim. Treœæ dostosowana
dla ¿o³nierzy frontowych. Niemcy siê znêcaj¹ nad
Rosjank¹ - ¿o³nierzem, prawie nag¹ kobietê, w koszuli
wyrzucaj¹ na œnieg i.t.p. Ca³a widownia wy³a z nienawiœci. Po paru dniach by³ zakaz samos¹dów. Dla Niem-

ców zosta³ zorganizowany obóz „Tarbudzie” (szko³a
¿ydowska) przy ulicy Narutowicza. Ale tam te¿ wy¿ywali siê niektórzy - podobno uzbrojeni cz³onkowie
organizacji konspiracyjnych, brali Niemki i potem
kazali im uciekaæ, a oni dla zabawy strzelali za nimi (to
znam z opowiadañ œwiadków). Na drugi lub trzeci
dzieñ, dosta³em rozkaz, ¿e mam zarekwirowaæ podwodê. Cia³a Niemców zostan¹ wywiezione na cmentarz
i pochowane przez Niemców z obozu. Pamiêtam, ¿e
poszed³em na Cza³pin (ob. ul. ¯eromskiego – teren
mleczarni) do gospodarza, który mia³ konie. Oczywiœcie gospodarz nie chcia³ tego zrobiæ, wiêc zdj¹³em z
ramienia karabin i powiedzia³em, ¿e musi jechaæ, bo
mam rozkaz go do tego zmusiæ. Nie mia³ wyjœcia, wiec
pojechaliœmy razem do wiêzienia i tam moja rola siê
skoñczy³a. Po kilkunastu dniach przesta³em byæ
cz³onkiem Stra¿y.
Powoli ¿ycie w mieœcie zaczê³o siê normowaæ.
Mieszkaliœmy dalej u pañstwa Jab³oñskich. W naszym
domu by³o zaplecze Urzêdu Pocztowego. Musieliœmy
czekaæ na opró¿nienie go przez obecny urz¹d Pocztowy.
Chodziliœmy z Mirkiem i kolegami na narty (zima by³a
bardzo ostra) napotykaliœmy pod œniegiem zw³oki rozebranych ¿o³nierzy niemieckich. Broni i amunicji le¿a³o
po ³¹kach du¿o. Raz próbowaliœmy strzeliæ z pancerfausta, ale gdy siê pojawi³ dymek z niego, rzuciliœmy
toto i w „nogi”, ale on nie wypali³, widocznie by³ uszkodzony. Rozbieraliœmy pociski artyleryjskie, w nich by³y
laski prochu, które po zapaleniu i udeptaniu, kr¹¿y³y w
ró¿ne strony, nawet za nami, by³a fajna zabawa. Naboje
karabinowe, wk³adaliœmy do zrobionej w p³ocie dziury.
Mieliœmy specjalnie skonstruowany drut, którego koniec przyk³adaliœmy do sp³onki i uderzaj¹c m³otkiem,
co powodowa³o wystrza³. Zabawy takie trwa³y do czasu
gdy dwaj nasi koledzy rozbieraj¹c sp³onkê od granatu
zostali ranni. Skoñczy³a siê wojna, trzeba by³o zabraæ
siê do nauki. Dowiedzia³em siê, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ
dostania siê do gimnazjum po zdaniu egzaminu.
W lutym 1945 odby³ siê egzamin wstêpny do
gimnazjum. Odbywa³ siê w plebani przy klasztorze.
Zdawaliœmy z jêzyka polskiego i matematyki. Egzamin
zdali chyba wszyscy. Zajêcia szkolne odbywa³y siê w
bardzo trudnych warunkach, ma³e pomieszczenia, a
du¿o uczniów. Ale dla nas by³o najwa¿niejsze, ¿e po
takiej d³u¿ej przerwie mo¿emy siê nareszcie uczyæ.
Uczyliœmy siê w plebani, poniewa¿ budynek szkolny
by³ zdewastowany przez wojsko radzieckie. Po przeniesieniu do budynku, trzeba by³o siê staraæ o sprzêty,
jak ³awki, krzes³a, tablice i.t.d. Du¿o ³awek przynieœliœmy z koœcio³a ewangelickiego. Wyposa¿enie klasy do
której chodzi³em, sk³ada³o siê z ³awek koœcielnych,
du¿ych sto³ów, tablicy i jednego krzes³a. Klasa by³a
bardzo liczna, atmosfera w klasie by³a bardzo dobra,
wszyscy chcieli siê uczyæ, a profesorowie nauczaæ.
Wiek uczniów w klasie by³ zró¿nicowany, niektórzy
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