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Urodziłam się w Toruniu w 1921 r , Szkołę Podstawową ukończyłam w Osielsku
pod Bydgoszczą,gdzie ojciec mój był nauczycielem.Przeniósł się potem do
Chojnic,gdz ie chodziłam do Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego*Dyrektorką tej
szkoły była Maria Matysikowa,wielka patriotka mająca ogromny wpływ na wych
wanie młodzieży.Wielu nauczycieli tej szkoły wspominam do d z is ie j,w ie le
im zawdzięczając.Należąc do harcerstwa poznałam na obozach stałych i wendrownych okdilice Chojnic i dalszego Pomorza.
Niezapomiana była wycieczka do Gdyni,do Żarnowca i do Ujścia Piaśnicy do
Bałtyku* „ W i o s n ą 1939 r . brałam udział w delegacji młodzieży szkolnej
na pogrzeore Prezesa Związku Polaków w.Niemczech, księdza Bolesława
Domańskiego w Zakrzewie na ziemi Złotowskiej,wtedy leżącej za kordonem*
We wrześniu 1939 roku wszystko się zm ieniło,rodzina rozproszyła się
a ja znalazłam się znów w toruniu*31 grudnia 1939 r*^wyjechałam do Warsza
wy,ponieważ groziła młodym wywózka na roboty.Od września 1940 r . rozpoczęł
łam konspiracyjną naukę w Prywatnym .Liceum im .Z o fii Wołowskiej w warszawie
Lekcje odbywały się kompletami w prywatnych mieszkaniach.W czerwcu 1941 r .
zdałam matirę a potem zapisałam się na Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich
ny wydział Medycyny .W czerwcu 1944 r* zostałam wciągnięta do sanitrietu
Armii Krajowej i przeszłam przeszkolenie .W dniu 1 sierpnia 1944 r . dotar
łam na ulicę Chmielną 61 do Harcerskiego Oddziału "Żbiki ,wchodzącego
w skład IV Zgrupowania "Gurt" Warszawa-Sródmieście-Północ.Tego wieczora
złożyłam przysięgę żołmierską przed moim bezpośrednim dowódcą p*por.
Żukiem*W czasie powstania pełniłam nie tylko funkcję san itariu szk i,a le
także trzymałam wartę z młodszymi harcerzami oraz wykonywałam wszelkie
prace kuchenne.Przez te 63 dni powstania zawiązały się przyjaźnie,które
przetwały do dzisiejszego dmia.Kapitulacja 2 października zadecydowała,
że postanowiłam pójść do niewoli z oddziałem.Wymarsz nastąpił 4 październi
ka przez gruzy Warszawy ul.Wolską do Ożarowa.W hałach fabryki ka bli spę
dziliśmy jedną noc na gołym betonie,by potem stłoczone po 60 osób w zamkHś
kniętym wagonie to^jarowym,nastąpił wyjazd w nieznane.
Nasz transport dotarł do Stalagu 344 Lamsdorf pod Opolem .Warunki w tym
obozie były okropne,jedzenie bardzo z ł e i brak wody .Po sfotografowaniu
przydzielono nam numery jenieckie ,j a otrzymałam n r. l06839*Pobyt w tym
obozie trwał 3 tygodnie,bowiem przeniesiono nas do następnego obozu
w Saksonii Muchlberg nad Elbą*Tutej jak zawsze zaczęło się od re w izji
i odbierania resztek osobistych rzeczy .Tutej w barakach nie było prpz,
spałyśmy na podłodze na siennikach wypihanych wiurami.Pod koniec pobytu
w tym obozie dostałyśmy paczki z PCK jedna do podziału na dwie^osoby.
Wkrótce znów nastąpiła zmiana,w grupie kobiet jeńców wyjechałyśmy do
fabryki w Chemitz *Były tu lepsze warunki , ogrzewany budynek , ciepła
woda do mycia i także lepsze wyżywienie.Praca była dwuzmianowa po 12
godzin,wyrabiano części do wozów pancernych i samolotów.
W fabryce pracowało dużo polaków cywilów,którzy bardzo nam pomagali
mimo zakazu kontaktowania się z nami,bo byłyśmy jako jeńcy wojenni^pilno
wane w dzień i w nocy przez uzbrojonych wartowników.Tutej spędziłyśmy
święta Bożego Narodzenia.Coraz częściej schodziło się do schronu ponieważ
nasilały się bombardowania.£"marca 1945 r . w nocy fabryka^przestała
istnieć a my w ocalałym schronie przez dwa dni przebywałyśmy bez gedzenia.
Stąd odbyłyśmy marsz 10 km. do Hartmansdorf Stalag IV F.Był to oboz
mężów zaufania jeńców różnych narodowości przebywających na komenderówkac]
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Przebywałyśmy tutej w dobrych warubkach i grupami wyjeżdżałyśmy dalej
na zachód.Byłam w ostatniej grupie wyjeżdżających pod opieką wachmanów
już pociągami osobowymi trasą przez Lipsk,Magdebarg,Hanower,Bremę,
Oldenburg,dojechałyśmy do miasteczka Lathen nad rzeką EMS.
19 marca 1945 r* z Lathen znów pieszo około 10 km. dpszłyśmy do
Oberlanden Stalag V I C .Byłyśmy ostainim transportem,który dotarł' do
tego obozu przed wyzwoleniem .Było tutej nas o k .1 .8 0 0 kobiet-jeńców
powstańców z Warszawy .Była już wiosna więc zimno nie dokuczało, ale
było coraz gorzej z wyżywieniem.Obóz był blisko granicy holenderskiej,
wśród bagien i wrzosowisk z dala od ludzkich o sied li.
12 kwietnia 1945 r.wyzwoliła nasz obóz I Dywizja Pancerna Gen.Maczka.
Wkrótce przeniesiono nas do pobliskiego obozu Jfe Niederlanden ,gdzie
były lepsze warunki zakwaterowania.Przez czerwiec i lipiec-1945 r*
pracowałam w Polskiej Sek cji Radia Luksemburg w Luksemburg.
Po powrocie na teren Niemiec pracowałam w sanitariacie w obozie dla
polaków cywilów w Vollen k . Papenburga,a następnie w szpitalu polskim
w Meppen .
W 1947 r . po demobilizacji I Dyw izji Pancernej wraz z mężem i córką
powróciłam do Polski:#Najpierw mieszkałam w Sopocie,potem przenieśliśmy
się do Wrocławia, a obecnie mieszkam w Mławie.
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