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zaa. 13 XI 1959 r«, pochowana aa csaentarzu w Panewnikach
Adresy rodziny: Córka Wanda Wierzbowska
Katowica,
Córka Felicja Bielezyk
Bytom,
Mąż Alojzy uóroeki
Kostuchna,
‘ yksstałcenie średnie - zawodowo ale pracowała.
Przed wojną zamieszkała w Kostuchnie G / l l ,, gdzie saąż był
urzędniklea kop, "Boże Dary” , h czasie wojny w Brzeszczach.
Aresztowana pod zarzutem kontaktu z \?ięźalaiai na wiosnę i®43 r.
osadzona została na 11 bloku. Taca ciężko zachorowała, a Ze
w tym czasie na bloku chorych nie było miejsca /była przosnaczo!
aa na transport dalej/, za sugeroi aao przebycie kryzysu c&orobo*
wego v doiaa /sprawa więśniów 1 strażników /postów/, który był
6 Jas od obozu. Fakt ten umożliwił ucieczkę z terenu przyobozowego. Chora w przebraniu aiejsklej kobiety udała się do Zatora
do harcerki Marii Plucianki, która po pewnym czasie ułatwiła
jej dalszy wyjazd na obce nazwisko eugenii Momot do Austrii.
Przebywa taa do jesieni 1944 r. w dozmi rodziny S chatzol aiej s—
cowośó Altmftnster k / Gaunten /Solzkorasergut/ 1 p. Wł. Orskuls
kiej /ciotki M. Plucianki Obersee k / Halstadt. Jakiś czas
pracuje w Ebensee 1 zisowu taes nawiązuje kontakt z więśnlacii
Polakami z obozu Mauthausen, pracującymi w ka ieaiołomach
/Tarnowski b. więzień Oświęcimia/.
Z chwilą wkroczenia v*ojsk radziecko-polskich na tereny Polski
1944 r ., nie chcąc być odciętą od rodziny opuszcza Austrię
i wraca. Niestety linia frontu dosyć długo zatrzymuje się za
^

Bielskiem i znussona jest zostać na Zaoiziu. Jest to jednak
jej rodzinny teren, istnieje więc obawa zdemaskowania. Zgłasza
się do partyzantki w lasach Jabłonkowa. Opisuje tę tułaczk-ę
w swyo rozdziale "Biegany" w książce "Koiainy" Józef Kret,
wyd* wydawnictwo C zy teln ik” 1962 r.

JSHp-hi m chwili aresztowania jest ogrosauie aktywną, pełną poświece
nia opiektiaką więźniów.; Dzięki doskonałej znajomości języka
niemieckiego podchodzi do najniebezpieczniejszych aiejsc pracy
więźniów, jak Hornęże _ ogrodnictwo Eojsko. Nie raz z ciężkim
plecakiea Chleba nocą, by w pozostawione beczki podłożyó go.
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Miejsca kontaktów &yły różnie nazwane. "Savoy", "Kraków”, kanada%
"Brazylia"* V. i^zniowie idąc do płacy, a aając"urabianego" po sta
rzucali bawiącym sic dzieciom hasło ^ayoy*’, wiadomo wtedy było,
że w okolicy tego aiiejsca będą pracowali około godz.12 - 13.
fas zanosiła la m am i la nie ras po pas w śniegu idąc, gorącą zupę,
lab jakieś kluski, to czego najwięcej pragnęli. Gdy udało la się
sjeHó wracała szczęśliwa. Największą nagrodą był cień uśmiechu
aa i oh wynędzniałych twarzach. Nazywali ją w tym czasie "Mateczką
Brzeską” i każda nowa grupa nie raz ogromie liczna starała się
0 jakiś kontakt % nią, wiedząc, że stogą wtedy liczyć na gorącą zupę
ukrytą gdzieś w lesie.
Wielki garnek pamiętam stał bez przerwy na piecu. Z okolicznych
wsi przynosiła od znajomych rzeźników flaki - nocą czyściła __ by
następnego dnia były w "pogotowiu". Sama jeśdziła po lekarstwa
1 żywność do Cieszyna. % powodu bezpieczeństwa nigdy nie pytałaś,
gdzls była i skąd co aa. Tak na przykład główny trud i niebezpicczeasl
two udziału naszego w przygotowaniu ucieczki, lub kontaktu w czasie uc
ucieczki brała siatka atoja wyłącznie na siebie, pozwalając nie tylko
aa dostarczenie ubrań cywilnych i lewych papierów. 1 udanie się każ«*
dej akcji wierzyła. Niejednokrotnie była przez więźniów uprzedzana
ap* grypsem w 1942 r. ”0 ąanią i starszą córkę pytano, będziecie wszy*
tkie wyłapane i t d ." Mnie zasuszała na jakiś cza3 do wyjazdu - saaa
nie przerywała pracy mówiąc "Chłopcy ciuszą dostać jeść” . Żyła niai
ogrom ie. Z usposobienia jogoda© - wszystkim Życzliwa i wtedy 2$£3£XXaa szczęśliwa, gdy wiedziała, Ze jest potrzebna. Czym była dla byłych
więźniów, ś-wiadezyło przemówienie nieznajomego lal pana nad grobem.
Jej w 14 łat po wojnie. Było tak wzruszające 1 gorące, uczczone
werblem i minutą milczenia.
Od powrotu z tułaczki w 1945 r. już na® stale chorowała. Każda wiado
mość o losie b. więźnia nadal ją interesowała. Z książką tPajda
chleba" ks. Zięby nie rozstawała się, jak z listem - podziękowaniem
od Napiórkowskiego i iiziemby z Nowej Wsi. Pięknie jej sylwetkę
scharakteryzował J . Kret w książce "Ostat ni Krąg", wyd.? 1973 r.
przez Wydawnictwo Literackie i w "Koaiinach" Oświęcim 1940-1945,
wydane w 1902 r. w rozdziale "Bieguny” .
Do osób, które z cały© poświęceniem z nasiusią współpracowały były;
Bronia Dłueiok, rodzina Zdrowaków, Zosia Gawron, Hela aotoń, Wanda
Sztwiertnia,

li.

Płotnicka, i ł . Kożusznikowa, Winka Stolarska,

l na szyta do®u zatrzymywały się osoby z rodzin więźniów, którzy
pracowali na tym terenie, a które przyjeehały by chociaż zobaczyć
najbliższą osobę, a jeśli warunki były sprzyjające zasilenia parę
słdw.
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Osobom tyra siatka przekazywała wiadoc»o4ć, że możliiroać tak* Istnieje,
a następnie udzielała noclegu i schronienia na okres ich pobytu
w strefie przyobozowej•
Paaięteia siostrę fadeusza Kokę sza Janinę i żonę Józefa Kreta - Zofię
/Hosię/ z Gubernatorstwa, jak i jakąś panią z Cieszyna, Rybnika
i Soauowca,
Osobami, które matce poaagały w czasie pobytu jej na terenie Austrii,
wysyłając paczki żywnościowe, kartki żywnościowe 1 pieniądze były
£. ułazowska - Ada Korczyńska.

Wanda Wierzbowska

-

SE.di« Górecka, córka
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ar. 24 I IBS© r, staaotwa /Z a o lzie /
ojciec Jaa siatka Magdalefca z d. Gearot
ns. 13 XI 1959 r ., pochowana aa Cfcjent-.rau w Pancwnikach
Adresy rodv.lays ; arka -.nada $ ierzbows&a
Kat©wice,
Córka I elicja Blelezyk
Bytom,
Mąż Alojzy Górecki
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Kostuołina, i
Vyksatatcenie średnie - zarodowo ale pracowała.
Przed wojną aa^iesakata w Hostuchnie G / l i . , gdzie ©ąź był
urzędaikieta kop. "Boże £»ry*. W czasie wojny w brzeszczach.
Aresztowali a pod zarzutom kontaktu z więźniami na wiosaę 1943 r.
osadzona została na 41 bloku. Taa ciężko zachorowała, a że
w tym czasie na bloku chorych ale było miejsca /była przoznaesso
na na transport dalej/, zasugerowano przebycie kryzysu chorobo
wego n dociu /sprawa więźniów 1 strażników /postów/, który był
6 fea od obozu. fakt ten umożliwił ucieczkę z terenu przyobozowego. Chora w przebraniu lejsklej kobiety udała się do Zatora
do harcerki .arii Plucianki, która po pewnym czasie ułatwiła
jej dalszy wyjazd aa obce nazwisko Eugenii Momot do Austrii,
Przebywa ta® do jesieni 1944 r . w dosu rodziny Schatami aiejs« 9Wf<i AltotB8t«r k / Omunten /-ołzkoa^aergut/ i p. v.ł. urazulsfci«j /ciotki M. Plucianki Obersee k / llalstadt. Jakiś esas
pracuja w bbensoe 1 znowu taa nawiązuje kontakt z więźniami
Polakami z obozu Mauthausen, pracuj .jajcu w ku., len lo łomach
/Tarnowski b. więzień Oświęcimia/.
Z chwilą wkroczenia -Wojsk radzieeko-polskich na tereny Po ,ski
1944 r ., nie chcąc byó odciętą od rodziny opuszcza Austrię
i wraca, niestety linia frontu dosyu długo zatrzymuje się za
Bielskiem i ziiusaona jest zostać na Zaolziu* Jest to jednak
jej rodzinny teren, istnieje więc obawa zdemaskowania. Eglasza
się de partyzantki w lasach Jabłonkowa. Opisuj© tę tułacsik-ę
w mym rozdziale "Biesaay* w k ale ce "Kominy* Józef Kret,
wyd. wydawnictwo 'Czytelnik8 1962 r.
Uo obwili aresztowania jest ogrossaie aktywną, pełną poświęce
nia opiekunką więźniów. Daięki doskonałej znajomości języka
niemieckiego podchodzi do najniebezpieczniejszych miejsc pracy
wlę*.r*iówr jak Iloraęż© _ ogrodnictwo kojsko. Hie raz z ciężkim
plecakiem culeba nocą, by w pozostawione beczki podłożyć go*
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łiiejjca teeataktśw były różnie m m m m . «savoyw, "Kroków*, ^Coiumla5*,
*krasyllaw, Wlokalowi© idąc do płacy, a taająer,tirefoioaegon post©
rsucali hawiąoya się Gzie etom basta łł»avoyw# tsladtoiso wtedy by to,
Aa w okolicy togo aiiejsca li§<3ą pracowali około gods.12 - 13.

Taa ga.oesiła im oasousla aie r m po pas w >uiegu idąc, gorącą zupę,
tab Jakieś klaski, ta osego najwięcej pragnęli. Sdy udato 1m alf
sJ«Hó wracała szczęśliwa. NaJwttfeaaą nagrodą był ni@ń ośgtieeha
aa i ca wynędzniałych twarzach. Mazywali ją w tym esasie "llataesfcą
Brzeską" 1 każda wmm grapa nie ras ogromie liczna siara ta się .
0 Jakiś kontakt s nią, władano, że atogą wtedy 11 czy6 na gorącą aupę
skrytą gdzieś w tesle.
Wiatki garnek pamiętaj* stał bez prsensy aa piecu. Z okolicznych
wal przynosiła od majonych i*zozników flaki - nocą czyściła _ by
następnego dala byty w "pogotowia8. Sassa jeździła po lekarstwa
1 ty mość do Cieszyna. 2 powoda ba*pl«oa«£stwa nig^? aie pytałam,
o>

gdzie była i skąd co me:. Tak aa przykład główs*y trąd i niehespioczeńsi
two udziału naszego w przygotowania ucieczki, tub kontaktu w czasie ac
ucieczki brata aatka ®oja wyłącznie na siebie, pozwalając nic tytko
aa dostarczania obrad cywilnych i 1owych papierów.
udanie się kasM
cicj akcji wierzyło. Niejednokrotnie była przez więiniów uprzedzana
luj. grypsa:a w 1942 r. "0 panią i starszą córkę pytano, będziecie r.szy
tkie wyłapane itd.tt Mnie zduszała aa jakia czas do wyjazdu - sa^aa
ais przerywała pracy stówiąc "Chłopcy suszą dosta4 jeśóe. Żyta aiai
ogroetnie. Z usposobienia pogoda - wesystkiu życzliwa i wtedy SSCBISSs» szczęśliwa, gdy wiedziała, I© jest potrzebna. Czym była dla byłych
więźaiów, ć-wiadessyto przemówienie nieznajomego mi pana nad grobea.
Jej w 14 lat po . ojnie. Było tak -wzruszające i gorąco, Hezesonc
werblom i alnutą siilezenia.
Od powrotu z tułaczki w 1945 r . już aaa stale chorowała, iwaada wi&doaośó o losie b. wlęial* aa dal ją interesowała. Z książką ®Pajda
Chleba” ks. iifly ale rozstawała się, jak z liste-a - podzię&owaaiCB
od Napiórkowskiego i kaieffitoy z Nowej k s i . Pięknie jej sylwotkę
scharakteryzował d . kret w książce "Gstat ai J£rą#", wyd. 1973 r,
przez Wydawnictwo Literackie i w "loginach" Oświęcim 1940-1945,
wydane w 1982 r. w rozdziale ”B ie^uny*.
Bo osób, które % eałyia po >tięooaiea z mamusią współpracowały były:
Bronia Płueiok, rodzina Zdrowaków, Eosia Gawrom, Hela itotori, Wanda
Sztwiertnia, II. Płotnicka, feł. kośusaaikomi, Wiaka Stolarska.'.
w aaszy® dos« sstrsyaywaty sit osoby z rodzin więźniów, którssy
pracowali na tym terenie, & które przyjechały by chociaż aobaesyć
najbliiisaą' osobę, a jeśli .warunki były sprzyjające zaaieaió parę
słów.
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Osobou tya aa tka praekasywłu wi^doseeść, ze możliwość taka istnieje,
a następnie udzielała noclegu i schronienia m

okres ich pobytu

w strefie przycbozowej•
Paulę tea siostrę fa&ausza Kokoszą Janinę i żonę Józefa .Kreta - Zofię
/llosię/

je

Gt*barna tor siwa, ja*v i Jakąś parnią z Cieszyna, Kybnika

i osnowca.
Osobami, które sutce pomacały w czasie pobytu jej na terenie Austrii,
wysyłając paczki źymościowe, kartki iyuTtośeiowe i pieniądze były
I . Głasowska - a da iiorczyaska*

Wanda Wierzbowska^.
z»d, Górecka, córka
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