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Od chwili rozpoczęcia przez Armię Czerwoną w dn.l1l.1.1945 r
zimowej ofensywy z nad Vdsły jeńcy Oflagu lIC w·Dobiegniewie

, , j, -

!niem..Wolderiberg! zdawali sobie sprawę z te~ó,iż wojna wkroczyła
w ostatnią już fazę i ze kl~ska Niemiec jest już niedaleka.
Wmiarę,postępów ofensywy radzieckiej ro~ło w obQzie napięcie
9czekiwania.V'i dniu 24 stycznia pod wieczó~usłyszeliśmy gŁuchej daLekl e
.o.dgło.s;ystrzalów armatnich"N'agabywani przez nas w tej sprawie
po.doficerówie.niemieccy wyjaeihiali,że zasłyszane huRi po.chodzą'

''-od wybuchów. ładunków 'sapers)dch,używanych pr zez ich saperów przy
po śp i es ane j budo.wie na t,)'la-ch fro.ntu cLąg Ły ch ro.lJi.ówprzeciwc zołgowy ch.

. . .
Udawaliśmy, ż-e wierzymy ich w'Y j'aśnienio.m.
W czwartek 25 stycznia wieczorem. zawrzał niesamowity ruch w obozie, ,

,po -ogŁos zeru u prze z władze-Oflggu pogo t ow.ię, marszQwegt:Pna dzień
następny.Surowy regulamin wewnętrzny obozu przestał niemal całk~wicie
'o.b()wiązywać. Po zmr-oku nikt nas nie zapędzał, do. bar-ak ćw , to też przez
całą no.c trwał nieo.graniczo.ny ruc.t; po.między wszystkimi jeniec-kimi
barakami obozu.Coraz to nowe info.rmacje i zarządzenia przynosili
koledzY',kursujący pomiędzy barakiem 4b!siedziba kance'larii "st ar-esego
ob-ozu"; a pozoeta Łynu s ni eLe spraw wymagało likwidacji 'lub reorganizacj: ..
W,edług zarządzeń niemieckiego komendanta otrozu j gen Kriegera ,nale~ało
się przygotować do długiego marszu,zabier~jąc ze sobą tylko niezbędne
przedmioty.Ponieważ jednak większość jeńców"-obrosla" poważnie w ciągu
5 lat niewoli-,w zapasy odzieży ,koców, żywności, pap.i er-os ów i stosy,'
,różnych pamiątek ob9zowych,przeto przez całą noc bezsenną trwały
debaty nad, tym ,co należy pozostawić w walizkach.Niemożliwe bowiem
do zabrania ze sobą mienie miało,być spakowane w ,walizkach, oznaczone
kartonikami ,z nazwiskiem i zdeponowane w,IIHeimbarackellbatalian6w.
Piece gorza;!y ~ noc pochłaniając w swych brzuchach gentary ~otatek'
z różnych obozowych kurs'Ów,szkiców ,korespodencji, i r-ó żnych opakowań.s-

Chyba połowa kolegów pracowicie ~tukała młotkami ,budując z rozmonto-
wanych stołków i t.abor-e t ćw różne typy "nibysanek" p.od w,alizki ,których
nie chciani) poz cs tawt ć w obozie na pastwę losu. V~pomieązczeni-ach
obozowycł:1 bowiem mta.Ła pozostać jedynie mała garstka oficerów,która
zostan~e zakwalifikowana prze~ lekarzy jako niezdolna do odbycia
marszu.W ciągu całej nocy zgłaszało się do~rewiru"/izba choryrih/
okolo 70~ kandydatów,usilujących wNkręcić się od pochodu za Odrę.
Straż obozowa była r-ćwm s ż jak my -zaaf'e r-owana przy gotow.ą.niam1do
wymarszu,to też działały tylko. posterUnki zewnętrzBe,oewietlają~e
--reflektorami ob,?z .c o nam ułatwiało wędr6W-ki z walizkami i odwiedzanie
kolegów w innych bar-akach j aby umówić si" na wspólny mar-sz 'w ramach
tej samejkolurnny_
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Mqje przy gotowania do wymarszu zmierzały do pozbycia się rri.epo tr-ze+
onego obciążenia,które pozostawiłem w walizce w baraku bibliotecznym.

, Zabrałem ze sobą t,y lko jeden'cienki ko~~k, w który wr oLcwaŁem jedną
zmianę bielizny i s~arpetek.Przewies:iony przez ramię z przytroczoną
do spa ęc i a menażką/pełną ugotowanej na drogę fasoli/i -akr zy żowany

\ ' .

z taśmą uszytego napr-ędc e ze starych spodni ch.Lebakaz'z.awj er-a jąc egoz'
"żalazną porcję" odkładanych'na czarną godzinę garści ,ryżu,cukru
'i kil·ku deka słoniny/stan~ił odpowiednik Lekk l ego rynsżtunku
patrolowega,uzupełnionylilipucią walizeczką z listami od żony z
KZ Rę.wensbrUck:i: i paroma pamiątkami z obozu,którą nios:lł1wmw ręku.
Norweski .3/4 -owy płaszcz do kolan był ciepły i idealny do mar-e zu •.
Na nogacg, stare buty z cholewami ,zaoszczędzone jeszcze- z Września.

. \.' I

W ciągu . nocy ,dyskretnie wezwany do konspiracyjnego kwatermistrza
\', .'

wyfasowałem ekw i.pune k dowódcy potrolu w postaci-oryginalnej .
niemieckiej mapy 1:100 000' oko~ic {la zachód od Dobiegniewa,kompas,

, ,I

oryginalny Ipolski' szkic?wnik polowy z- kompletemko'lorovyych ołówków,
dwa pudełka zapśi'łek i 'kilka ampułek z benzyną.Byłem bowiem w obozie-
szefem -sztabu zgrupowania bJoficerów wrześniowej armli"Kraków"

l , .

Ydowóds:ą był ppłk dypl Warzybok/,którychznałem wszystkich niemal. ,

prowadząc z nimi tajne. szkolenie bojowe.Byłem w d obr-e j kondycji
fizicznej i przeczuwałem rychłe odzyskanie wolności podczas marsz-u
w' głąb Re.ichu .•

o świcie dnia 26· stycznia(pi~,t.ek/ wezwano nas do
formowania k.o Lumn vba t a Li criowy c h na zwykłych placach ape Lowyc h , :

Ustawialiśmy się bez pośpiechu w ramach do~ychczasowych pod z i a.Łów -

tla .3 ba oriy t'Oe t;" i .3 baony·tjyest" gdyż mie:iiśmy maszerowali w dwóch-,
oddzielnych kolumnach. Posterunki _na wieżach zrri kn ęŁy , zastqpLty, ..,.... ,

.ie wewrrę t.r zne ,nieliczne i o m.ewyr-aż n, ch minach.Długo czekali~ffiy
'1 / ". v

na ofie rów n i enn.ec.kd chą ws kut ek czego następowała, dalsze pr-z e t.as owar

się stoją~ych w kolumnachbatalionów.Każdy chciał być podezas
marszu wśród ewo i c h kumpli/tzn kolegów pułkowych, przy jaciółz
cywila albo, wsólników z obozowej"kuchennej sitwy"/Nagle któś
'... . .,-. . ...- -

przyniósł wiadomość, że ko LumnaIt'~~estu" już wychodzi, oraz że
magaĘ.Ynzchlebam.. jest otwarty i niestrzeżon,y •Złamały Slilę szyki'
nas z.ego baonu-wi.e La z ne a vpcb i eg Ło do pobf.Lak.i ego bar-aku-rnaga zynu .
Pierwsi ,co go dopadli ,wracali z, naręczami po 5 i 6 boc hcnkćw ,

Ni e dla' wi~lu, starczyło, ja zadpwoliłem się 'jednym bochenkiem.'
wymarsz naszej koLumny n'ae t.ę pi Ł 'dopiero po godz.l0-tej.Otoczeni

, ,

eskortą słabego plutonu wachmanów z bagnetamlil na broni,wyszliśm.y
z obozu główną/północną/bramą ,prze9ięl,iśmy szosę i, 'poLną. drogą' ,
r-us zyLt śmy na' północ ,obchodząc dużym łukiem rozległe jezioro.

Po zanurzeniu się w kompleks leśpy,pomaszerowaliśmy po głębokim'

śriiegu słabo drogą na zachód.

/



Kolumna poczqtkowo zachowująca jaki-taki porządek czwórkowy,
na kopnym ~śniegu rozciągnęła się, w ni'eregularny ~ańcuch,przeplatany
parami ciągnących' sanki. vwachmani kleli ,pokrzykiwali poganiając
c Lągnący c h bagaże,ale by Li, bezradni 'wobec c i ągży c h katastrof, .
wynikających z r-ozLetywan La si~ źle zbi tych saneczek' i spadania·
z nich ła.dunku.Powoli uparc i Ił Juczni" .koLedzy dochodzili do wniosku,
że pomy s.l z Lmpr-ow i zowanym.i sarikami był nons ens owny .i sami rozwalali
i 'porzucali swe pojazdy oraz walizki, po zebraniu z nf.ch najcennie~~~
rzeczyi: i_ upchaniu iSh pó ki eaz.ent achvż porzuconych walizek mieli
pożytek inni,a także wachmani,nie gardzący amerykańskimi IIlJdełkami
lub paczką papierosów

Po kilku kilometrach,usianych porzuconymi walizkami oraz szczątka-
mi s~n.ek,kolumna nasza stała się już podobna do wojska-tylko kilku
najzawziętszych na jej' ogonie w pocie czoła c i.ągnę Ło swó j doby t ek

" /

na w.)'trzymalszych"pojazdach" ,,!4aszerowało nas w tej kolumnie
ponad 2,5 ty si ąc a lud~i .Nieprzy zwycaz~jeni do dłuższych marszów,

-, starsi z\łzłaszcza koledzy opóźri l aLi, tempo marszu do ok. ] km.
na gódzin~.Bzliśmy bez odpoczjnku' do samego-wieczora.Postój -- ' /

wyznaczono nam w oGiągni~tej późnym wieczorem miejscowosći TUCZNO
Iłt' .

/niem. SChonrade/ .Na osta,tnich kiLome cr-ach tego et apu j po wy j śc i u
z lasu na otwatre pola, byłem świad.t:iem na udarie j próby uc aec zk L
jednego .z ko Legćw s Ni ea t e ty zastrzelono go zanim ubiegł ~OO m.
w pole na prawb od drogi.~ie mogłem się dowiedzie~ od jego towa-- .

rzysz:t jak się nazywał,gdyż było juz c t emno j a on wyskoczył
z ko Lumny samotniei i tak niespodzianie, że jego sąs iedzi n;i.e zdąży li
gp r-ozpo znać s w tucznie/ScgBnrade/ rozmieszczono nas poci emku
w murowanych z granitu zabudowaniach gospodarskich tutejszego

. .

dwo r-uvNa kolację wydzielono nam po' garści r ozciapanyc h _ziemniaków :x;
. ,

Z parnika, uparzonychna st r awę dla trzob,}' .Nie nadawazy się do -jedzeniE
. . . ,

PosililitjIIlj si~ każdy z własnych zapae ćw-Noc Lęg w ogromnej s todo Le
'na grochowinach był. okropny.Przemoczone do cna obuwie i skarpetki
/których nie należało zdejmować .. z obr z.ęk Ły ch nóg ze względu
na przewidywany w dniu następnym 'dalszy marsz/spowodowaly
t.ak Le-e zzLcbnLęc Le stóp,do b ó Lu j ż e o zaśnięciu nie było mowy.

~ast~pnego dnia/27.01.45-sobóta/niemcy wydali nam normalną
por-cję chLeba/v'boc henek na 8 ludzi~ł9iX* -/z ."zulagą"/Kiszka
bułczana! i garnczek ciepłej wOdy,8,potem Dbwieścili,~e z powodu
zlego stanu fizy c znego jeńc ów zarządzają c e Łodz.i enny odpoc zy nek.
By ł to prawdopodobn:Łe ty lko pretekśt"' zdaje si ę , że powodem '
przerw.>' w marszu by ła sy tuac jęt na drogach wobec pr-zy bLi żan La
si.ę frontu,działari bojowych o czym wiedzieliśmy ze z-;; s Ły ezany ch
w ciągu drrt a coraz' bliższ.)"ch odgŁoeów kanonady art,j ler,y jskiej. '

Druga noc,po wysuszeniu obuwia,b,}'ła leps~a,to też zrana.w niedz~e-
l~ s t anę Li emy-na zb i.ór-kę dó wymar-szu w dobrej kondycji •

/
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viymarsz opóźnił się znowu, bo n i emcy nie '1llc5g1i si~ nas dolic Z.y ć , •

Ocz,)'wiście,par1,l kolegów,zagrzeban,ych pod grochowinami,unikn~ło wJl!larszu
i po nas zj m odejściu dotarło pod' wieczór do nadc i ąga.jący.c h on wschodu

oddziałów rridzieckich.
" .

Etap niedzielny/28 stycznia/byl łatwń1ejszy.Szliśrn.y po drogach
/ bi tjch,/a jeśli po polnych, to' dobr.ze przetartych przez ~iellliećkie

" .

-pojazdy wojakowe s Póżny m wieczorem osiągnęliśmy nd e j sc owo ść

BORO~;ICB/Bassel~usch/,gdzie znów zakwRterowano nas we dworze.
~łużba folwarczna była tu dla nas ż.)'czliwa~pozwolon9 nam,rozk~aterować
się po 'stodołach,oborach,stajniach i ciepłych sir,ychach. i n i emaL.
ka ż dy mógł. d,yskretnie napić si~ mLek a ze stojących bez nadzoru baniek
z udojem wieczornym.

, /

y~yspani i wypoc z ęc i, pomas z er-owa.Lf śmy rano 29 stycznia 1945 roku
,przj 'pię'kl1.,im słońcu dalej na zachód/znów po drodze omijającR łukiem

/ jezi'bro • Os.~tc:t •••••• IN godzinach popołudniow,y c~« do t ar-La śmy
do Barlinka/Berlinchen/,gdzie lllarsz naszej kolumny został zatrz,)'llian,y "
na p ewi en .c zas na skrzy żowaniu dróg prżez długą kar-awarię ,wielkich,
ładownych wozów chłopskich,którymi ewaku9waą się masowo r-od zLny ,- ,

bauerów z okolic iilocławka i bydgoszczy,nąsiedlonych tam pr-z ed paru laty
r-ćżny ch Ba Lt err- i Vvolfnię,ndeutsehów .•Tu,w BARLINiu WlQ..·uwylotu dr-og i na

półiloc/pr~wdopodobnie w kierunku na Lipiany/,na rękach kolegów
7 ,zmarł na serce wyczerpany trudami lllarszu kpt int. Zim.merlllann Franciszek,

I

którego zwłoki ułożono. .na =>= zu ulicy •..:>tąd dalszy marsz trwał już'
niedługo •.Polną drogą poszliśmy na pć Łnoc ny -zachód przez folwa!,k 1!ra.lI}-pe
/ .dziś miejscowość STRAPIE/ do wioski Deetz/dziś miejscowość DZIE..DZICE/ •.
było jl,lŻ ciemno gdy dobr'nę Li emy do wsi.Zakwaterowano naas,jak zwyk~e,
w zabudowaniach gospodarskich tallltejszego dworu/szkiC w załączeniu

I I ,

niniejszej relacji z ewakuacji Oflagu IIc/.

Druga kolumna jeńców z naszego obozu,choć wymaazer-owa Ła wcześniej
w dniu 26 stycznia,przechodziła przez BJlRLINł!;Kw dniu 29 stycznia
daleko za nami,wieczorem,gdy my już byliś~ na postoju,a talllta grupa

~ "
poszła inną .dr ogą na PYRZYG~/Py~i tz/ .Noc przespaliśmy w znośnych warunkac
Najcieplej/po ~ajciaśniej/b,)'ło tym co zajęli pustą owczar-n i ę i pełną
krów oborę obok.Reszty kiliegów rozmieściła się w stodole ,i wielkim
~pichrzu.

Zbiórkę do w,y'marszu w dniu 30.01.1945 roku zarządzili n i emcy

nafioazlnę 7-mą.~koro świ~ staraniem zapobiegliwego mjra Blaiejewskiego
/pol,s.ki .kwat er-nu s t.r-z obozul.dostali śm,y po gar-nus zku gorąc ej wody .•
.~~pół godziny później s t anęLi śmy w ko Lumni e j c z oŁem przy bramie
wy jaz~owej' z gumna.Rozkaz. do w,}'illarśzu nd.e riadc hod zd Łs Nt e w6dząc .

.niemi eckich ofic er-ów , zac zę li ŚlIlY si~ iozłazić, by z or-gan Lzowac sobie

jakiś _p.oSił~k .Ją poprzestał~m na zjedz'eni u w śpichrzu garści w.)'słodków-

-jakoś się dały zjeść, choć by łJ bardzo mdłe. v/reszcie około godziny 9-te j,

I;
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gdy wsz:isCJ dobrze s:tyszeli śrn,yodgłosy ni edalekich strzałów armatnich, ~Xl

'przybiegł ktoś ode dworu,gdzie kwaterował sztab komendy obozu
1 z gen Kriegerem/ z wieścią,że wymarsz odwołany.wobec tego wielu
kolegów powróciło na swe nocne miejsca noclegówe,a inni zaczęli,
r-azn i ecać na dzcedzińcu małe ogniska) aby zagotować zupę z własnych
prowiantów. G.rupka kolegów ,'czujniejszych na dźwiękowe zwJilastuny
zbliżającego się frontu, zgromadźiła si~ przy furcie wewn~trznej,
oddzielającej zabudowania gospodarskie od podworca i ogrodu dworskiego •
Stojąc w twj grupie widziałem jak z pałacyku dworskiego nadszedł,
adiutant gen. Kriegera i zawezw~ł do niego na o~prawę kilku najatar-
szych rangq oficerów. Poszło ich paru - palliiętam,że był wśród nich
ppłk Zielke. Gdy wrÓcili do.'nas po kilku minutach, ogło'sil~ to co
gen. Krieger polecił im cbw Le ś cd.ć ogółowi jeI'iców.Brzmiało' to mniej

,/ ,

wi~cej tak n W odległości paru kilometrów oddziały niemieckie toczą
I '
ciężki bój z sowieckimi czołgami, które przerwały się przez front.
Gen. Krieger poleca nam zachować spokój i zaufanie do eskorty, która
pod jego rozkazami bronić nas b~Qzie do ostatka przed wpadni~ciem w

- .ręce bolszewików. wiedząc, iż trudy marszowe wyczerpały siły polskich
jeńców, gen. krieger zakupił od wla8ciciela dworu dwie krowy, które

,przeznaczył na strawę dla polskich jeńców. ~zywa si~ tych spośród
\ polskich oficerów, którzy znają się na uboju i ćwiartowa;iu bydła,'
kby sję'zgłosili pod gorzelnj~h: ~~ist~cie w tej samej chwili służba
folwarczna wyprowadziła pod gorzelnię dwie najstarsze i najchudsz~
krowy z obory. Wśród zgromadzonych na gumnie kolegów zapanował radosny. t,

nastrój, gdyż natychmiast zgłosili się ochotnicy do zabicia krów i~ . . .
szybko wykone Li zleconą pracę. Patrząc na to wszystko, nie mogłem,
USiedzieć, na miejscu. N~e podzielałem entuzjazmu kolegów, ostrz~cych
sobie apet~t na ś~ieżą sztuk~ m~~sa~ gdy~ nie chciałem dppu~cić, by
wydarzenia bojowe, które winny nam przynieść wolność, ,zaskoczyły nas
nieprzygotowanych do zajęcia właściwej po::5tawy.Grozę położenia podkre-
ślały w mych oczach krążące nad naszymi głowarr.ikesserschmi ty, 'których
eskadra zidentyfikowała nas we dworze, a potem, w odległości około 2km
na południe 'atakowała jakieś cele naziemne, co oglądałem ze strychu
gorzelni. Obszedłem więc szybko całe podwórze folwarczne, wdając się
niby od niechcenia W rozmowy z wartownikami, otojącymi na posterunkach
wewnętrznych przy n słabych purikt ach" ogrodzenia folwarc znego. vvszyscy. ,

trzej m IeLa wyraźnego stracha przed radzieckimi czołgami i pr-zy zrrawaLf

mi rację, że z chwilą ich pojawienia si~ najrozsądniejszympostępowa-
'niem dla nich będzie zaufanie inicjatywie' polskich oficer6w i oddanie
się im Iz broniąl pod o~iek~.
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Po takim zneutralizowariiu wartowników usadowiłem się w pobli~u

,
bramy wjazdowej, wystawiwszy w ok i.enku stry chu nad" owczarnią obserwatora
ppor. 27 p.p. Leona Bac hcwak i ego , Z tee;ó miejsca miał on dobry wgląd-
na drogę, którą przyszlisruy poprzedniego dnia z Trampe, wzda:.~ której
wzmagał się warkot czołgów, zbl-iżając si~ najwyraźniej ku naszej wsi.
T~lko wąski wycinek pola widzenia zasłaniał mu miejscowy kosciół. Czas
do ,działania zbliżał się dużymi krokami.

vvarkot pierwązego czołgu słychać już było na podjeździe do wsi •
Ponieważ parkan, Oddzielający mnie od drogi, był dOBć zwarty,J nie moglem
wiele zobaczyć przez jego szpary, gorączkowo zacząłem pytać Bechowskiego,
czy rozpoznaje prz9pależność czołgu = nieroiecki"l:radziecki? Czołg był
Już o'k i Lkana śc ie kroków od bramy, a Leon nie mógł s,ię/zd ecy dować ,

wreszcie~przFz szparę w płocie sam rozpoznałem po białej gwieździe.
Rzuciłem s'itt'do br-amy , a stwierdziwszy ,Ż~ kłódka jest otwrata i ż e ob ck

I ',wartownika przy fur cLe stoi trójka pancerników Ipp.łk AK Łętowski Stani- '
sław, por. Kaplinowski i ppor. Clar Tadeusz/ - podniosłem skobel i ująłem

,tza długi drąg zawory wrót, by je otworzyć i ~ybiec ku czołgowi ••• Nagle
poczułem siln~ szarpQi~cie z tyłu za poł~ plasicza i upadłem ~a wznak
na gnojówkę, szczęściem zam.ar~ni~tą. Czołg minął bfam~ i wyjechał poza
narożnik owczarni,. ~erwawszy si~ szybko nanog~ oburkn41em kolegę,. kpt
4ypl. Bochenka Józefa lobecnie ppłk dypl. w st. sp.1 za •.obalenie '!linie.
i~ odpowiedzl pokazał mi celujących we mnie dwóch Niellic~wspod gorzelni-
"'Czy nie widzisz 'wariacie, ż e do c iebie celują" vva;ruszyiem ramionami.

'- .
w'tejże chwili ZZa budynku owczarni rozległ si~, terkot niemieckieE

rkm-u/posterunek zewnę tr-zny na wysokości obor-yI, a w sekundę potem
gruchnął' wy st r-z.e.Ł z działa radzieckiego czołgu, powtó'rzony po dals'zej
chwili.' Zdrętwiałem. ~ wnę tr za owc zarni rozległy s ię, j~ki r-anny.ch,
buchnę Ła wrzawa okrzyków. vlynoszono rannych, wołano kolegów lekarzy.
Najwidoczniej pociski armatnie eksplodowały ze zwłoką, po przebiciu
cienkiej ścianki pruskiego muru~ PrzeciSż strzelający nie fuiał poj~cia
kto się w tych budynkach' znajduje - czemu nie dano możności zapobiec?

_Tymczasem z prawej strony, od koscioła, nadjeżdżał nastę.pny
czo!g. 'Nie wahałem si~ dłu±ej. Podskoczyłem do wrót, otwarłem ich p~awe
skrzydło i wybiegłem na drog~ ~ wzniesionymi r.~kami, krzycząc co 8ił:--
"'.,;)tój1 Nie str-eLa t l 2.diesdwa tjsiacza wo j enn op.Le nny ch po Lak owl " Czołg

,stanął, podobnie jak pierwszy z nich ,.który po oddaniu dwóch fatalnych
strzałów, zawrócił, by zbadać co się mieści w zabudowaniach,a widząc
mn i e i sŁy szęc moje wo Łan re , równocześnie ze swym t owar-zys.zem podniósł
klapy włazu i ukazał twarz dowódcy.

, • W b Li ż szym mnie .czoŁgu z prawej przy jazne oblicze st.lejtńanta
Kov-alenko i ge at r'i"kizach'f-cił,yy runi.e do wskoc zeri'ia na pokład wozu.
Bł,lskawicznie ,przebiegla nasza r-ozmowa. Na pytanie:- "Kaka.ia zdies
obstano~ka?tt 'wyciągnąłem z rękawa map\-" zorientowałeIh ją według stron

6',
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świata i obja~niłem nasze położenie i poaa~em siły Niemców. Ci nie
otwieral~ognia. 06j rozmówca zażąda~, abYL wezwał kolegów, aby opróż-
nili dla czołgów' pole wa~~i. Rozkrzyczałem się ponownie z całej mocy płuc
"Kt o żyIJV,wiać do wsi, a potfm na 'I'rampe l "

.Lawina czekających na hasło, kolegów'run~la przez bramę) kierując
I

si~-wedle mego wezwania. Pozostawiali nawet zrolowame płaszcze i zawiniąt
ka , Nie wszyscy m;:y'ślelijednak tylko o ratowaniu życia. Obok mnie na
czołgu st anąż Staszek Łętowski. "'Dajtie mnie r'uż jo" - poprosił dowódcę
c zoŁgu , Na grugi czołg również wskakiwali koledzy. C,zołgiŚci podawali
im wyciągnięte z wnętrz wozów zapasowe pepesze. Dostało ichpi~ciu.
-A dla lliieniaw~ zapytałem ns~ego oficera~. Rozłożył: ręce. - RDLa ,tiebia
uże nie chwatiło!1t - Potem dorzucił, że ja powinienem teraz wyjść na
czoło biegnących kolegów i zorientowany w położeniu, poprowadzić ich.
bezpieczną drogą d~ stanowisk~ radiieckiej piechot~._Czołgi ich n~yzwolo-
nej Połtawszczyzny~ /50 bryg. panc./ przebi~y bo~iem w ugrupowaniu
niemieckim tylko wąski korytarz, a na lewo i prawo od tego wąskiego
wjłomu s/q jeszcze po lasach s i Ine oddziały niemieckie, od którycQ ognia
mogą zginąć zbłąkani moi koled-zy. Moje! map ę zat.r zyrea.Ł, bo własna jego już
mu się skoriczyła.

Zeskoczy~więc z czołga i. podążyłem za kolegami, og Ląd aj ąc się
raz po raz w tył. Uzbrojeni przez czołgistów koledzy trzymali się grup-
kami po 2-J wraz z radzieckimi Itawtomatcz~kamilt leżącym~ do tej pory na
obu czołgach', za wozami boj owyuu. c zekatjąc .najwyr aźn Le j aż się zwolni prze
dpole do walki z Niemcami. W pobliżu czekali na mnie 'koledzy, 'któ'rzyp~ze
.caŁy czas okr-e saniewoli Utrzymali się" mnie , uf'a j ąc n.c jerau żołnierskiemu
doświadczeniu i instynktowi /porucznicy A. i lu. Litwinger-banachowscy,
ppor. K. Potacki, Vy. Kosowic z/ • .:;;>zybkoposzli śmy w ślad za kolegami.
Iv.ijająckościół w Dziedzicach spojrzeliśmy na zegar na je~o wieży. Była
niemal dok Ładn Len.godz i.nedwunasta. IV kilka minut poteu, rozległa si ę
wokół dworu strzelanina, czołgi wsparte tyralierą naszych kolegów. , \

ruszyły na 'Niemc'ów. 0z1iśmy s:,yrJ'm krokiem, odcinkarrfipodbiegając, by
jak najszybciej wyjść na,czoło gromady, idącej bez ładu, jak kto chciał.
Po drodze wzywaliślli.)kolegów do tworzenia zwartej Kolumny. 'I'uż za wsią

, , .
Dziedzice lliinęł:ynas dwa na; tępneczołgi z tego samego oddziału zwiadow-
czego, wiozące na pokładach po kilku rias zyc h kolegów, uzbrojonych w pepe-
sze i z uciechą wracających do wsi na rozprawę z Niemcaci.

Na wysokości Trampe byliśmy już na czole wyścigu do wolności
Zwolnili śmy tempo. Młodsi koledzy zdobyli w które j ś z zagród /'Iłra~pe-
dziś strąpiel kawały białego i czerwonego płótna i w marszu zeszyli
z nich polską flagę,umocowując ją na t.yczce.Tuż za folw.arkiem za
rrrampe wyszliśmy na prawe skrzydło tytaliery baonu X.II gwardy jskiej
bry gady piechoty zmotory zowane j. Piechota radziecka. prowadziła rac zej



~aieki ogie~ b~oni maszynowej na·stanowiska niemieckie n~ skraju
lasu na pŁn , -ezac nód , Po za tyralierą na skraju wsi Strąpie odwody bry gady,
ze swym dowódcą,młodziutkim podpułkownikiem,przywitały nas bardzo
serdecznie,częstując papierosami,czekoladą,a któ chciał i mogłpić,to- '

i wódką,maturalnie zdóbyczną.Tuśmy wszyscy odpoczęli i ostatecznie
uporządkowali się.

Dowództwo nad uporządkowaną kolUmną wolnych już 'Woldenberczyków
. ,

~ objął odtąd starszy obozu płk •• Sz~lewici z ppłk.Zielke.Ja ze swą
"świ tą" młodszych kolegów zdecydowa Łem się maszerować na _ogonie
kolumny,gdzie zwłaszcza w nocy,mogły powstawać kr-y tyc zne sytuacje,
wymagające od dowódcy straży" t.llnej znajomości języka rosyjskiego
.i nie~ieckiego,~o i oczywiście ~d~lnośc~ po~ierani~ szybkich i
r-oz s ądny ch decyzji.Ruszyliśmy porządną,czwórkąwCJ kolumną w stronę.
Barlinka.Tak/przyszła' do nai wo-LnOeć .N.ie doczekało jej. 17 kolegów,
leżących dz*ilś w zbiorowej mogile na cmentarzu w,DziedzicaCh.Nie mo~na
dokładnie dz i ś ustaliś,ilu z był.lch jeńców Oflagu II C wzięło w dniu
JJ styc zn i a 1945 r. c zynn.y ud z.iaił; ,ramię w ramię z radzieckimi czołgista-
-mi,:t! -rozbiciu n i emi-ckLe j ekskort.y w Dziedzicach ,co nastąpiło-po

, ' -.' .\

chwilowym przei3rwaniu ognia na czas ewakuacji główbie masy jeńców
spod luf rjł.dzieckich i niemieckich. Musiało ich b.jć dość wielu ,gdy ż
PCK zanotowało 34 nazwiska ranny ch ,lec z onych w szpi talach po Lowy.ch
Inajwięcej w BBrlinku,gdzie z ran zmarło dalszy~h 5 czy 6 oficerów

•. /Poza n Lm], ,obok por-s niar-vwo j , Hulaniekiego zmarł \IV Dziedzicach. ciężko
• l ,

ranny fizylier czołgu Nr.1 szeregowiec .Jegcr-ow z Rt aż.am.a s Pó-tncc na
kolumna obozu wieczorem dn JO stycznia stała na postoju w m.Kosin koło
,Pyrżyc i nocą pomaszerowała na zachód za Odrę,kontyn~ując' marsz aż do,
26 marca.Doczekała si~ wolności dopiero w dniu kapitulacjii Rzeczy.

__________----------__-000

Vij miarę zbliżania się de Barlinka zorientowaliśmy się, że w
tym miasteczku toczy się b6j •.Prawdopodobnie niemcy -usLŁowaihi ponownie

- onanOVI8ć.·· -. ,
q:'CEL~-:'~enwęzel drogowy dla EaEyglmfJania wylog:Ju,dokonanego przez zagon'

radzieck~ph czoŁgów .•Poszliśmy w i ęc polną drogą ku lasowi aby okrążyć
miasto lukiem odpoludni8 r e ~~ lesie posuwaliśm;y' si,ę przesieką po
dziewiczym śniegu.Zapadła noc.Gdy czoło kolumny doszło do drogi bitej
wiodąc e jz Barlinka na południe ,usl.i szeli śm,)'nadje żdaające czoŁg i s.

Przyczajeni w' poszyciu obśerwowaliśrny kilka VoiOZÓW niemieckich,jadycych
na. Barlinek.Po ich zni knd ęc Lu w ó.mie nocnej s zLi ńmy dCl.lej według
,

gwiazd na wschód,aż Eie wyszliśmy na ich skraj w okolice w Krzyńki
!Klausdorf:.;';"Feld/
Wysłany do zagród nasz patrol' został ostrzelany przez Volkssturm.
z dubeLt ówk L's Go.f nę Laemy się więc.w gł.ąb lasu i,po obejaciu jego
skrajem strzeżonego' przez niemców rejonu,doszliśmy do grupy dalszych
zagród tej miejscowościtgdzie-- nie było żadnych oddziałów wojskowycn ,
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- chć~ opodal przebiega~a, saosa na Danków i Strzelce Krajenskie

/niem.Friedeberg,.iStłG-CZfmi w tych paru zagrodach odpoc zywa Lt śmy
gdzie kto mógł,do rana pichcąc strawę naws~ystkichdostępnych
piecach. vv ciągu nocy przejechały w ~ierunku Barlinka dwa oddziały,
czołgów radzieckich i zaglądał do nas patrol drpgowy,6dktórego
otrzymaliśmy informacje o staniw dróg i o kierunku głównej magistrali
'ruchu odfrontowego.Opór niemców w Barlinku był przełamany późnym
wieczorem i ruch przez to miasto odbywał się bez przeszkód.

'w Klausdor-Feld zmarł dypl Marian Jasiński pomimo próby przewiezienia
go do szpitala.W.y:marsz nastąpił wczesnym rankie-m J1..01. Wjgodnli'

drogą na Dankó~-Strzelce Krajeńskie ,a na nocleg staneliśIllj w Starym
Kurowi~IAltkarbe/Tu,wieczorem tego~ dnia,zginął pch 17 pp Romuald
Kl.uc zewak Lj aar-ąbany siekierą przez roUcieczoneg.o ni emca w odpowiedzi
na ~ądanie polaków nakarmienia ich.
Ze' wzgl~du na przemęczen~e długim etapem marszu dnia poprzedniego

, płk Sza Lewt c z zarządził tu caż odz i enny odpoc zj-nek .w dniu 1.02.1-945 r

Tego dnta przyszła odwil~ tak,~e marsz w dniu następnym przez
Drezdenko do Starych Bielic odbywaliśmy po wodzie.~ ciągu dnia
do kolumny naszej dołączały coraz liczniej grupki cywilnych robotników
zat r-udna.ony ch przymusowo w' Rzeszy ,polaków ,franru2;ów, włochów, jenców
serbskich i amerYkańskich,a nawet próbo~ały się w niej zasmakować
rodziny volksdeutschów z białoczerwonymi opaskami,których jednak
szy bko zdemaskowaliBmy sami. Ten i ów l! kolegów "or-gan l zowaŁvaob i.e

~
jakoś rower co jednak ze, wzgl~dm na stan ąpóg,nie na wiele się
przydawało.
Nocleg z 2 na ,J Lut ago mi el.i ŚIllj, bardzo wygodny i, z dobrą w;y'ż er-ką

w całkowicie opuszczonej priez niemców wsi Stare Bielice ,le~ącej
z boku w stosunku do głównej arterii ruchu okrą~ającej Krzyż.

'Na jc Lę ź azym etapem marszu był nas t ępny -3 lutego -ze St.Bielic 'do
- .

Wielenia ,kiedy to przy~ło nam brnąć przez cały dz t eri błotnistą d,rogą
"wojenną " ,rozjechaną czołgami pr.ze z pola wzdłuż północnego brzegu

~CeCJi•
'Wie ,'11 przy owc ze shym stanie naszych umys Łów j et anow lŁvd La nas .
pierwsz~ piędi naszej,starej~polskiej ziemi.Wp~awdzie przez ~statnie
lata niewoli byLi śmy przygotowani na przywrócenie Polsce znac znych
o-bszarów ziem,zagrabionych nam zdawna przez hiemców,ale wówczas-

J. v:r. 194'5 r -nikt nie mógł wiedzieć kiedy i o ile kilometrów na-, ' ,

zachód i północ przesuną ,;3,i{ .nas ze granice. ~w' w Wieluniu w r 1939
zac zyaa Ła się Polska.Do ,ttk~.6ateż pojechali prz~/odem na rowerach

, nasi heroldowie "kwaterunkowi",a~y nam na niecizielę zapewnić rie Le źy t.ą
'gościnę i odpoczynekj Mi.mo i2; wiedzieliśmy o wysiedleniach PoLaków
z Wielkopolski '"spodziewaliśmy się zastać w Wieleniu C~lOĆ garstkę
swoich,rodaków.I gdy -przed zmierzchem cao Ło naszej. kolumny dotarło
do polowego. mostu na Noteci przed vdeleniem,gdy .na tLe jasnego nieba·
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na wysokim południowym brzegu rzeki ujrzeliśmy sylwetki kolegów
wsparte na rowerach i usłyszeliśmy ich okrzyki: -Ludność miasta
z burmistrzem na czele oczekuje z chlebem i solą Re w rynku na
naSze przybycie!.Gardła wszystk~ch Woldenberczyków ścisnęła dawno
nie odczuwane wz.r-us zen Le s Pi.e r-ws ze czwórki ,które przekroczyły mos t-

,istanęłj nogą na twardym brzegu, jak na komendę przyklękły i ze
łzami w oc zach c a ŁowaŁy ojc zj s t ą ziemię, za którą t~skniły 5 długich

, lat.
A potem -na - r,y'nku wieleńskirn gdy ppłk Zielke Uformował

nas jako-tako w J batalionowe kolumny,a burmistrz przywitał nas
głosem- rwącym się raz .po raz od wzruszenia- płakaliśmy S':ł: jeszcze
raz wszysCj',szczerze,nie wstydząc się łez.
Pot'em ko Lumnj załamały się ,poszły w zo zey pkę •I'v1ies zkańcy w LeLenaa
poro.zrywali je na grupki po dwóch,trzech,a nieraz i po pięciu-
kto ich"mogł u siebie ugościć-i z wy lewną radością poprowadzili
nas do .swych mi.es akań s Gośc Ll i. nas serdecznie, jak najbliższych
członków r-odz i.ny , prz-ezcały następny dzień-niedziela, a w pon i edz La Łe)
5.02.1945 odprowadzili nas n-a miejsce zbiórki u wschodu ,wylotu
szosy z miasta,aby z żalem pożegnać nas pr..,zj' wymar-s zu do ostatni-ego
et apu j k tór-ego meta miała być już -nasz własny rodzinny dom••• '
jeśli tylko ocalał z wojennej zawieruchy., '

/ '
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