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-. ; / ; . A V Roman Nowoszewski 

Drugi tomik BJ:onskiej Biblioteczki 

Pierwszy tomik Blonskiej Biblioteki zawieral wspomnienie Wiktora 
Jaworskiego dotycz^ce dzialainosci Autora w blonskiej delegaturze Rady 
Glownej Opiekuiiczej 1939-1945. Wspomnienie to, wygloszone przed 
laty na spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciol Ziemi 
Blonskiej, zostalo nast^pnie w wersji poszerzonej spisane przez Autora 
i przekazane do archiwum Towarzystwa. Wydawalo siq zasadne oglosze-
nie drukiem tej relacji sporz^dzonej przez uczestnika owczesnych wyda-
rzeri, ktory po latach ujawnil, przypominal nieznane lub zapomniane fakty 
i zdarzenia z lat okupacji. 

W drugim tomie naszej biblioteczki drukujemy wspomnienie Kata-
rzyny Deglerowej, takze dotycz^ce okresu wojny. Autorka byla zon^ inzy-
niera pracuĵ cego w Fabryce Zapaiek i mieszkala wraz z dziecmi na terenie 
fabryki, a przedstawione tu wspomnienie, obejmuj^ce pierwsze dni wojny, 
wkroczenie Niemcow do Blonia, represje okupanta i przejawy oporu spo-
leczeiistwa, przeplataj^ sî  z w^tkami rodzinnymi, osobistymi. Wszystko 
opisane piorem uczestniczki i uwaznej obserwatorki tamtych tragicznych 
wydarzeh. Opis prosty, pospieszny - szkoda, iz w wielu fragmentach az tak 
lakoniczny, zdawkowy - przemawia swym autentyzmem. Nie ma tu pa-
mi^tnikarskiego kolorowania rzeczywistosci, przewaza zwi^zly, kronikarski 
zapis okupacyjnych nocy i dni. 

Wspomnienie, zamieszczone we fragmentach na lamach „Blohskie-
go Informatora Samorz^dowego", przekazal do druku Wladyslaw Degler, 
najstarszy syn Autorki, wowczas kilkunastolatek. Nie tylko uzyczyl pami^t-
nika, ale dopelnil go - rowniez zamieszczonym w tym tomiku - wlasnym 
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wspomnieniem z dzieciristwa i lat mlodziericzych, kiedy to jako pif tnasto-
letni chlopiec musial podĵ ĉ pracf w Fabryce Zapaiek. Wspomnienie to, 
zawieraĵ ce nadto jedyny tak fachowy opis nieistniej^cej juz fabryki, tez 
jest zapisem gaw^dy wygloszonej w roku 2005, w ramach spotkah organi-
zowanych przez Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Blonskiej, wydrukowanej 
nastfpnie w pierwszej, skroconej wersji na lamach „Blohskiego Informato
ra Samorz^dowego". Wladyslaw Degler dopisal ponadto garsc informacji 
0 losach poszczegolnych czlonkow swej rodziny, zwî zanej z Bloniem od 
kilku pokoleii. Ojciec Wladyslawa, Leon, bylw latach trzydziestych wice-
burmistrzem Blonia - fakt to dzis' niemal zupelnie zapomniany. 

Z kolei Jerzy Oziemski dopowiada i komentuje niektore z faktow 
1 zdarzeii opisanych przez Katarzyn^ Deglerow^, zwraca tez uwag^ na do-
kumentarne znaczenie tej relacji rzucaĵ cej nowe swiatlo na wydarzenia, 
jakie w czasie wojny mialy miejsce na terenie Blonia, dotyczyly bloniakow. 
Przytacza ponadto fragment wspomnien por. Alfreda Paczkowskiego, kto
rego w pazdzierniku 1939 los rzucil do obozu przejsciowego w Bioniu. 
Pozwala to nie tylko spojrzec na owczesne wydarzenia oczyma osoby z ze-
wn^trz, ale tez potwierdzic wiarygodnosc zapisow Katarzyny Deglerowej. 

Okres okupacji w Bioniu wcî z kryje wiele bialych plam, o ktorych 
wypelnienie coraz trudniej, wszak coraz mniej swiadkow i nowych doku-
mentow z tamtych lat. Wspomnienie Katarzyny Deglerowej w drobnej 
cẑ sci wypelnia t^ lukq. 

Swoistym dopelnieniem powyzszych relacji jest list radzieckiego zol-
nierza, ktorego losy wojenne rzucily do Blonia. Szcz ŝliwy zbieg okolicz-
nosci sprawil, ze list ten Anna Szczerbihska, ktorej serdecznie dzi^kujemy 
za darowizn^, przekazala Jerzemu Oziemskiemu w czasie naszych prac nad 
korekt^ redakcyjn^^ niniejszej publikacji. Doslownie w ostatniej chwili zdo-
lalismy dol̂ czyc list wraz z komentarzem do przygotowanego wczesniej 
materialu, wypelniaj^c w ten sposob jeszcze jedn^ z bialych plam w naj-
nowszej historii Blonia. Z gl^bok^ nadzieĵ ,̂ ze wyplyn^ na swiatlo dzienne 
jeszcze kolejne, rownie interesuĵ ce dokumenty drzemî ce bye moze gdzies' 
w domowych szafach, szufladach. 

Tomik zamyka krotka informacja o historii zapaiek w Polsce, proba 
spojrzenia na blohsk^ fabryk^ w szerszym de ekonomiczno-gospodarczym. 
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Katarzyna Degler 

Okupacyjne wspomnienia z Fabryki Zapaiek 

Po I wojnie swiatowej musiaiam uciekac z Wolynia, z miasteczka An-
nopol kolo Ostroga, jako nauczycielka, z polskim wojskiem, przy odwrocie 
spod Kijowa, przez Brody, Lwow, do Warszawy, gdzie w Szpitalu Ujazdow-
skim (przy Pi^knej) pracowalam jako referentka oswiatowa; mialam osiem 
sal z chorymi zolnierzami. Do obowi^zkow moich nalezala nauka zolnie
rzy alfabetu, zmiana ksî zek do czytania, pisanie listow do rodzin itd. 

Tam pracowalam od roku 1919 do 1920. W 1920 wrocilam znowu 
do szkolnictwa cywilnego. Szkol̂  dostalam w Miedniewicach Klasztor-
nych, 14 km za Zyrardowem, gdzie pracowalam do jesieni 1922 roku, a od 
wrzesnia 1922 zacz l̂am pracowac w Bioniu. W szkole pracowalam zawo-
dowo, a wieczorami - nauka starszych analfabetow, prowadzenie kolka te-
atralnego w Towarzystwie Przyjaciol Mlodziezy; no i oczywis'cie z dziecmi 
w szkole w ci^u roku szkolnego. Na zakoriczenie roku teatrzyki z dziecmi, 
loterie szkolne - jako praca spoleczna na fundusz Domu Akademickiego 
w Warszawie. Tak bylo do 1925 roku. 

Pî tego sierpnia 1925 wyszlam za m ẑ i z miasteczka przenioslam siq 
na teren Fabryki Zapaiek lez^cej w odleglosci jednego kilometra od mia
steczka. W szkolnictwie pracowalam jeszcze do stycznia roku 1926. Obo-
wi^zki rodzinne nie pozwolily mi na prac^ zawodow ,̂ ale zaoferowalam 
sw^ pracf przy organizowaniu biblioteki robotniczej przy Fabryce Zapaiek 
i prowadzilam j ^ od 1926 do 1939, do czerwca, a to dlatego, ze m ẑ byi 
sluzbowo przeniesiony do Pihska na stanowisko zastfpcy dyrektora i mie-
lismy sif przeniesc od wrzesnia cal^ rodziny. Miejsce w drugiej klasie gim-
nazjum bylo dla synka Wladzia zarezerwowane, bo po ukohczeniu szostej 



klasy szkoly powszechnej w Bioniu jezdzil do Warszawy do Gimnazjum 
Wojciecha Gorskiego. 

Tymczasem juz zaczynalo si? robic w polityce niewyraznie i mowic 
o wojnie. Zarzĵ d PCK w Grodzisku zwrocil si? do mnie, aby zorganizowac 
oddzial w Bioniu. W kwietniu powstal oddzial przy pomocy ks. probosz-
cza Antosiewicza, kierownikow szkol Jozefa Niemstaka i Wladyslawa Pi-
kiewicza, a w dwa tygodnie po utworzeniu oddziaiu zorganizowalam kursy 
sanitarne. Przy otwarciu pomogl mi moj m^z. Na wykladowcow zaprosze-
ni byli dr Stefan Szparaga, Antoni Okraszewski, Leon Degler. Kurs trwal 
dwa tygodnie, zapisanych bylo sto osob, ale skoiiczylo szescdziesî t. 

Kurs bardzo si? przydal, bo choc Blonie nie bylo przygotowane na 
przyj?cie rannych, w szkole zrobiono szpital i kursanci opiekowali si? cho
rymi. Ja prowadzilam ewidencj? kursu; na zakoiiczenie i rozdanie swia-
dectw przyjechal dr Szpakowski z Grodziska. Przy fabryce prowadzilam 
druzyn? odkazaĵ c ,̂ ktora nawiasem mowi^c nie byla potrzebna, bo dzi?ki 
Bogu, gazow nie bylo. 

W chwili wybuchu wojny m ẑ byi w Pihsku, a ja z synkami, 13-let-
nim starszym Wlodziem i 9-letnim J?drusiem bylam w Bioniu (m^z wro-
cil 12 grudnia 1945). Jeszcze 31 sierpnia przekonywalam kobiet?, ktora 
nosila mleko, ze to niemozliwe, by Niemcy przyszli, bo jestesmy uzbrojeni 
po z?by... 

5 wrzesnia, jak bylam w magistracie w sprawie dyzurow, zobaczylam 
na podlodze spiĉ ĉ  na sienniku dziewczynk?, 7-8 lat. Dziecko szlochalo 
przez sen. Na p/tanie odpowiedziano mi, ze jest to dziecko zabrane spod 
zbombardowanego poci^gu pod Piasecznic^ kolo Sochaczewa. Zabralam je 
do siebie i obiecalam, ze na drugi dzieii odwioz? do matki. Byla to corka 
wojskowego z Kruszwicy, Marysia Scencel, matki Anny i ojca Antoniego. 
Ba, ale gdzie t? matk? znalezc, bo o ni^ mi glownie chodzilo; dziecko, choc 
kontuzjowane w r̂ czk? i nozk?, mialo opiek?. Byla od 5 wrzesnia do koh-
ca listopada. Dalam znac matce przy pomocy ksi?dza i ciotka przyjechaia 
po ni^. Zabrala zdrow ,̂ zaopatrzon^ w sukienki, buty, ciepl^ bielizn?. 

Juz 5 wrzesnia wszystkimi drogami szli w rozne strony uciekinierzy 
z zachodu i byli bombardowani przez niemieckie samoloty. Ofiar bylo bar
dzo duzo kolo Blonia po drogach. 5 wrzesnia zorganizowalam zebranie, 
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jako przewodnicz£^ca PCK, i zorganizowalismy kuchnie przy drodze socha-
czewskiej i na stacji kolejowej, ale kuchnie trwaly przez zaledwie kilka dni, 
bo brak bylo produktow; wszystko zacz?lo si? kurczyc. 

Moj m ẑ przed wyjazdem do Piriska zaprojektowal schrony na terenie 
fabrycznym. Na noc ja z dziecmi i dziewczyn^ moj^, Michalin^, nocowa-
lismy w schronie, a na dzieri - do domu. W dzieri dzieci byly w ogrodku. 
A jak byi alarm, chowalam je pod drzewka, a sama patrzylam na samolot, 
jak rzucal bomby. Bylo dziwnie, im wi?kszy nalot, to mala Marysia natych-
miast zasypiala i nic nie wiedziala. W jakis trans nerwowy wpadala. Zwy-
kle lezala pod drzewkiem, bo nie mogla chodzic do schronu ze wzgl?du na 
chor^ nozk?. Do schronu nosili j ^ na zmian? Michalina z Wladziem, a ona 
prosila swi?tq Teresk?, zeby juz mogla chodzic sama, to b?dzie biegala jak 
piesek za pani^, a tak to j ^ trzeba nosic. 

Dziewi^tego wrzesnia kolo bramy fabrycznej zobaczylam harcerzy 
z druzynowym harcmistrzem Edwardem Przybyszem i zast?powym Stefa-
nem Zieliriskim. Pokalowa, matka dwoch harcerzy, zdziwila si?, ze moj star
szy syn nie jest przygotowany do drogi, „bo Niemcy morduj^ dzieci, ktore 
nalez^ do harcerzy". W pierwszej chwili chcialam go wyslac do Terespola, 
do siostry, a pozniej do Piriska, do m?za. Spytalam zast?powego, dok^d id̂ ? 
Odpowiedzial: „Za frontem b?dziemy szli i pomagali wojsku. Kule nosic 
b?dziemy". Stan?la mi w oczach wizja grobow z I wojny swiatowej, tych, 
CO uciekali. „Niech si? Wladek pr?dko ubiera, bo idziemy!". Powiedzialam, 
ze on nie pojdzie! Jak ja tu zgin?, to znajomi zaopiekuj^ si?, a jes'li on, to ja 
go pochowam, ale na tulaczk? takie dziecko - nie! I dobrze zrobilam. Gdy 
byla bombardowana Warszawa, matki rwaly wlosy na glowie. 

Druzyna rozleciala si? na rozne strony, zap?dzila si? az do Piriska 
i wrocila do Blonia dopiero w listopadzie. Moj m ẑ si? nimi opiekowal, 
a chlopcy wracali pojedynczo, do grudnia. Szcz?sliwie nikt nie zgin^l. 
Matki widac wyprosily u Matki Boskiej Blonskiej ich szcz?sliwy powrot, 
a mnie zazdroscily, ze mam dziecko w domu. 

Noce byly bardzo cieple. W ten pami?tny 13 wrzesnia rano, kiedy 
wrocilam do domu, dal mi znac jeden z panow z biura, ze oddzialy wojsk 
niemieckich ŝ  juz w miescie, a niedlugo hqda^ na terenie fabryki. Dosta
lam jakiegos' szoku nerwowego i zdawalo mi si?, ze to juz koniec z nami. 
Panic s^siadki zacz?ly mnie ratowac, uspokoilam si? pomalu i zastanowi-
1am, bo przeciez mialam dwoje swoich dzieci i trzecie cudze, sierot? moze, 
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ktora chyba juz teraz zostanie moim dzieckiem. Trzeba nerwy scisn ĉ i za-
stanowic si? nad sytuacjŝ . 

No i jak lawa zalalo wojsko niemieckie wszystkie pola dookola fabryki 
i caly teren. Samochody, samochody, az si? w glowie kr?cilo od szumu i zgiel-
ku g ŝienic czolgow i od samochodow. Naloty naturalnie ustaly, ale gdzie si? 
czlowiek zwrocil, gdzie spojrzal, wsz?dzie mundury niemieckie i mowa. 

Na terenie zrobili sklad amunicji i komendant zapowiedzial, ze w ra-
zie jakiegos' sabotazu wszystkich nas wystrzela, a baza byla zrobiona na za-
opatrywanie walk z Warszawy, a Warszawa jeszcze walczyla. Trzynastego 
wrzesnia, jak wkroczyly oddzialy niemieckie, zaraz wszystkie radia i tele-
fony zostaly zabrane, a ja swojego starego Philipsa schowalam, a potem 
robotnicy go w magazynie przechowali, i mamy go do dzis'. Telefon tez 
schowalam, a jak przyszli, to powiedzialam, ze juz go zabrano. 

Przyszlo kilku zolnierzy, aby dac im wina. Mialam go troch?, ale kwa-
sne jak ocet. Postawilam przed nimi g^siorek, a jeden z nich kazal mi si? 
napic. Zrobilam to i powiedzialam: to wy potraficie true ludzi, u nas tego 
nie ma. Zawstydzili si?, wypili i poszli. Pod wieczor przyszedl jakis oficer, 
aby dac pokoj, w ktorym moglby spac z zolnierzami, bo ŝ  zm?czeni dlu-
gim marszem. Odpowiadal mu pokoj chlopcow, z przedpokoju na lewo. 
Kazal Zydom przyniesc slomy. Ja z dziecmi i Michalin^ spalismy na pod
lodze w ubraniach w pokoju na prawo. Wyszli oknem o czwartej rano, aby 
nie budzic nas. 

O godzinie jedenastej przyszedl wojskowy w towarzystwie Jana Sztajn-
ducherta i powieJzial, by mu pokazac pokoj, w ktorym spali niemieccy 
zoinierze. Otworzylam drzwi do pokoju chlopcow i pokazalam r?k4, mo-
wi^c, ze tu spali wojskowi. Powiedzial, ze tu spaly polskie swinie, a nie 
niemieckie wojsko. Nie - odpowiedzialam - tu spalo wojsko niemieckie, 
jesli panu nie odpowiada ten pokoj, to prosz? - i pokazalam pokoj, w kto
rym spalam razem z dziecmi. Ja przenioslam si? do innego pokoju, zabie-
raĵ c rzeczy, ktore pozwolili zabrac. Zniszczyli mi cal̂  kolekcj? kaktusow, 
a w domu bylo pieklo. Ten oficer to byi prokurator Bekier, maiy, niski 
i podly jak bestia. W pokoju zamieszkal inny oficer. Przespal jedn^ noc 
i przeniosl si? do miasta. 
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Tymczasem Niemcy zagarniali cywilnych m?zczyzn, ktorzy na apel 
w radiu pulkownika Romana Umiastowskiego, aby m?zczyzni uciekali, 
zrobili tak, a pozniej byli przez okupanta traktowani jako wojskowi w cy-
wilu'. Tak bylo i u nas. Bardzo duzo bylo Zydow, kilku ksi?zy. Wprowa-
dzali ich na teren fabryki do dawnych schronow i tam rozstrzeliwali. Trwa-
la ta na zimno mordownia do siedemnastego, a robili to mlodzi zoinierze 
studenci z batalionu SS Adolf Hitler. Takich pi?ciu kwaterowalo u mnie. 
Na lewym r?kawie munduru Feldgrau mieli opask?, ktora maskowala na 
czarnym tie srebrem wyszyty monogram A.H., a takze na kohcach kolnie-
rza i naramiennikach. Wszystko to Isnilo, jak bylo odkryte. Oni to wlasnie 
mordowali nieszcz?sne ofiary. 

Niektorzy z nich brali udzial w natarciu na Warszaw?. Musiaiam im 
gotowac. Wprawdzie przynosili swoje produkty, byly to kury czy kartofle 
zarekwirowane, ale co mialam robic. Byi wsrod pi^tki t?gi blondas Kurt 
Keller, typowy nordyk, ktory pokazal mi chyba ze dwadziescia zegarkow, 
obr^czek ze trzydziesci, kup? pieni?dzy. To wszystko zabrane od ofiar. 
Straszne, jak na zimno to robili. 

Wieczorem, jak kladlam dzieci spac pokotem na podlodze, bral organki 
i gral im do snu, aby pr?dzej zasn?ly. Mordowali do 17 wrzesnia, kiedy przy
szedl nowy komendant i zabronil rozstrzeliwac. Przed przyjsciem batalionu 
SS Adolf Hitler przyszedl stary zolnierz i prosil, aby mu pozyczyc lyzk?, bo 
zgubil swoj^. Dalam mu lyzk? do salatki, a gdy chcial zaplacic, powiedzia
lam, ze mu J4 daruj?. Pozniej ten zolnierz przyszedl i jak zobaczyl, ze nikogo 
nie ma, powiedzial: „Prosz? si? pilnowac i bye ostroznym, bo przyszedl bata-
lion A.H. Oni ŝ  straszni, my si? tez ich boimy". On mial racj?. 

W dniu kapitulacji Warszawy, kiedy zebrali si? na obiad, powiedzieli 
mi, ze dzis Warszawa kaput. Spytalam, czy kochaj^ swoj Berlin, bo ja ko-
cham swoj^ Warszaw?, i prosz? ze mn^ na ten temat nie rozmawiac, i wy
szlam z pokoju. Ktorys zaklaskal w dlonie. Wojskowi przenocowali, wyszli 
rano i juz ich wi?cej nie widzialam. Kiedy po nich sprzqtalismy pokoj, 
przyszla jedna pani z innym oficerem i powiedziala, ze on dowiedzial si?, 
ze jest u mnie pianino i prosi o pozwolenie pogrania na nim. Gral ladnie 
operowe melodic. 

' Brak potwierdzenia podobnych przypadkow w innych reiacjach (przyp. red.). 
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Dwa czy trzy dni pozniej ten oficer przyszedl jeszcze raz z jak ŝ dziew-
czyn ,̂ ktora siadla w k^cie, a on zacz l̂ grac. Nie zwracalam na nich uwagi, 
bo sprz^talam w s^siednim pokoju. W tym czasie przyszla do mnie kierow-
niczka fabrycznego zlobka i slysẑ c muzyk?, spytala, kto gra? A przyszedl 
jakis' oficer w towarzystwie baby i gra, a ona ma s'piewac — odrzeklam. Po-
niewaz kierowniczka byla ciekawa, jak babsztyl wygl̂ da, uchylila delikat-
nie drzwi, zajrzala i w smiech: „Pani Kasiu, a toe to jest Ciolkow sluz^ca!" 
(aopini? miala ona zszargan ,̂ to wiedziaiam o niej, choc jej nie znalam). Nie 
wiem, kiedy wskoczylam do pokoju wprost do dziewuchy: - Precz z miesz-
kania! - Ona uciekla, a oficer zaskoczony pyta, co jest? Poci^n?lam go do 
s^siadki, ktora mowila po niemiecku. On kazal si? spytac, co mi si? stalo? 
Prosz? mu powiedziec, odrzeklam, ze jak chce grac, to niech gra, ale panien 
0 dziwnej reputacji niech do mojego domu nie sprowadza! Na to on, ze 
w Polsce sluẑ ce i panic ŝ  jednakowo ubrane, i on myslal, ze to pani. Moze 
bye sluz ĉ̂ , powiedzialam, ale porz^dn^ dziewczyn .̂ I dodalam, ze potrafil 
mnie odroznic od Michalinki, i nie j^ , tylko mnie prosil o pozwolenie gry 
na pianinie. Wyci^n^l lap? przepraszaĵ c; dodal, ze juz to si? nie powtorzy. 
1 poszedl, ale juz wi?cej nie przyszedl; juz mu si? grac nie chcialo. 

Jak si? pozniej zmitygowalam, zimno mi si? zrobilo; toz taki psubrat 
mogl trzasn^c... i dzieci zostalyby sierotami. Strach mnie oblecial, bo prze
ciez ten lotr Bekier, jak prosila go z miasta kobieta, by pozwolil pokazac 
nowo urodzone dziecko m?zowi, ktorego on nie widzial, bo poszedl na 
wojn?, a dzisiaj jako jeniec wojenny siedzi za drutami w prowizorycznym 
obozie - nie pozwolil. Matka z dzieckiem ukl?kn?la przed nim, a on j ^ 
noskiem od buta przewrocil. 

Jak byi oboz na terenie fabryki, trafilo do niego takze kilku robotni-
kow z fabryki, ale dyrekcja zareklamowala i zostali zwolnieni. Jeden pod-
chor^zy z Warszawy mial bye wyslany do Lowicza do innego obozu, ale 
zaswiadczylam, ze go znam. Zatrzymal si? u pana Ciolka, a ja go zywilam 
przez caly tydzieii, a pozniej dostal przepustk? i wyjechal do Warszawy. 

W tydzieii po kapitulacji Warszawy przyszli jej obroiicy, tak zwani jehcy 
honorowi. Wszystkie szopy i mieszkania zapelnily si? nimi. Glodni, brudni 
oficerowie roznych rang. Bylo ich pelno w moim mieszkaniu. Karmilam, 
pralam, cerowalam, ubieralam - robilam, co moglam, by ulzyc ich doli. 
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Maly, taki przejsciowy oboz byi naprzeciwko fabryki, w obejsciu ksi?-
dza Wielgosza. Tam jehcy byli tylko par? godzin i partiami byli odsylani 
do Grodziska, do poci^u i dalej... Tam nosilam z Marysi^ Wroblown^ 
i Michalin^ gor̂ c^ kaw? albo kartoflank?. Zawsze mialam przygotowany 
caly duzy kociol. Zandarmi niemieccy wiedzieli o tym i ktoregos wieczora 
przychodzi taki zandarm i mowi, ze jest partia glodnych zolnierzy, ktorych 
trzeba nakarmic szybko, bo odsylaj^ ich dalej. Nie bylo ani Marysi, ani 
Michalinki. Co robic? Nie mys^c dlugo, pokazuj? na kociol. Zandarm 
spojrzal na mnie, ale chwycil za jedno ucho, ja za drugie, chochl? do r?ki, 
i zanieslismy razem kociol. Zoinierze byli tak wyglodniali, ze ten, co lap-
czywie zjadl, znow chcial dostac dugi raz. Trzeba bylo uformowac kolejk?, 
a szwabsko stalo i pilnowalo porz^dku, aby kazdy dostal cos zjesc. Na drugi 
dzieh przychodz? z chlebem i bandazami, bo byli ranni, ktorych trzeba bylo 
opatrzyc. Patrz?, zolnierz trzyma r?k? na pasku. Okazalo si?, ze odlamek 
przeoral mu plecy do prawego ramienia, kolega opatrzyl mu ran? w lesie, ale 
byla juz brudna i bal si? r?k^ ruszac. Zacz?lam robic opatrunek, a szwabsko 
drze si? nade mn^: „SchneU, schnell", bo juz jego oddzial rusza. Niech rusza, 
odpowiedzialam. Ran? trzeba dobrze opatrzyc, i pojdzie z nast?pn^ gr̂ ip -̂

Tupal na mnie, ale ja swoje robilam, az zakohczylam opatrunek. Ran-
ny byi Iwowiakiem. „Niech pani Bog wynagrodzi" - powiedzial i rozplakal 
si?. „Czuj? si? juz lepiej i mog? nawet juz troch? poruszac r?k̂ ,". Innemu 
opatrzylam nogi, bo mial na nich takie odciski i b^ble, ze nie mogl dobrze 
chodzic. Jeszcze innemu zolnierzowi kciuk lewej dloni doslownie wisial 
tylko na skorze. Trzeba bylo odcî c go nozyczkami, wydezynfekowac i za-
bandazowac. Jak dzisiaj o tym mysl?, to chyba tylko jakas sila niebieska 
moimi r?kami kierowala i kazala robic to, co nalezalo. 

Jeiicy Zydzi byli traktowani inaczej. Nie wolno byi im dawac chleba ani 
pomagac. Przez okno widzialam taki obrazek. Stoi oficer Zyd, a jakis' polski 
zolnierz pokazuj e Niemcowi, ze on ma podarte spodnie i chce te, ktore mial 
ten oficer. Taki mnie ogarn^l gniew, ze zbesztalam tego zolnierza. Zawstydzil 
si? i uciekl. Oficer podszedl do okna i powiedziah „Niech Bog zaplaci", a ja 
dalam jemu jeszcze chleb, jaki mialam przygotowany dla jeiicow. 

Na drodze z Blonia do Grodziska byi taki ruch, ze zolnierz go regu-
lowal. Jak czlowiek chcial przejsc na drug^ stron? drogi, to musiai czekac. 
Ktoregos pazdziernika przygotowaiam koszyk z chlebem i konewk? z ka-
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w^, a ubrana bylam w biaJy fartuch i bial^ chustk? na glowie, i chcialam 
przejsc na drug^ stron? drogi do obejscia ksi?dza Wielgosza. Przy bramie 
fabrycznej stala gromada szwabow. Podchodz? do furtki, aby wyjsc, a Nie-
miec stoĵ cy tam zagrodzil mi przed nosem drog? karabinem. Wyci^n?lam 
r?k?, podnioslam karabin i poszlam dalej. Naraz slysz? od bramy brawa. 
To nasi oficerowie urz^dzili mi owacj?: „Takich Polek wi?cej!". Juz pozniej 
zaden szwab drogi mi nie zagradzal. 

Takie bylo moje zycie. W domu mialam oficerow, ktorych trzeba 
bylo nakarmic, i tym u ksi?dza Wielgosza tez trzeba bylo dac cos zjesc, 
i z miasta przyniesc ciepl^ odziez i inne potrzebne rzeczy, bo przeciez szli 
do niewoli, a sami nie mogli tego zalatwic. Poniewaz zydowscy kupcy 
mieli do mnie zaufanie, zapisywalam cen? i bralam to, co bylo potrzeb
ne, i zanosilam calymi tobolami. Oficerowie mieli pieni^dze. Trzeba bylo 
przyniesc to, co chcieli. 

Z oficerow, ktorzy byli w moim domu, zapami?talam nazwisko lot-
nika Gorskiego, Rowihskiego z Wloclawka czy Kutna, Andrzejewskiego, 
ktorego zona przyjechaia i byla kilka dni, az do wyjazdu jehcow. 

Uciekinierzy zacz?li powracac i wszystkim, ktorzy jechali na zachod 
w kierunku Kruszwicy, dawalam adres Marysi i prosilam, by zawiadomili 
matk?, ze jest cala i juz zdrowa, a ona juz dobrze dawala sobie rad? z Wlad-
kiem i J?drusiem. Od pani St?powskiej dostalam dla Marysi par? sukie-
nek, bo miala tak^ dziewczynk?, a z Caritasu plaszczyk. Oficerowie jak si? 
dowiedzieli, ze jest u mnie dziecko wojskowego, to zlozyli si? dla niej i dali 
35 zlotych, za co kupilam dla niej dwie sukienki, botki i ciepl^ bielizn?. 
Szykowalam j ^ do szkoly, jak b?dzie czynna. A tymczasem zacz?la si? uczyc 
z moimi dziecmi. 

Ktoregos dnia na poczqtku pazdziernika, kiedy bylam z koszem chleba 
w obejs'ciu ksi?dza Wielgosza, jakis cywil zacî gn l̂ mnie do k^ta i mowi, 
pokazuĵ c palcem skulonego w k^cie starego czlowieka: „To jest zakonny 
ksî dz, chory na cukrzyc?. Czy pani moze mu pomoc? Ja go na plecach 
tu przynioslem. Jestem braciszkiem zakonnym". Dobrze, zrobi?, co b?d? 
mogla, odpowiedzialam. 

Wrocilam do domu i wzi?lam wina z czarnych jagod, sucharkow i ja
ki es lekarstwa. Oddaj^c te rzeczy braciszkowi spytalam, dok^d wracaĵ ? 
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Odpowiedzial, ze na zachod. Podalam im adres Marysi i prosilam, aby 
dali znac matce, ze jej coreczka zyje, jest zdrowa. I jest u mnie. Obiecali to 
zrobic, ale nie bylam pewna, czy im si? uda. Nast?pnego dnia rano juz ich 
nie zastalam. 

Nie tylko ja opatrywalam i zaopatrywalam naszych oficerow. Inne 
panic to robily takze. Byly jednak przypadki naduzywania zaufania, np. 
zamiana kawy prawdziwej na zbozow .̂ 

Kapitan Falkiewicz mial zon? w szpitalu w Tworkach, a nie wiado-
mo, gdzie byli syn i corka. Zostawil u mnie pienî dze na oplacenie szpitala 
za dwa miesî ce (kwity mam). Z niewoli pisal, ze dzieci znalazly si? we 
Lwowie, ale juz powrocily do Warszawy. Drugi kapitan, Kozlowski z Lo-
dzi (mial tam jak ŝ fabryk?) zostawil tam zon? i dwie coreczki. Dal mi 
testament z prosb ,̂ ze mam go oddac tylko zonie do rqk wlasnych. Tak tez 
si? stalo. On tez roznymi datkami parozlotowymi za drobne uslugi demo-
ralizowal Michalin?, ktora oci^ala si? z pomocy innym, poniewaz nic jej 
nie dawali. Zwrocilam mu na to uwag?. Zgodzil si? i przestal. Michalince 
wytlumaczylam, ze to jest obowi^zkiem pomagac oficerom, ktorzy walczy-
li w obronie ojczyzny, a teraz id^ do niewoli. Ona, chociaz mloda (16 lat), 
byla dobr^ dziewczyn^ i miala ladn^ twarzyczk?. 

Tak trwala praca az do 12 pazdziernika, kiedy to wszystkich jeiicow 
skierowali do Grodziska. Tam mieli bye zaladowani do poci^gow i pojechac 
do Brunszwiku. Dzieii byi zimny, snieg z deszczem, bloto. Zaopatrzylam 
oficerow, ktorzy mieszkali u mnie, w gwozdzie i papier, bo wagony mialy 
powybijane szyby w oknach. Dalam talk i butelki z gor̂ c^ kaw .̂ Otrzy-
malam par? kart z podzi?kowaniami i pozdrowieniami, ale pozniej, jak 
nawi^zali kontakt z rodzinami, nie pisali. Jeden tylko z tej paczki, lotnik 
kapitan Gorski, jak wrocil z niewoli, odwiedzil mnie, ale chyba tylko dla
tego, ze w Bioniu mieszkaly jego zona i corka. Wygl^dal dobrze i zdrowo. 

Po wjezdzie oficerow do niewoli zrobilo si? cicho, pusto i bardzo 
smutno. Dopoki widzialo si? sylwetki w zielonych mundurach z rogatyw-
kami, nie wydawalo si?, ze jest okupacja. 

Pi?tnastego pazdziernika przyszedl Pawel Potocki, student, ktory 
w roku 1938 byi na praktyce w Fabryce Zapaiek. Jezdzil z nami do Le-
snej Podkowy i w ogole otaczalismy go opiek^. Powitalam go z okrzykiem, 
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a on palec na ustach poiozyl, mowi^c, ze zaraz przyjdzie jego brat blizniak 
z kolega, dodaĵ c, ze oni pojd^ do Warszawy, a on chcialby zanocowac. 
Gdy dzieci i Michalina posn?ly, wtedy on mnie spytal, czy ja mam kogos 
znajomego na poludniu kraju, bo chc^ si? przedzierac za granic?. Przesle-
dzilismy map? i wyznaczylismy tras?. Szcz?s'liwie im si? udalo dostac do 
Grecji. Otrzymalam od nich na pocz^tku grudnia kart? z pozdrowieniami 
od Pawla i Edka. W Warszawie w szpitalu im. Pilsudskiego byi ich starszy 
brat Franciszek, ktorego odwiedzilam dopiero 20 grudnia. Warszawa byla 
w gruzach i zrobila na mnie okropnie przygn?biaĵ ce wrazenie. 

W polowie listopada mialam pierwszy wiadomosc od m?za. Harc-
mistrz Edward Przybysz widzial si? w Pihsku z m?zem i przywiozl list. 
Widzial si? z nim trzy dni temu. M^z prowadzil fabryk? i czul si? dobrze. 
Z m?zem byi w Pihsku z warszawskiej centrali A. Czumakow, ktorego pro
sil, aby po powrocie do Warszawy zawiadomil mnie, ze jest zdrow i jak 
tylko b?dzie mogl, to wroci do domu. Pan Czumakow wrocil w pazdzier
niku, ale mi zadnej informacji nie przekazal. 

Z koiicem listopada Niemcy przyprowadzili oddzial naszych jehcow, 
a pomi?dzy nimi byli nasi bloniacy: dwoch oficerow lekarzy, kpt. dr Grze-
gorz Nowakowski i por. dr Tadeusz Zmigrod, oraz dwoch podchor^zych, 
syn dra Nowakowskiego, Kazik, i Zbyszek Okraszewski. Zony przychodzily 
i gotowaly dla nich, i tak bylo przez dwa tygodnie, az zgromadzono wi?kszy 
transport i okolo 10 grudnia zaladowano caly poci^. 

Przed ich wyjazdem szylam cal̂  noc z flaneli kimonowe koszule dla 
dziesi?ciu zolnierzy z Sochaczewa, ktorych Niemcy przyprowadzili w sa
mych mundurach. Odprowadzilismy ich na stacj?, a na dworcu dostalam 
od jakiegos zoldaka kolb^ w bok za to, ze krzykn?lam na Zbyszka Okra-
szewskiego, aby odwrocil si? do szukaĵ cej go matki. Odjechali, ale nie 
wszyscy wrocili. Dr Nowakowski zmarl na tyfus w roku 1941. Jego syn 
Kazio wrocil, ozenil si? z lekark^ i ma s'liczn^ coreczk?. Dr Zmigrod wro
cil, takze wrocil Zbyszek Okraszewski, ale zmarl niedlugo po powrocie. 

Jeszcze w grudniu 1939 Niemcy przyprowadzili trzydziestu oficerow 
i umiescili ich w budynku zlobka i trzeba bylo ich dokarmiac. Moja Mi 
chalina starala si? z dobrym skutkiem gotowac w kuchni polowej, ktora 
byla na terenie fabryki. Ktoregos dnia przyniosla wiadro ryzu z kawalkami 
mi?sa. Niemiecki wartownik jak zobaczyl, ze jest mi?so, zabronil dac to 
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oficerom, mowi^c, ze mi?so nie jest dla jehcow. Michalina w placz, co teraz 
b?dzie, CO robic? Odpowiedzialam, aby powyjmowala mi?so, przekr?cila 
je przez maszynk?, dodala pomidorow i wszystko wymieszala. Wartownik 
juz nie znalazl kawalkow mi?sa i oficerowie wszystko zjedli. Nie wiedzie-
lismy, kiedy ich wywieziono, bo jakas m^dra zona przywiozla m?zowi bo-
chenek chleba, a w nim byi rewolwer. Zrobil si? straszny gwalt. Od tego 
momentu wolno bylo tylko rozmawiac przez plot, ale obie strony musialy 
bye oddalone od niego o jeden metr. 

Zblizaiy si? swi?ta Bozego Narodzenia i Nowego Roku. Powiedzialam 
dzieciom, ze nie b?dziemy sobie skladac zyczeh w tym roku. Przed swi?-
tami dostalam list od m?za, ze jest zdrow i robi starania, aby powrocie do 
domu, i ze ma nadziej? bye z nami w maju. 

W kohcu listopada wrocilam z miasta do domu i zastalam jakŝ s' pani^, 
u ktorej na kolanach siedziala Marysia. Byla to jej ciotka. Przyjechaia po 
ni^, bo dwa tygodnie temu przyszedl jakis ksî dz i oznajmil, ze Marysia 
jest u pani Deglerowej w Fabryce Zapaiek w Bioniu. Matka dostala szoku. 
Pî tego wrzesnia poci^ z rodzinami wojskowych zostal zbombardowany 
pod Sochaczewem. Ona zostala ci?zko ranna, stracila przytomnosc i zostala 
zabrana do szpitala. Jak si? ockn?la, Marysi nie bylo. Powiedziano jej, ze zo
stala pochowana we wspolnym grobie. Zostal nawet sporz^dzony akt zgonu 
dla Marysi Scencel. Tymczasem ona zostala zabrana przez strazakow i jako 
lekko ranna przywieziona do Blonia. Matka nie byla pewna, czy to na pew-
no jej coreczka. Cieszylam si?, ze Marysia wraca do mamy i ze ona odzyska-
la swoje dziecko, ale z drugiej strony zal mi bylo si? z Marysi^ rozstawac. 

Dyrektorem w fabryce zostal inz. Knabe. Zorganizowal z mlodych 
ludzi oddzial strazy pozarnej i ulokowal ich w dyrektorowce. Cwiczyl ich 
Boleslaw Puchalski, plutonowy rezerwy. Do tej strazy nalezal takze moj 
starszy syn. Pracowal w fabryce i jezdzil do Warszawy do szkoly zawodowej 
na placu Trzech Krzyzy, obok domu niewidomych. 

Zdawalo si?, ze w tak malym miasteczku, jak Blonie nie powinno 
dziac si? nic szczegolnego, a jednak zacz?ly powstawac organizacje, by wal-
czyc z okupantem, no i byly ofiary terroru. Pierwszy byi harcmistrz Edward 
Przybysz. Niemcy aresztowali go w roku 1940 i osadzili w obozie na Maj-
danku, gdzie podczas proby ucieczki zostal zastrzelony. Druĝ ^ ofiary byi 
harcerz Kazio Gumihski. Aresztowani byli Janek Wrohski i Stas Kwiatkow-
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ski. Wroriskiego wykupii ojciec i zwolnili go, a Stasia zamordowanego kole-
dzy w 1945 roku wykopali na polu za fabryk^. 

Mielismy nielegalne gazetki, ktore byly kolportowane przez doroslych 
i miodziez. U doktorowej Nowakowskiej byi gabinet kasy chorych, ale 
cz?sto pokoje byly zajmowane przez Niemcow. Jednego razu pani domu 
z pielfgniark^ czytaly gazetk? i na to wszedl oficer. Ona zrobila ruch, jakby 
chciala gazetk? ukryc, i to mu wystarczylo, by powiedziec, ze jest areszto-
wana. Jej udalo siq jakos uciec, a jej syn Wladyslaw przyszedl do mnie i byi 
na terenie fabryki od czerwca do kohca listopada. Na pocz^tku wrzesnia 
panic Niemstakowa i Pikiewiczowa przyszly do mnie z nierozpoznan^ na 
portierni pani^ Nowakowsk^. 

Plon^c^ Warszaw? w czasie powstania obserwowalismy z dachu na-
szego domu. Straszny byi to widok, olbrzymia czerwona luna i wybuchy. 
W dzieh uciekaĵ î cy mieszkahcy, glodni i obdarci. U nas zatrzymywal si? 
przejsciowo z zon^ urz?dnik z centrali, a takze brat m?za z zonq i pani No-
wakowska z synem. Dom byi pelen ludzi. Radzilismy sobie jednak dobrze. 

W calym Bioniu w kazdym domu bylo pelno ludzi. Mimo ci?zkich 
warunkow zycie toczylo si? dalej. Stale myslalam, kiedy to wszystko si? 
skohczy, czy ma^z zyje i gdzie jest, bo po pol roku pracy w fabryce zapaiek 
sowieckie NKWD aresztowalo go i jako szpieg zostal wywieziony do obo
zu pod Archangielskiem. Nie mialam zadnych wiadomosci, dopiero pod 
koniec roku 1944 dostalam depesz?, ktora byla w drodze przez rok. Byly 
to zyczenia imieninowe dla syna Andrzeja: „Zycz? ci zdrowia. Caluj? was 
wszystkich. Mysl? o was. Kairo. Zamalek". 

Gdy w styczniu 1945 wojska rosyjskie i polskie zaj?ly Blonie i dalej 
posun?ly si? na zachod, zycie powoli zacz?lo si? normalizowac. Pracuĵ cy 
na poczcie moj uczeh Klos' powiedzial mi w marcu, ze mozna wysylac listy 
za granic?. Przypomnialam sobie adres m?za i wyslalam kartk? do Kairu 
— Zamalek z wiadomosciami o nas. Czerwony Krzyz odnalazl m?za i prze
kazal mu jq. 

Byla to pierwsza od paru lat bezposrednia wymiana wiadomosci 
o tym, ze zyjemy. M^z dowiedzial si?, ze jestesmy zdrowi, mieszkamy na 
starym miejscu i ze synowie ucz^ si?. Starszy Wladek po zdaniu matury 
na kompletach w Gimnazjum Gorskiego byi w Gliwicach na politechnice, 
a mlodszy J?drus robil w Bioniu mal^ matur?. 
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Zupelnie niespodziewanie, rok wczesniej otrzymalam kilka przesylek 
z Portugalii z prawdziw^ kaw ,̂ migdalami i rodzynkami. Wyslala jakas fir-
ma, ale musial bye jakis zleceniodawca. Wierzylam, ze to byi m^z. Natu
ralnie, te w tamtym czasie luksusowe smakolyki sprzedalam i byla to dla 
mnie duza finansowa pomoc. 

Chyba po dwoch tygodniach od wejscia do Blonia rosyjskiego wojska 
dostalam wiadomosc, ze u jednego gospodarza we wsi Kopytow, chyba pi?c 
kilometrow od fabryki, jest rosyjski oficer Leduchowicz i ma wiadomosc 
0 moim m?zu. Wiedziaiam, ze starsza siostra m?za, mieszkaĵ ca w Mo-
skwie, wyszia za Leduchowicza. Naturalnie razem z synami poszlismy do 
Kopytowa. Wyszedl do nas mlody oficer w bialym kozuchu i walonkach 
1 powiedzial mi, ze spotkal m?za w moskiewskim metrze i jakos dogadali 
si?, ze on jedzie do Polski, a wowczas m ẑ dal mu adres i prosil o odnalezie-
nie zony i przekazanie informacji. 

Podzi?kowalam mu za te informacje o m?zu i powiedzialam do niego, 
ze siostra mojego m?za Weronika wyszia za m ẑ za Leduchowicza i jezeli to 
jest pana matka, to ja jestem pana ciotk^, a ci moi synowie ŝ  pana kuzynami. 
Nic na te slowa nie powiedzial. Po latach okazalo si?, ze to bylo tak, jak po
wiedzialam, a on po prostu bal si? to potwierdzic. Takze spotkanie w metrze 
bylo wymyslone. Informacja o m?zu byla prawdziwa, ale przekazana przez 
jego matk?, ktora miala wiadomosc od swojego brata a mojego m?za. 

Mqz wrocil w pierwszych dniach grudnia 1945, transportem kolejo-
wym z Wloch, z oddzialem trzystu zolnierzy. Po demobilizacji oddziaiu 
w Kozlu m ẑ spotkal si? z synem Wladkiem w Gliwicach i obydwaj przy-
jechali 10 grudnia zupelnie niespodziewanie do Blonia. Radosc byla wiel-
ka. Trudno bylo mi w to uwierzyc i caly czas myslalam, ze to sen. 

Od stycznia 1946 m ẑ przyst^pil do pracy i uruchamiai produkcj? 
zapaiek w Bystrzycy na Dolnym Sl̂ sku, a nast?pnie w Sianowie na Pomo-
rzu. Przez par? miesi?cy m ẑ pracowal w zarz^dzie przemyslu zapalczanego 
w Krakowie, a pozniej w Warszawie, na Mokotowie przy ulicy Kieleckiej. 

W dniu 25 wrzesnia przeprowadzilismy si? z Blonia do Warszawy i za-
mieszkalismy przy ulicy Madalihskiego. W ten sposob zakohczyly si? moje 
kontakty z Fabryk^ Zapaiek w Bioniu, w ktorej mieszkalam od roku 1925. 
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Jerzy Oziemski 

Postscriptum 

Czytaĵ c wspomnienia Katarzyny Degler, trudno nie zauwazyc, jak 
wspaniale potrafily si? znalezc w trudnym czasie wojny kobiety z pokolenia, 
ktore budowalo niepodleglosc Polski po 1918 roku. Czesc im i chwala. 

Mysl?, ze w ponad siedemdziesî t lat po tamtych zdarzeniach naleza-
loby czytelnikom opowiedziec bodaj pokrotce, sk^d w pazdzierniku 1939 
roku wzi?li si? w Bioniu polscy oficerowie, jehcy wojenni. Otoz Niemcy 
w miar? posuwania si? w gl̂ b Polski oraz sukcesow osi^anych w kampa-
nii wrzes'niowej musieli rozwî zac problem coraz wi?kszej ilosci polskich 
jehcow branych do niewoli. Zarowno Polska jak i Niemcy podpisaly wcze-
s'niej konwencj? genewsk^ w sprawie nalezytego traktowania jehcow wo
jennych, CO zmuszalo wermacht do stworzenia odpowiednich warunkow. 

Powstaly wi?c Frontlager — obozy fi^ontowe, Durchgangslager (du-
lag) - obozy przejsciowe, Offizierlager (oflag) - stale obozy dla oficerow, 
i Soldatenlager (stalag) - stale obozy dla zolnierzy i podoficerow. Te dwa 
ostatnie znajdowaly si? glownie na terenie Niemiec, cz?sto w koszarach 
wojskowych, jak np. Arnswalde (Choszczno), Grossborn (Borne Sulino-
wo), ale takze w wybudowanych lub przebudowanych obiektach, jak np. 
Woldenberg (Dobiegniewo). 

W pierwszej cz?sci kampanii jehcow polskich bylo stosunkowo nie-
wielu, problemy zacz?ly si? po honorowej kapitulacji Warszawy 28 wrze
snia 1939, gdzie wzi?to do niewoli bardzo wielu oficerow. Honorowa ka-
pitulacja polegala na tym, ze zoinierze i podoficerowie zwalniani byli do 
domu, zas oficerowie, zachowuĵ c bial^ broh, czyli szable, szli do niewoli 
zobowi^zani slowem oficerskim, ze nie b?d^ uciekali w czasie transpor-
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tu do obozow jenieckich. Podobna sytuacja byla kilka dni pozniej, kie
dy honorowo kapitulowala Samodzielna Grupa Organizacyjna „Polesie" 
gen. Franciszka Kleeberga. Wedlug relacji mego ojca Waciawa „droga do 
oflagu w Arnswalde trwala jedenascie dni, przez Radom, J?drzej6w i Star-
gard Szczecihski". Z tego widac, ze Niemcy (scislej wermacht, bo zgodnie 
z konwencj^ jehcami zajmowac si? moglo tylko wojsko, a nie sluzby poli-
cyjne) ch?tnie godzili si? na honorow^ kapitulacj?, gdy chodzilo o wi?ksze 
jednostki wojskowe. 

Otoz Fabryka Zapaiek w Bioniu - teren ogrodzony, ze stosunkowo 
duzq ilosci^ pomieszczeh - zostala przez Niemcow wybrana na taki Fron
tlager, gdzie oficerowie z obrony Warszawy dotarli konno, raczej prowa-
dzeni, a nie konwojowani. Swoj^ drog? do Blonia w dniu 2 pazdziernika 
1939 ciekawie opisuje por. dr med. Alfred Paczkowski z 9 Pulku Ulanow 
Malopolskich {Lekarz nieprzyjmuje, Warszawa 1981): 

Dowodca pulku poleca ukryc sztandar pulkowy. Gdy skladamy broh, jest to 
sterta zniszczonego zelaza; kazdy zolnierz bez rozkazu demontuje swoj kara
bin. Krotka broh znika w sposob zagadkowy. Cz?sc broni zoinierze zatapiaĵ  
w jeziorku lazienkowskim. Zostajemy rozdzieleni wedlug miejsca zamieszka-
nia, ja mam meldunek warszawski, wi?c id? z pulkiem na zachod. Ruszamy 
2 pazdziernika przez Pruszkow do Blonia. Po drodze udalo mi si? oddalic 
od pulku, dojechalem do cegielni pod Pruszkowem, gdzie oddalem „Adwo-
kata" [osobisty koh, chyba wiasny - JO] na przechowanie na par? dni jakie-
mus gospodarzowi, po czym wrocilem do kolumny; koni wolnych mielismy 
duzo. Rankiem 3 pazdziernika dojechalismy do Fabryki Zapaiek w Bioniu. 
Tu zeszlismy z koni i puikami wchodzilismy do obozu przejsciowego, ktory 
miescil si? w skiadach desek. W ten sposob znalaziem si? w „honorowej" 
niewoli, ktora dla wi?kszosci trwala prawie szesc lat. Zosralismy rozdzieleni 
wedlug stopni. Poszedlem natychmiast do dowodcy pulku, ktory juz teraz 
nie mial zadnych w^tpiiwosci i zezwolil na ucieczk?. Nawet wi?cej, polecil 
mi zaraz nawî zac ze sob̂  kontakt. Dopiero wieczorem, korzystaĵ c z bala-
ganu, opuscilem Fabryk? Zapaiek i przez pole pomaszerowalem do Blonia. 

Dodam, ze por. dr Paczkowski przez kilka tygodni byi zast?pc^ 
komendanta wojskowego szpitala polowego w Bioniu mjr. dr. Jedliny-
-Jacobsona i wyprowadzil przez szpital polowy kilkudziesi?ciu oficerow 
z obozu w zapaikowni (takze dowodc? 9 Pulku Ulanow plk. Rudnickie-
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go, pozniejszego generata w Dywizji Pancernej gen. Maczka). Takich obo
zow frontowych jak w zapaikowni bylo wifcej i panowaly w nich zapewne 
podobne warunki. 

Krotko w^tek osobisty: Brat mojej mamy por. Tadeusz Kulisiewicz, 
rowniez wzi^ty do niewoli w Warszawie, nie mogl opuscic obozu, bowiem 
nie mial takiego dowodcy, ktory zwolnilby go ze slowa oficerskiego i po
zwolil uciec, zatem pojechal do obozu jenieckiego w Woldenbergu na cale 
pî c lat. Na zakohczenie jeszcze jeden cytat z ksi^zki Alfreda Paczkowskie
go, wydaje mi siq wazny dla samopoczucia mieszkahcow Blonia z tamtych 
lat, a wlasciwie ich nast̂ pcow. Otoz major dr Jedlina-Jacobson :'u 

zorganizowal w dose krotkim czasie pomoc dla rannych, apeluĵ c o ni^ do 
ludnosci Blonia i okolic. Ludnosc, nastrojona patriotycznie, ĵ la znosic 
masowo zapasy zywnosci, bielizn? i posciel. Ze wsi zaczfly nadchodzic fur-
manki z kartoflami, a nierzadko z miqisem. Doktor srworzyl ekipy kucharzy 
i sanitariuszy, slowem obslugi szpitalnej. Chorzy dostawali slom?, potem 
sienniki, potem lozka i posciel. Zdrowsi zostali zatrudnieni do obslugi. Naj-
gorzej bylo z lekami. Do mnie nalezalo wyci^niqcie z obozu kilkudziesî ciu 
oficerow wedlug spisu, ktory otrzymalem od Jacobsona. Byli to przewaznie 
oficerowie z II Oddziaiu [Wywiad Wojskowy - JO] ukryci w obozie. 

Dodam ze swej strony gwoli przypomnienia, ze w tym czasie powsta-
la w Bioniu kouspiracyjna organizacja Sluzba Zwyci?stwu Polski, ktora 
wspolpracowala z por. Paczkowskim. On sam wymienia w swojej ksî zce 
Kunegund? Rzepeckq, nauczycielk? ze Szkoly Powszechnej nr 2 (moj^ wy-
chowawczyni?; zgin?la w 1944 roku od chyba jedynej bomby sowieckiej), 
w ktorej mieszkaniu byi punkt przerzutowy oficerow. 

Chwala Wam, dzielni bloniacy tamtych lat. 

Na krotko przed ostatnia korekt^ niniejszej publikacji dotarly do mnie 
dwie opowies'ci zwî zane z zapaikowni^, poszerzaĵ ce nasẑ ^wiedz? o dzialal-
nosc innych osob zatrudnionych w tej fabryce, w'lqc warte upublicznienia. 

W ostatnim czasie spotkalem siq u Stefana IMacieja Krucihskiego 
z Ann^ Szczerbihskq, cork^ Romany Szczerbihskiej z domu Baranowskiej, 
ktora pod pseudonimem „Kaska" byla od 1940 roku przez caly okres wojny 
komendantk^ kobiecych jednostek Zwiqzku Odbudowy Rzeczypospohtej 
(ZOR), a pozniej Armii Krajowej w naszym Rejonie AK Blonie-Bagno. 
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Bardzo dzielna to kobieta, coz, niewiele zachowalo siq o niej wspomnien, 
CO wynikalo z jej konspiracyjnego stanowiska. Wielka szkoda. Anna Szczer
bihska (nazywana przez nas Hank^ przekazala na moje rqce dla Towarzy
stwa Przyjaciol Ziemi Blonskiej (do przyszlego muzeum) pi^kn^ fotografi? 
z lat 1930-1932, o wymiarach 40 x 30 cm, oryginalnie oprawion^, przed-
stawiaĵ ĉ ^ drewnian^ trybun? naszego stadionu sportowego im. IVlarszalka 
Pilsudskiego, a przed niq sekretarza Zarz^du IVIiejskiego Antoniego Okra-

Trybuna bloiiskiego stadionu sportowego, 1930-1932. 
Fotografia, dar Anny i Jakuba Szczerbiriskich dla TPZB 

szewskiego (dziadka Hanki i Jakuba Szczerbihskich) oraz Aleksandra Cie-
slaka, komendanta policji w Bioniu, w galowym mundurze i przy szabli. 
Pifkny to dar, ale jest i drugi, z ktorym wî ze siq cala historia. 

Zacznijmy od tego, ze Romana Szczerbihska pracowala przed wojnq 
w administracji zapaikowni i jak wielu innych pracownikow mieszkala na 
terenie fabryki, a wraz z nia^ matka, Boleslawa Baranowska, matka Apoli-
narego, sekretarza gminy Radzikow, Haliny, z m?za Krucihskiej, oraz Ro-
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List rosyjskiego zolnierza Wasilija Kisieliowa 
do Boleslawy Baranowskiej. 
Po lewej faksymile, ponizej tlumaczenie. 

20 lipca 1945 r. 
Witam, droga Babciu, slq wam swoje serdeczne pozdrowienia i najlepsze 
zyczenia, a najwazniejsze - bye zdrowym. Spiesz? poinformowac Ci?, 
Babciu, ze jeszcze na razie zyj? i jestem zdrow. 
Bardzo cz?sto wspominam was i cz?sto wspominam wasẑ  cork?, i ona 
wszystko prawidlowo mi wrozyla, i wszystko tak si? stalo. Ale jeszcze nie 
wiem, czy moja rodzina zyje, czy nie, nie dostawalem nic. 
Na razie do widzenia. 
Pozdrowienia dla wszystkich. 
Przyslijcie odpowiedz. 
Z uklonem [tu slowo nieczytelne] 
Wasilij Kisieliow 

PS [do gory nogami] 
Kiedy przyjad? do domu, opisz? wszystko w szczegolach. Ze wszystkich 
nas 43 jehcow niewiele zostalo zywych. 

[Na kopercie adres:] 
Miasto Blonie 
20 km od Warszawy 
Fabryka Zapaiek 
Boleslawa Baranowska 
Moj adres 
Poczta polowa 67050 
Kisieliow W. 

[List opatrzony dwiema piecz t̂kami cenzury wojskowej, 
sowieckiej i polskiej]. 



many. Pani Boleslawa za czasow 
carskich i po I wojnie swiatowej 
byla sekretarzem gminy Pass, 
mowila biegle po rosyjsku. Ha-
nia Szczerbihska przekazala nam 
mal^ kartk? cieniutkiego papieru 
z odr?cznym rosyjskim tekstem, 
objasniaĵ c, ze jest to list do jej 
babci Boleslawy przyslany przez 
jednego z jehcow Armii Czerwo-
nej, ktorzy pracowali na terenie 
Fabryki Zapaiek, glownie jako 
sluz^cy mieszkaĵ cych tu Niem
cow. Gdy trzymalem w r?ku ten 
dziwny, jakze serdeczny list, przy
szlo mi na mysl, ilu papierosow 
(skretow) musial sobie 6w Wasilij ^ ^ , , , 

, , , , , 1 / 1 .11 Romana bzczerbmska vv czasie wojny 
odmowic, by moc wyslac kilka-
dziesî t serdecznych slow do drogiej Babci. Trzeba, bowiem wiedziec, ze 
zoinierze sowieccy otrzymywali przydzial tytoniu (machorki), ale bibuiek 
do robienia skr?t6w - juz nie, st^d ci^ly brak papieru, najbardziej poszu-
kiwanego cienkiego, a ostatecznie gazetowego (byla to przeciez wielomilio-
nowa armia, ilez potrzebowala bibulkowego papieru, gdy prawie wszyscy 
zoinierze byli palaczami). 

Z tresci listu wynika, ze spos'rod 43 jehcow pracuj^cych w zapaikow
ni niewielu zostalo zywych, i ze wszystko jest tak, jak przewidziala corka 
babci, Romana. Wyjasnijmy sobie, ze los, jaki spotykal zolnierzy Armii 
Czerwonej, ktorzy przezyli niewol? niemieck^, byi nie do pozazdroszczenia 
- w najlepszym razie karny batalion i na pierwszy lini? pod dowodztwem 
oficerow z NWKD, albo lagier na Syberii, a cz?sto po prostu strzal w tyl 
glowy. Ten szczegolny list jest rowniez zaadresowany po rosyjsku, co w tlu-
maczeniu znaczy: „]VIiasto Blonie, 20 km od Warszawy, Fabryka Zapaiek, 
Boleslawa Baranowska", i adres nadawcy: „Wasilij Kisieliow, poczta polo
wa 67050". Waznym elementem listu ŝ  dwa stemple, sowieckiej i polskiej 
cenzury wojskowej. Pytalem ofiarodawczyni? listu, sk^d taka serdecznosc 
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ze strony jehca sowieckiego? Otoz 
wedlug przekazu rodzinnego bab-
cia Boleslawa dala tym poniewie-
ranym przez Niemcow biedakom 
namiastk? ich domu rodzinnego 
i dlatego tak serdecznie brzmi: 
dorogaja Babuszka, i jakby skarga, 
ze o swoich bliskich nie wie, czy 
jeszcze zyj^. 

Kiedy w styczniu 1945 roku 
Niemcy wycofywali si? z Blonia, 
jedn^ z ostatnich jednostek bylo 
Sprengkomando, grupa saperow 
maĵ cych za zadanie niszczyc 
wszystkie wazne dla gospodarki 
obiekty. Niszczyli torowiska kole-

Bolesrawa Baranowska w czasie wojny . . n i i 
J owe rozrywaĵ c podkiady, wysa

dzali dworce i nastawnie, palili magazyny, z ktorych nie zd^zono wywiesc 
towarow, palili lub wysadzali w powietrze zaklady przemyslowe. Warto do-
dac, ze taktyk? spalonej ziemi pierwsi w czasach nowozytnych zastosowali 
Rosjanie, wycofiaĵ c si? przed Napoleonem, niszczyli wszystko, a nawet 
spalili Moskw?. Podobnie w 1915 roku, wycofiij^c si? z Polski pod naci-
skiem Niemcow, wywozili wszystko, co si? dalo, a reszt? niszczyli, powo-
duj^c glod i bied? Polakow w dawnym zaborze rosyjskim. 

Na terenie zapaikowni znalazla si? ekipa, ktora zacz?la rozstawiac 
beczki z benzyn ,̂ maĵ c rozkaz spalenia zakladu. Dyrektor fabryki inzy-
nier Wakalski postanowil przeciwdzialac. Zlecil zonie (bardzo przystojna 
blondynka o imieniu Tosia) i Romanic Szczerbihskiej (nie blondynka, ale 
tez ladna), by przygotowaly elegancko zastawiony stoi i zaprosil kierow-
nictwo niemieckiej ekipy na dobrze zakrapiane przyj?cie. Po negocjacjach, 
w trakcie ktorych wodk? podawano w krysztalowych kieliszkach, ustalo-
no, ze podpal^ stoĵ ce na uboczu zabudowania ze zbozem, a zakladowa 
straz pozarna przyst^pi do gaszenia dopiero po odjezdzie Niemcow. Tak 
tez si? stalo, co potwierdza Wladyslaw Degler, w owym czasie czlonek 
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tej strazy, z tym, ze gaszenie pal̂ cego si? zboza zupeinie si? nie udaio, ale 
ochroniono sqsiednie budynki i caî  fabryk?. Niemcy rozkaz wykonali, fa
bryk? podpalili, a ze si? nie spaliia, dzi?kujmy dyrektorowi Wakalskiemu 
(po wojnie profesorowi warszawskiej Politechniki), jego zonie, Romanic 
Szczerbiiiskiej no i oczywiscie zakiadowej strazy pozarnej. 

Jednak chyba kieliszki byly za male, albo Niemcy wielcy siuzbisci, zd^-
zyli bowiem wysadzic dworzec kolejowy, nastawnie i spalic magazyn Spoi-
dzielni „Rolnik" kolo stacji. Nast?pnego dnia wkroczyia Armia Czerwona, 
a zaraz za ni^ dzielni zdobywcy cudzego mienia, ktory postanowili wyniesc 
z terenu fabryki, co si? tylko dalo. I tym razem dyrektor Wakalski ze swoj^ 
damsk^ ekip^ wydal, mowi^c z rosyjska, prijom dla oficerow, zamiast kie-
liszkow do wodki postawiono jednak szklanki. Uzgodniono, ze poniewaz 
fabryka moze jutro ruszyc i zaopatrzyc armi? w niezliczon^ ilosc zapaiek, 
czerwonoarmisci rozstawi^ warty i przep?dz^ amatorow cudzego mienia. 
Troch? zdziwieni zachowaniem b^dz co b^dz „kapitalisty", oficerowie przy-
stali na propozycj? i rzeczywiscie chyba po dwoch dniach fabryka ruszyla. 

Wsrod biohskich kombatantow, a takze kolegow ze srodowiska AK 
„Kampinos" zywa jest pami?c o wachmistrzu Wladyslawie Przygodzkim 
pseudonim „Zyd", podporuczniku czasu wojny, szefie IV szwadronu ula
now dowodzonego przez rotmistrza Zygmunta Koca pseud. „D^browa", 
waznej jednostki Zgrupowania Kampinos. Byi to wspaniaiy zolnierz, praw-
dziwy kawalerzysta, s'wietnie wyszkolony i lubiany przez swoich ulanow. 
Pod jego dowodztwem sluzyli bloniacy: Waciaw Sobiecki „Janek", Witold 
Belkowski „Bej", Wiesiaw Baranowski (wnuk Boleslawy), a takze przej-
s'ciowo Tadeusz Koci?cki, Tadeusz Tapczewski, Stanislaw Kwiatkowski. 

Znaj^c dokonania „Zyda" na terenie Blonia w okresie pazdziernik — 
grudzieh 1944, zastanawialismy si?, dlaczego i jak dotarl do Blonia po roz-
biciu Zgrupowania Kampinos pod Jaktorowem w dniach 28-29 wrzesnia 
1944 roku. Teraz juz wiemy - dzi?ki babci Baranowskiej, ze w nocy z 29 
na 30 wrzesnia 1944 roku do portiera Fabryki Zapaiek Wisniewskiego 
zglosii si? Wiesiaw Baranowski z drugim, rownie umorusanym i zabioco-
nym koleg^. Obu spod cywilnych kurtek wystawaiy mundury, a ponadto 
obaj mieli zapi?te na kawaleryjskich butach ostrogi (obowi^zkowy atrybut 
uiana). Powiedzieli portierowi, ze oni do babci Baranowskiej. Wisniew-
ski, zbadawszy, ze nikogo nie ma w poblizu, wpuscii ich. Babcia i ciocia 
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Romana byly nieco przerazone, na co wnuczek Wiesio mial powiedziec: 
„Babciu, broh schowalismy w stercie na polu, nic si? nie bojcie". Na to 
babcia odpowiedziaia, ze maj^ przeciez na butach ostrogi, a oni, ze to nic, 
zaraz je zdejm^. Ciocia Romana zaj?ia si? zolnierzami, a babcia udaia si? 
do Wisniewskiego prosic o dyskrecj?. Ten wysiuchal babci i powiedzial: 
„Pani Bolesiawo, ja tu nikogo nie wpuszczaiem, wi?c nie ma powodu do 
obaw". Taka byla wtedy prawdziwa polska solidarnosc. 

Gos'cie pobyU kilka dni, umyci, przebrani w cywilne ubrania i zaopa-
trzeni w nowe dokumenty (zaiatwili je dziadek Okraszewski i ciocia Ro
mana), zostali bezpiecznie ulokowani: starszy ulan Wiesiaw w lesniczowce 
w Lesznie, jako pomocnik lesniczego, a wachmistrz Wladyslaw Przygodzki 
w domu Rasalskich na Szosie (tak wtedy nazywano obecne ulice Powstah-
cow i Sochaczewsk%). Halina Rasalska, podkomendna Romany „Kaski", 
zostala i^czniczk^ „Zyda" i przechowywala broh, ktor^ wachmistrz posiu-
giwai si? w czasie roznych akcji swojej grupy (kierowal ni^ w ramach 7 
kompanii Biohskiego Batalionu AK). Wiele o wczesniejszej dzialalnosci 
Wladyslawa Przygodzkiego w Puszczy Kampinoskiej pisze w swoich wspo-
mnieniach podchor^zy „Bej" Belkowski, jak chociazby o slynnej zasadzce 
zorganizowanej i dowodzonej przez „Zyda", w ktorej brali udzial „Bej" Bel
kowski i „Janek" Sobiecki, wspolnie obsluguj^c elkaem, rozp?dzaĵ c silny 
oddzial niemiecki i str̂ caĵ c tymze elkaemem niemieckiego obserwatora 
z komina lesznowskiej cukrowni. 

Ostatnio dostalem relacj? Janka Jaroszewskiego „Iga" (w czasie woj
ny Jan Soczek, syn nauczyciela, zolnierza 1920 roku). Ten nasz kolega, 
zolnierz AK w 7 kompanii, w plutonie sierzanta „Bronka", opowiedzial 
o akcji przeprowadzonej 6 grudnia 1944. Wykonano wtedy w cukrowni 
„J6zef6w" wyrok na niebezpiecznym agencie gestapo. Akcja, ktor^ do-
wodzil wachmistrz „Zyd", zostala przeprowadzona wzorowo i skutecznie, 
udzial w niej wzi?li obok „Zyda" i „Igi" Zdzislaw Muszyhski, pozniej wie-
loletni komendant blohskiej strazy ogniowej, i Wladyslaw Winnicki, obaj 
zoinierze 7 kompanii AK. Broh przed akcj^ dostarczyla i po akcji odebrala 
Fialina Rasalska, po wojnie zona „Igi", Jaroszewska. Wladyslaw Przygodz
ki nie pogodzil si? z sowieck^ okupacji Polski i kontynuowal dzialalnosc 
konspiracyjns ,̂ najpierw w Mszczonowie, pozniej w Warszawie, gdzie, 
przypadkowo rozpoznany i aresztowany przez UB, probowal uciekac i zo
stal zastrzelony. 
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Zachowaio siq kilka fo-
tografii wachmistrza „Zyda" 
i jego zolnierzy bloniakow 
w Puszczy Kampinoskiej, 
zrobionych latem 1944 roku 
aparatem fotograficznym 
Barbary Plywaczewskiej (po 
slubie — Sobieckiej). Jedn ,̂ 
szczegolnie dla nas cenn̂ ,̂ 
przedstawiamy obok: w cen
trum Barbara Piywaczewska 
(babcia Justyny Sobieckiej) 
w otoczeniu wachmistrza 
Wladyslawa Przygodzkiego 
(drugi z lewej) i rotmistrza 
Zygmunta Koca, dowodcy 
szwadronu (pi^ty od lewej), 
a u stop jej kl?cz^ przyszly 
m ẑ Waciaw Sobiecki i Wie
siaw Baranowski. Basia trzy
ma wielokrotnie opisywany zoinierze w Puszczy Kampinoskiej, 1944 

1km (lekki karabin maszynowy), ma grozne spojrzenie (drzyjcie Niemcy), 
zas chlopcy - raczej siq us'miechaĵ . 

Na podstawie „okruch6w pami?ci" Hanki Szczerbihskiej opracowal 
Jerzy Oziemski 

m ...^ 

i 

Wladyslaw Degler 

O Fabryce Zapaiek w Bioniu 

Moj kontakt z Bloniem trwal do roku 1947, pozniej raz tylko bylem 
tu jeszcze, na krotko, i na tym siq skohczylo. Cale wiqc moje wspomnienie 
zamyka siq wymienionym rokiem 1947'. 

Mowiio siq i pisalo: Fabryka Zapaiek w Bioniu, ulica Grodziska 7. 
Numer 7, gdyz id^c do fabryki od kosciola nie mijalo siq po lewej stro
nie ulicy Grodziskiej zadnej zabudowy, tylko l^ki, dopiero za przejazdem 
znajdowal siq jakis budynek kolejowy, za ktorym zaczynala siq zapalkow-
nia. Tak bowiem mowiio siq na Fabryk? Zapaiek, ktora zajmowala rozle-
gly teren wyznaczony kwadratem o bokach okolo 500 metrow. Byly wi?c 
za plotem kolejno: budynek zlobka i budynek mieszkalny zajmowany na 
parterze przez Czerskiego, a na pi?trze przez Ciolka. Nast?pna byla De-
glerowka, a za ni^ budynek i portiernia, w ktorej urz?dowal Wisniewski, 
pilnuj^cy doskonale mienia zapaikowni, nikt nie mogl wyniesc nic bez 
jego wiedzy. Ponadto pami?tam go i z tego wzgl?du, ze do niego wlasnie, 
na portierni?, codziennie z jednej z dwoch owczesnych piekarni (Zaczka 
lub Rzewuskiego, ale juz nie wiem, z ktorej) chlopiec przywozil na wozku 
pieczywo: bulki i chleb, ktore my rozkupowalis'my. 

Zaraz za bram^ glown^ zaczynala si? aleja lipowa prowadz^ca w gl̂ b 
zakladu, po jej prawej stronie znajdowala si? dyrektorowka, w ktorej miesz-
kal dyrektor Kozlowski, oczywiscie do czasu swego urz?dowania, dalej byi 
glowny budynek administracji i hale produkcyjne. W tym glownym bu-

' Gaw^da wygloszona 5 marca 2005 w Towarzystwie Przyjaciol Ziemi Blonskiej, pierwo-
druk: „Bloriski Informator Samorẑ dowy" 2005, nr 5 i 6. ....... 
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Hala produkcyjna Fabryki Zapaiek, ok. 1920 

dynku na dole znajdowala siq stolowka i biura, a na pi?trze mieszkania. 
Nast?pnie byla kotlownia, a po lewej kompleks glownych magazynow, 
drukarnia etykiet, remiza strazacka, stajnia, gdyz ruch na terenie zapai
kowni odbywal siq wozkami konnymi. Przy drugiej bramie znajdowala 
siq bocznica, ale tory ci^n?ly siq w gl̂ b fabryki, zas przy bramie mieszkal 
z rodziny Seler, ktory obsiugiwal tq hmmq. W giqhi znajdowaly siq ogrodki 
pracownicze, na ktorych sadzono warzywa i gdzie rosly drzewa owocowe. 

Zaklad powstal pod koniec XIX wieku, chociaz ta data nie ma pew-
nego potwierdzenia, bywa wiqc przesuwana nieco w wiek dwudziesty (ok. 
1905). W kazdym razie na pocz^tku XX wieku na ziemiach polskich bylo 
szesnascie fabryk zapaiek skupionych w Polskim Monopolu Zapalczanym, 
istniej^cym do 1933 roku. Kiedy jednak sprzedano fabryki Szwedowi 
Kreugerowi, ten wkrotce zlikwidowal dwanascie z tych fabryk, pozosta-
wiaj^c zaledwie cztery, w tym nasẑ  blohsk^. Produkowala ona jednak 
zapalki wyl^cznie na rynek krajowy, rynki zagraniczne obslugiwaly inne 
fabryki Kreugera. Centrala na Polsk? miescila siq w Warszawie przy ulicy 
Krolewskiej 4, dzis jest w tym miejscu hotel Victoria. , , 
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10 Kotlownia z kominem 
11 Remiza Strazy Pozarnej, 

mieszkanie Suwaly 
12 Sanitariat 
13, 14, 15, 16 Magazyny 
17 Dom mieszkalny (Seler) 
18 Schrony przeciwlotnicze 
19 Skladowiska pni drzew, surowca 

do produkcji (zwane „rejami") 
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Na terenie bioriskiej zapaikowni 
mieszkali pracownicy dyspozycyjni, 
jak np. Krynkie, ktory mial trzy corki, 
a gdy Krynkowie wyjechali do Msz-
czonowa, z tegoz Mszczonowa przyje
chal majster Burczyhski. Mieszkal tu 
tez Jan Sztajnduchert oraz pracownik 
administracji Platkowski, do ktore
go obowi^zkow nalezalo ustawianie 
zegarow dla strozow pilnuj^cych fa
brycznego mienia. Chodzili ci stroze 
wedlug wyznaczonej marszruty, a zeby 
byla pewnosc, iz solidnie pelni^ swe 
obowi^zki, musieli w wyznaczonych 
miejscach i w okreslonych godzinach 
nakr?cac specjalne zegary kontrolne 
ustawiane przez Platkowskiego. 

Z Mszczonowa przyjechal tez Olenderek i zostal magazynierem. Pa-
mi?tam doskonale, ze mial hodowl? zwierz^t futerkowych i pokazywal nam 
takie zwierz?ta, jak np. szynszyle czy nutrie. Dla chlopcow to byla wielka 
atrakcja. Z kolei Czerski mial motocykl z koszem (wielka atrakcja w tam
tym czasie) i byi mysliwym, mial tez syna Tadka. Jego ojciec pozwalal nam 
czasem potrzymac prawdziw^ dubeltowk? i popatrzec, jak si? robi amunicj? 
do takiej broni. Mieszkali tez na terenie zapaikowni Wisniewski i Suwala. 

Ci wszyscy mieszkahcy tworzyli mal^ fabryczn^ spolecznosc, wyizolo-
wan^ troch? od Blonia, do ktorego jednak przeciez takze nalezeli. I tak to 
trwalo az do 13 wrzesnia 1939 roku, kiedy weszli Niemcy. 

Jan Smolihski pisze w swej ksî zce Region Blonie w walce z okupan
tem hitlerowskim 1939-1945 (Blonie 1994), ze 13 wrzes'nia 1939 roku do 
Blonia przyszlo SS, tymczasem najpierw byli to zoinierze wermachtu. Gdy 
si? zacz?la wojna, mojego ojca nie bylo w Bioniu, gdyz wczes'niej wyjechal 
sluzbowo do fabryki zapaiek w Pihsku i tam zostal. Zobaczylismy si? do
piero w 1945 roku. Wszedl wi?c wermacht, a po trzech dniach jeden z tych 
zolnierzy powiedzial nam, zebysmy byli teraz ostrozni, bo przyjdzie SS. Gdy 
przyszli, to pami?tam tak^ seen?, jak przynies'li mojej matce kury i kazali 
ugotowac. A gdy juz jedzenie bylo na stole, to najpierw matka musiala przy 

Etykiety z blonskiej Fabryki Zapaiek 
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nich sprobowac, zeby mieli pewnosc, 
iz to nie jest zatrute, dopiero wtedy 
oni jedli. Ledwie jednak zacz?li si? 
posilac, wpadl jakis zolnierz z krzy-
kiem: „Jude". Rzucili jedzenie i po-
biegli, a gdy wrocili, na stole znalazlo 
si? zawini^tko z bizuteri^ i zlotem. 
Jeden z tych esesmanow przechwalal 
si?, ze stary Zyd dal mu zloto i prosil 
0 darowanie zycia, i ze zloto owszem 
zabral, ale ten Zyd i tak poszedl do 
piachu. Rozstrzelali ich za ogrodkami 
1 chyba tam ich pogrzebano. 

Od 1941 roku zacẑ lem praco
wac w fabryce, ojca nadal nie bylo, 
a trzeba bylo za cos zyc. Mialem wtedy 

pi?tnascie lat. Oprocz zaplaty otrzymywalo si? za prac? deputat zapalczany, 
ktory wynosil jeden kamieh zapaiek, a taki kamieh, jesli dobrze pami?tam, 
liczyl dwadziescia dziesî tek pudelek, kosztowal zas' w wolnej sprzedazy pi?c-
set zlotych. Dla porownania, moja tygodniowa placa wynosila 16,50 zl. 

Najpierw majster Burczyhski skierowal mnie do kowala Barahskiego. 
Byi to analfabeta, umiej^cy si? jedynie podpisac, ale jednoczesnie - kowal 
artysta. Do dzis w blohskim kosciele jest jego roboty krata kuta r?cznie, 
w kaplicy w lewej nawie, przed oltarzem. Zostalem wi?c pomocnikiem ko
wala, operuj^cym mlotkiem pi?ciokilowym. Dla tych, co zupelnie si? nie 
orientuj^ w kowalskiej robocie, powiem tylko, ze aby na przyklad zrobic 
siekier?, bierze si? dwa kawalki metalu: tward^ stal - na ostrze tej siekie-
ry, i mi?kkie zelazo - na jej obuch, i rozgrzewa si? je w kotlinie (w piecu) 
w temperaturze okolo 900 stopni, po czym hicuje, czyli po prostu skleja 
na gor^co poprzez kucie. W piecu pali si? w?glem, a jeszcze lepiej koksem, 
dmuchaj^c miechem dla lepszego zaru, az polec^ iskierki. Zeby lepiej le-
cialy, Barahski rzucal do ognia garsc piasku, a pytany, po co to robi, odpo
wiadal, ze nie wie po co, ale tak robil jego dziadek kowal i jego ojciec, tez 
kowal, wi?c i on tak robi, i nie pytaj po co i po co, bo tak trzeba. 

Uczeh kowalski przechodzi rozne proby, jedna z nich to pocalowanie 
mlota. Niech ktos wezmie jedn^ r?k^ za koniec trzonka mlot pi?ciokilowy 
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i przyblizy go sobie do ust, jakby do pocaiowania, a b?dzie wiedziai, jaka 
to trudnosc. 

A potem przeszedlem do Kilena, na tokark?. Dzis juz nie ma takich 
tokarek, na jakich wtedy siq pracowalo. Wielka maszyna z wielkim wrze-
cionem i uchwytem, w ktory mocowano kawalek drewna i pokr?caĵ c 
jednoczesnie dwiema r^czkami suportow, poprzecznego i podluznego, ale 
pokr?caJ£^c w przeciwnych kierunkach i z rozn^ pr̂ dkosciŝ , formowalo siq 
nozem z obracaĵ cego siq kawalka drewna na przyklad r̂ czk? do pilnika, 
czyli heji, jak mowil majster. Pami?tam pierwszy taki moj heft, o ktorym 
Kilen, gdy go obejrzal, powiedzial krotko, ze heft to moze i jest, ale trudno 
b?dzie trzymac takie gowno w rqku. 

Tak dopracowalem w zapaikowni do roku 1945, kiedy to pojecha-
lem do Lublina na politechnik?. I tam wlasnie, w Lublinie, zaraz po przy-
jezdzie dowiedzialem siq, ze wojna siq skohczyla. Kto to przezyl, pamifta 
tamt^ radosc. Potem pojechalem do Gliwic, a pozniej, juz jako inzynier, 
wy^dowalem w Ursusie, gdzie docenilem cal̂  moj^ technicznq praktyk? 
w zapaikowni. Nie bylem zielony, jak inni koledzy inzynierowie, ktorzy 
nie potrafili nic zrobic na tokarce. 

Ojciec wrocil do Blonia, ale nie na dlugo, wkrotce znalazl siq w Kra
kowie, w owczesnym Zjednoczeniu Dykt, Sklejek i Zapaiek (tak siq chyba 
nazywalo), a nast^pnie w tymze zjednoczeniu w Warszawie, przy ul. Kie
leckiej, wiqc rodzice zamieszkali na Madalihskiego, zeby miec blisko. Wte
dy to wlasnie raz jeden przyjechalem do Blonia z ojcem, na krotko. Wiem, 
ze w tym czasie wybudowano w zapaikowni dwie nowe hale i ze wkrot
ce po tej rozbudowie zapadla decyzja o zaprzestaniu produkcji zapaiek. 
A pozniej w podobny sposob zaniechano produkcji najpierw zegarkow, 
a nastqpnie urz^dzeh peryferyjnych. 

Jeszcze o produkcji zapaiek. Robiono je z drewna osiki, ktore przy-
jezdzalo poci^iem (tory prowadzily az w gl̂ b fabryki), a nastfpnie klody 
trafialy pod piiq, gdzie ci^to je na mniejsze klocki, odrzucajqc wszystkie od-
cinki z ŝ kami (te szly do kotlowni, razem z kor^, transportowal je Suwala. 
A pozniej klocki drewna szly do parowni, gdzie je zmî kczano, by latwiej 
pozbyc siq kory. I wreszcie na luszczarkf, na ktorej specjalnymi nozami zdej-
mowano z obracaĵ cego sî  pnia kolejne warstwy drewna o roznych grubo-
s'ciach, innych na pudelka, innych zas na same zapalki. Wszystkie maszyny 
byly poruszane silnikiem parowym o mocy 150 koni mechanicznych. 
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Nazwiska niektorych pracownikow: Osihski i Szczes'niak - palacze, 
Jan Zacharski - glowny maszynista, Kacprzak - ladownice, Bartosik - no-
sil do pieca odpadki, kor^. 

W fabryce byly sekcje wynikaj^ce z poszczegolnych faz produkcji: 
polfabrykaty do produkcji pudelek i samych zapaiek. Drewienka na za
palki trahaly na tasm^ ze sztabkami, w nich byly otworki, do ktorych 
wpadaly zapalki i tak prowadzone, moczyly siq w fosforze. Produkowano 
nie tylko zwykle zapalki, ale i ksî zeczkowe, fajkowe, sztormowe i gabi-
netowe. A w pozniejszym okresie takze zapalniczki. Fabryka zatrudniala 
okolo 120 osob. 

W latach dwudziestych byi wypadek, w ktorym s'mierc poniosly trzy 
dziewczyny. Mial miejsce w fazie poprawiania ulozenia zapaiek w ladowni-
cy, CO robiono, prostujqc zapalki ostrym metalowym szpikulcem. 1 wtedy 
wlasnie doszlo do zaplonu. Pozniej t^ operacĵ  wykonywano w maskach 
i w specjalnych kitlach. 

Zaklad organizowal wycieczki dla pracownikow: Orlowo, Brenna, Za-
leszczyki. Myslf, ze w blohskiej zapaikowni wynaleziono Fundusz Wcza-
sow Pracowniczych. Dziaial tez ziobek, przedszkole, biblioteka. 



Ppor Leon Degler (z lewej) i Teofil Degler. 2 Korpus Polski w Iraku, 1943 

Wladyslaw Degler 

Deglerowie 

Julian Degler, felczer, z zonq Teofil^ i synem Piotrem przyjechal w ro
ku 1872 z Kruszwicy (wowczas zabor pruski) do Blonia (zabor rosyjski). 
W roku 1891 Piotr ozenil sî  z Waleri^ Smolihsk^, jedn^ z pi^ciu corek 
gospodarza z Radzikowa. Mieszkali w Bioniu, Piotr byi pomocnikiem ma-
szynisty na kolei warszawsko-wiedehskiej, a nastfpnie przeprowadzil sî  do 
Mlawy i tam pracowal jako maszynista, tam tez urodzily sî  dzieci: Arka-
diusz, Weronika i Leon. W roku 1904 Piotr z rodziny przeprowadzil sî  do 
miejscowosci Zlotoust na Uralu, gdzie zostal naczelnikiem parowozowni. 
Tam urodzil sî  syn Teohl i dwie corki, Maria i Jozefa. 

Po wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej Piotr z synami Leonem i Teo-
filem wst^pili do organizowanego na Syberii polskiego wojska i zostali przy-
dzieleni do 5 Dywizji Syberyjskiej, w ktorej Piotr zostal maszynista jedne
go z trzech poci^ow pancernych; walczyli z Armi^ Czerwony dowodzon^ 
przez marszalka Tuchaczewskiego. Dywizja kapitulowala w grudniu 1919, 
a zoinierze dostali siq do niewoli i pracowali w karnych jednostkach. 

Jako jeniec Teofil pracowal z innymi polskimi zolnierzami przy na-
prawie torow kolejowych. Ktoregos' dnia zobaczyl na stacji stoĵ cy poci^ 
towarowy jad^cy na zachod. Na parowej lokomotywie wisialy p^ki susẑ -
cych sî  ziol. Teofil wiedziai, ze ojciec amatorsko zajmowal siq homeopati^. 
Ale przeciez ojciec dostal sî  do niewoli, podobnie jak jego dwaj synowie? 
Jednak okazalo siq, ze byi to ojciec, ktoremu jako maszyniscie kolejowemu 
wladze sowieckie, z braku fachowcow, zlecily prac^ w swoim zawodzie bez 
zadnego dozoru. Naturalnie, Piotr „ukradl" Teofila i chowaĵ c go w loko
motywie, dowiozl do Moskwy. 
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Po podpisaniu w 1921 roku traktatu ryskiego Leon i Teofil przyje
chal! do Polski, do Blonia i Grodziska, gdzie mieszkala ich ciotka, zona 
mistrza kamieniarskiego. Leon, majqcy wyksztalcenie techniczne, znalazl 
pracf w Fabryce Zapaiek w Bioniu, a Teofil wyjechal do Sosnowca, gdzie 
pracowal jako ksifgowy. 

27 sierpnia 1939 Leon wyjechal sluzbowo do fabryki zapaiek w Pih
sku i tam zastala go wojna. W pazdzierniku lub listopadzie przyszla od nie
go wiadomosc, ze nadal pracuje w fabryce. Nast^pna wiadomosc nadeszla 
dopiero w lutym 1945. 

Stalinowski gulag nad rzek^ Kohv^ w obwodzie permskim (Ural Zachodni). 
Akwarela, dar Marii i Jerzego Bezpalkow dla TPZB 

Okazalo sî , ze Leon zostal 22 marca 1940 aresztowany przez NKWD 
i „jako element spolecznie niebezpieczny" skazany przez kolegium specjal
ne przy NKWD na osiem lat pobytu w obozie karnym w Koniecgorie nad 
rzek^ Dzwin^, 300 kilometrow na poludnie od Archangielska. Pracowal 
tam przy wyrf bie lasu. 

Wkrotce Leon zostal ponownie aresztowany i skazany „jako wrog 
ludu" na kar̂  smierci. Przypuszczalnie wladze obozu doszukaly sî  wcze-
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s'niejszego zyciorysu Leona i dlatego wydaly na niego wyrok, ktory szcẑ -
s'liwie nie zostal wykonany, poniewaz gen. Wladyslaw Sikorski podpisal 
uklad ze Stalinem (grudzieh 1941). W jego nast^pstwie przebywaĵ cy 
w obozie Polacy uslyszeli, ze „nie ŝ  juz wrogami ludu, lecz sojusznikami" 
i ze maJ4 sî  udac do Archangielska, a dalej do Buzuluku w Kazachstanie, 
gdzie jest formowana armia gen. Andersa, polska armia. Wladze obozu nie 
zapewnily pelnego transportu „sojusznik6w" do Archangielska, zwalniano 
jedynie pojedynczo lub po dwie osoby, zmuszaĵ c je do przebycia pieszo 
300 kilometrow przy 30-stopniowym mrozie. 

Leon wyszedl z obozu z kolega 25 grudnia 1941 roku, niestety, jego 
towarzysz nie dotarl na miejsce. Leona od zamarznî cia uratowala napo-
tkana chalupa, ktorej swiatla zobaczyl w nocy. Po dotarciu do Archangiel
ska i parotygodniowej rekonwalescencji, 28 stycznia 1942 Leon przyje
chal do Buzuluku. Jako oficera piechoty przydzielono go w lipcu 1942 do 
7 Dywizji Piechoty stacjonuj^cej w Kermine (Uzbekistan). 

We wrzesniu 1939 roku Teofil zostal zmobilizowany, jego jednostka 
wojskowa stacjonowala na Wolyniu, tam tez dostal sî  do niewoli. Po pod
pisaniu ukiadu Sikorski - Stalin polscy zoinierze zostali zwolnieni. Teofil 
zglosii siq do armii Wladyslawa Andersa, jako saper zostal skierowany do 
takiegoz pulku, ktory stacjonowal kilkaset kilometrow na wschod od Ker
mine, gdzie byi Leon. Bracia o swych losach wiedzieli, poniewaz kontak-
towali sî  z ojcem, ktory w tym czasie mieszkal w Brahsku. 

Wiadomosc o tworzeniu przez gen. Andersa polskiej armii spowodo-
wala masowe zglaszanie sî  bylych zolnierzy, funkcjonariuszy policji, Kor-
pusu Ochrony Pogranicza i innych, cẑ sto z rodzinami, co stanowilo duzy 
problem, poniewaz wladze radzieckie przydzielaly racje zywnosciowe jedy
nie dla wojska. By ukrocic cẑ ste przypadki dokarmiania przez zolnierzy 
swych rodzin mieszkaĵ cych w pobliskich kolchozach, na zadanie wladz 
radzieckich polskie dowodztwo wydalo rozkaz grozqcy ŝ dem wojskowym 
i skazuĵ cym wyrokiem. Byi przypadek, ze za kradziez garnka smietany 
zolnierz zostal skazany na kar̂  smierci i wyrok wykonano. 

W miar^ wzrostu liczebnos'ci polskiej armii nastfpowalo ochlodzenie 
stosunkow z wladzami radzieckimi. Przy pomocy wladz brytyjskich, argu-
mentuj^cych, ze roponosne zagl̂ bie na Bliskim Wschodzie jest zagrozone 
(Niemcy juz atakowali Kaukaz), gen. Anders zaproponowal skierowanie tam 
Polakow. Z oporami, jednak Stalin zgodzil siq na ewakuacjq armii Andersa, 
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CO nast^pifo od 9 sierpnia do 1 wrzesnia 1942, przez Morze Kaspijskie do 
portu Pahlevi w Iranie. Nast^pnie oddzialy wojska zostaly przeniesione na 
pustynne tereny Iraku i rozmieszczone tam w obozach pod namiotami. 

Poci^ wioz^cy polskich zolnierzy do jednego z portow na wschodnim 
brzegu Morza Kaspijskiego zatrzymal sî  na stacji kolejowej, na ktorej stal 
poci^g wioz^cy na wschod ewakuowanych mieszkahcow Moskwy. Z te
go poci^u wysiadla siostra Leona i Teofila i z czajnikiem szla po wrz^tek 
{kipiatok). Zauwazywszy polskich zolnierzy spytala, czy nie znaj^ Leona 
i Teofila Deglerow? Uslyszala odpowiedz, ze Leona nie znaĵ , ale Teofil jest 
w tamtym wagonie. W ten przypadkowy sposob po ponad dwudziestu la
tach siostra spotkala brata. 

Gen. Wladyslaw Anders i dzieci uratowane z ZSRR 
(wg: General Anders, London 1990) 

Bracia wiedzieli, ze obaj ŝ^ w Iraku, ale nie znali lokalizacji swoich od-
dzialow. Pewnego dnia Leon byi w namiocie z innymi oficerami, kiedy usly
szeli wolanie: „Pukam! Pukam!" - co bylo normalne, bo w brezent namiotu 
nie mozna bylo pukac. Na zaproszenie wszedl do namiotu mlody podchor^-
zy i spytal, ktory z panow oficerow nazywa sî  Leon Degler, po czym podal 
Leonowi lokalizacji jednostki saperskiej Teofila. Zaskoczony Leon podzif-
kowal, pytaĵ c, sk^d wiedziai, ze on jest tutaj? „Tego, panic poruczniku, 
nie wiedzialem, ale przechodz^c kolo namiotu uslyszalem s'miech, taki jak 
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Teofila, a wiedzialem, ze ma on brata Leona i ze nie zna miejsca postoju jego 
jednostki". W tak niecodzienny sposob bracia nawî zali ze sob^ kontakt. 

W tym czasie na terenie Egiptu, Syrii i Palestyny przebywaly polskie 
oddzialy wycofane spod Tobruku i walk o El Ghazal̂ . Nast^pilo rozfiar-
mowanie starych jednostek i powolanie nowych. W nast^pstwie tych de-
cyzji oddzial ojca zostal przegrupowany na teren obecnego Egiptu i Pa
lestyny, ktore w tamtym czasie stanowily protektorat brytyjski. W latach 
1944-1945 ojciec byi oficerem Samochodowej Bazy Remontowej I I Kor-
pusu Polskiej Armii na Bliskim Wschodzie i we Wloszech, a do jego zaĵ c 
nalezalo, mi^dzy innymi, szkolenie motocyklistow. W lipcu 1945 zglosii 
chqc powrotu do Polski, a w sierpniu zostal komendantem obozu kolo Ne-
apolu, skupiaj^cym zolnierzy wracaĵ cych do kraju, do ktorego powrocil 
w pierwszych dniach grudnia 1945. O okolicznosciach tego powrotu pisze 
w swych wspomnieniach Katarzyna Degler. 



Katarzyna Degler 

Urodzila sî  20 lutego 1896 w Tepli-
ku na Podolu (za granic^ Polski z 1939 r.), 
jako pierwsze dziecko Bazylego Slomiriskie-
go i Barbary z Raczkowskich. W Kijowie 

t 23 lipca 1917 ukoirczyla kurs nauczycielski 
i przez dwa lata byla nauczycielk^ na Wo
lyniu i na Podolu w szkolach w Berezowie 
i Annopolu. Razem z polskimi wojskami 

wycofiij^cymi sî  z Kijowa 28 czerwca 1920 wyjechala do Warszawy, gdzie 
pracowala od 1 marca 1921 w Szpitalu Ujazdowskim jako „siostra oswia
towa", a nast^pnie, juz w cywilu, jako nauczycielka w szkole w Miednie
wicach Klasztornych niedaleko Zyrardowa i w Szkole Powszechnej nr 2 
w Bioniu. 

W roku 1925 wyszia za m ẑ za Leona Deglera, 31 grudnia 1925 za-
kohczyla prac^ w szkole. Urodzila dwoch synow, Wladyslawa (23 czerw
ca 1926) i Andrzeja (8 kwietnia 1930). W Bioniu udzielala sî  w roznych 
pracach spolecznych w mies'cie i fabryce 

Najtrudniejszym okresem w zyciu Katarzyny byi okres okupacji, po
niewaz sama musiala sî  troszczyc o dorastaĵ cych synow, nie maĵ c zad
nych informacji o mqiu, ktory w sierpniu 1939 wyjechal sluzbowo do 
fabryki zapaiek w Pihsku. Kilka lat po powrocie Leona do domu rodzina 
Deglerow przeprowadzila sî  do Warszawy. Katarzyna zmarla 17 wrze
snia 1982 roku. Jest pochowana obok m ẑa na cmentarzu Brodnowskim 
w Warszawie. , <; . . 

• 
\-'-'' 
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Leon Degler 

Urodzil sî  11 kwietnia 1898 w Mlawie 
jako trzecie dziecko Piotra Deglera i Walerii 
Antoniny ze Smohhskich. W roku 1904 ro
dzina Deglerow wyjechala do miejscowosci 
Zlotoust na Uralu. Tam chlopiec chodzil do 
szkol i tam tez: „Leon Degler decyzja rady 
pedagogicznej szkoly z dnia 27 lutego 1918 
zaszczycony zostal tytulem technika specjal-

nosci mechanicznej, ze wszystkimi prawami i przywilejami zwi^zanymi z tym 
tytulem". W tym samym roku zostal studentem politechniki w Tomsku. 

Na wezwanie Polskiego Komitetu Wojennego Leon wraz z ojcem 
Piotrem i bratem Teofilem wst^pil do polskiego wojska na Syberii. Wszy
scy trzej walczyli z oddzialami Armii Czerwonej, po kapitulacji Dywizji 
Syberyjskiej zostali wzi^ci do niewoli. Bracia przyjechali do Polski zwol
nieni z niewoh na mocy traktatu ryskiego z roku 1921. Zatrzymali sî  
w rejonie Warszawy, poniewaz w Grodzisku mieszkala ich ciotka, zona 
mistrza kamieniarskiego. Leon dostal prac? w Fabryce Zapaiek w Bioniu. 
W roku 1925 ozenil siq z Katarzyny Slomihskî , nauczycielka w Szkole 
Powszechnej nr 2. 

Niezaleznie od pracy zawodowej Leon dziaial w Bioniu spolecznie. 
W polowie lat trzydziestych byi wiceburmistrzem (za kadencji burmistrza 
dra Grzegorza Nowakowskiego). 27 sierpnia 1939 wyjechal sluzbowo do 
Pihska. Losy wojenne Leona opisano powyzej. Po zakohczeniu wojny po
wrocil do kraju w grudniu 1945 i rozpoczŝ l prac? w Zjednoczeniu Dykt, 
Sklejek i Zapaiek z siedzib^ w Krakowie, a nastfpnie w Warszawie przy ul. 
Kieleckiej na Mokotowie. Uruchamiai produkcji zapaiek w fabrykach na 
Dolnym Sl̂ sku i w Sianowie. 

Zmarl 10 stycznia 1973 roku. Zostal pochowany w Warszawie na 
cmentarzu Brodnowskim. 
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Wladyslaw Degler 

Urodzil siq w Warszawie 23 czerwca 1926 jako syn Leona i Katarzy
ny. W roku 1938 ukoriczyl szescioklasow^ Szkoly Powszechn^ nr 2 w Bio
niu, pozniej ucz ŝzczal do Gimnazjum Wojciecha Gorskiego w Warsza
wie. Po zakohczeniu dzialah wojennych w 1939 roku kontynuowal na-
uk^ na kompletach tajnego nauczania zorganizowanych przez nauczycieli 
gimnazjum. Pocẑ wszy od roku 1941 do maja 1945 pracowal w Fabryce 
Zapaiek w roznych jej dzialach. W tym czasie kierownictwo fabryki zor-
ganizowalo w zakladzie sekcj? Zawodowej Strazy Pozarnej, ktorej zostal 
czlonkiem, podobnie jak i inni chlopcy. Fabryka Zapaiek miala wtedy sta-

Wiadyslaw Degler oraz Zofia 1 Wladyslaw Nowakowscy, sierpieri 1998 
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tus zakladu waznego dla wojny {Kriegs wichtiger Betrieb). W tym czasie 
z kolegami z tajnego kompletu zostal czlonkiem batalionu szturmowego 
AK „Odwet". Noszenie munduru strazaka z takiego zakladu w razie ulicz-
nych lapanek dawalo szanŝ  na ocalenie. Przekonal siq o tym trzykrotnie, 
kiedy niemieccy zandarmi, po zatrzymaniu w Warszawie i wylegitymowa-
niu, jako strazaka z Kriegs wichtiger Betrieb zwolnili go ze slowami: „Los! 
Nach Haus!" (Wolny! Do domu!). Po zrobieniu matury na wiosn^ 1944 
przestal jezdzic do Warszawy, zostal wcielony do 7 Kompanii AK w rejonie 
„Bagno" w Bioniu. 

Po zakohczeniu dzialah wojennych, pocz^wszy od 9 maja 1945 roz-
pocz^l studia na Politechnice Warszawskiej w Lublinie, a nast^pnie Po
litechnice Sl̂ skiej w Gliwicach, dyplom mgra inz. mechanika otrzymal 
w marcu 1950 na Politechnice w Warszawie. Po studiach rozpocz^l pra-
ĉ  w Zakladach Mechanicznych „Ursus", pracowal szesc lat na roznych 
stanowiskach. 

6 stycznia 1952 ozenil siq z Kazimier^ Kubal^ i zamieszkal w Ursusie. 
24 listopada 1953 urodzila sî  corka Katarzyna, a 15 wrzesnia 1957 syn 
Grzegorz. 

Pracowal kolejno jako glowny inzynier w Warszawskiej Fabryce Moto-
cykli (1955-1961), w Biurze Projektow i Dostaw Inwestycyjnych, w 1962 
roku jako glowny inzynier kontraktu wyjechal z ekip^ specjalistow do New 
Delhi (Indie), gdzie kierowal instalowaniem polskich maszyn, produkcji 
cẑ sci motocykli i ich montazem. Po powrocie do kraju pracowal przez 
trzy lata w fabryce Wyrobow Proszkow Zelaza w Lomiankach, a nast̂ p-
nie w Przedsifbiorstwie Handlu Zagranicznego „Polmot" na stanowisku 
zast̂ pcy dyrektora Biura Licencji i Kooperacji, a pozniej takze na innych 
dyrektorskich stanowiskach, az do przejscia na emeryturf w 1986 roku. 



Roman Nowoszewski 

Z historii polskich zapaiek 

Pierwszy na ziemiach polskich fabryk^ zapaiek zbudowano w roku 
1828 w Warszawie. Niecale sto lat pozniej istnialo ich juz dziewiftnas'cie 
w calej Polsce. W 1925 roku Sejm Ustawodawczy upahstwowil tq gal̂ z 
przemyslu i utworzyl Polski Monopol Zapalczany. Wkrotce tez szwedzki 
„kr6l zapalczany" Ivar Kreuger wziql w dzierzawf 75% produkcji polskich 
zapaiek. Ivara Kreugera nazwano „dziadkiem wszystkich przekr^tow na 
wzor Ponziego i MadoflFa". Najpierw zarobil na amerykahskich inwesto-
rach, a nast^pnie udzielai pozyczek europejskim rz^dom w zamian za mo
nopol na produkcj? zapaiek. 

W 1922 roku Kreuger kontrolowal niemal caly rynek zapalczany 
w polnocnej Europie i rejonie pahstw nadbaltyckich. Jednak w kilku pah-
stwach, w tym Polsce, istnial juz pahstwowy monopol. Szwed znalazl spo
sob na jego przej^cie. Zaoferowal pomoc krajom, ktore popadly w klopoty 
finansowe, ẑ daĵ c w zamian monopolu na produkcj? zapaiek. W ten spo
sob zmonopolizowal rynki pi?tnastu pahstw, w dziewi?tnastu kolejnych 
osi^aj^c pozycj? dominuj^c^. Tygodnik „Time" w marcu 1932 roku po
dal, ze w 1925 roku Kreuger pozyczyl Polsce szesc milionow dolarow, co 
zdaje siq bye sum^ niewielk^ w porownaniu ze 125 milionami pozyczo-
nymi Niemcom w 1929 roku. Do kolejnej pozyczki, tym razem w wy-
sokosci dwustu milionow zlotych, przyczynil siq minister skarbu Ignacy 
Matuszewski. Zaraz po przejfciu w Polsce przemyslu zapalczanego cena 
zapaiek drastycznie wzrosla, a ich zuzycie zmalalo z 44 do 27 miliardow 
sztuk rocznie. Kreuger stal siq wlascicielem bankow, wydawnictw i fabryk, 
lecz krach na nowojorskiej gieldzie w 1929 roku zrujnowal podstawy jego 
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operacji finansowych. Znalazl siq w beznadziejnej sytuacji, a swiadom po-
razki niemal na wszystkich frontach, 12 marca 1932 roku popelnii samo-
bojstwo, zabijaĵ c tym samym mit o pot^dze „kr6la zapalczanego". 

Po I I wojnie swiatowej istnialo w Polsce kilka zakladow produku-
jqcych zapalki, wszystkie byly pahstwowe, mi^dzy innymi w Bystrzycy 
Klodzkiej, Sianowie, Czechowicach i Bioniu, gdzie na pocz^tku lat pi^c-
dziesi^tych zlikwidowano produkcj?, lokuj^c w opuszczonych budynkach 
fabrycznych Zaklady Mechaniczno-Precyzyjne. 
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