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Wspomnienia „Antoniaków”
wi tej pami ci ksi dz pra at Franciszek Toporski, kap an Archidiecezji
Warszawskiej, budowniczy i za yciel dwóch zak adów wychowawczych, mianowicie : w
niewie k. B onia i w Warszawie przy ul. Barskiej, przeznaczonych dla m odzie y
osieroconej i bezdomnej, kiedy posun si w latach, zacz szuka nast pców, którzy
podj liby dalsze prowadzenie tych placówek.
Za rad Jego Ekscelencji Ksi dza Biskupa Marmaggiego, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce, zaproponowa przej cie tych dzie Ksi om Orionistom.
Orioni ci polscy przyj li i przej li te dzie a z wiedz i za zgod swego Za yciela Ks.
Alojzego Orione. Sta o si to tu przed napa ci hitlerowskich Niemiec na Polsk w 1939
roku, która to napa sta a si pocz tkiem II wojny wiatowej.
Zacz y si d ugie lata okupacji - czas ci ych niebezpiecze stw, niedostatku,
aresztowa , apanek, obozów, przeró nych cierpie .
Dom przy ul. Barskiej, pod patronatem w. Antoniego Padewskiego, st d zwany
„Antoninem”, nape ni si m odzie
ró nego wieku, do stu kilkudziesi ciu ch opców.
Wy ywi ich, ubiera , kszta ci - to nie by a atwa sprawa. Zabezpieczy wedle mo liwo ci,
to tak e nie by a atwa sprawa. Ale Orioni ci, czyli Synowie Boskiej Opatrzno ci, ufali
Opatrzno ci Bo ej i opiekowali si nimi jak sami rodzice. Ch opcy nie g odowali, byli
przyzwoicie ubrani, kszta cili si w ró nych szko ach, zdobywali zawody, i jak to si mówi
„wychodzili na ludzi”, na dobrych Polaków.
Obecnie po pi dziesi ciu latach usamodzielnieni, starsi ju panowie maj cy swoje
rodziny, utrzymuj mi dzy sob kontakty, przyja nie, spotykaj si kilka razy w roku na
„Op atku”, na „Jajku”, na imieninach - m.in. na imieninach moich, jako by ego wychowawcy
i dyrektora.
Program tych spotka , to Eucharystia w kaplicy zak adowej w domu przy ul. Barskiej, potem
„herbatka” i pogaw dki, a g ównie „wspomnienia z tamtych lat”.
Ostatnio w nie postanowili spisa te wspomnienia „dla potomno ci, eby nie zosta y
zapomniane wraz z naszym odej ciem z tego wiata”.
Stanowi wi c dokument i wiadectwo dla potomno ci i przyczynek do historii naszego
Orio skiego Zgromadzenia.

Warszawa, 1 listopada 1996 r.

/-/
Arcybiskup Bronis aw D browski FDP
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Odnowi wszystko w Chrystusie !

Warszawa, 5 lipca 1995 r.

Kochani Ch opcy !

Pisz do Was dopiero teraz, gdy nie by o mnie w domu.
Otó zosta em wraz z Ojcem Arcybiskupem zaproszony do Italii na obchód pi dziesi tej
rocznicy mierci .p. Ks. B eja Marabotto, naszego mistrza i prze onego.
Z tej wyprawy wrócili my przed trzema dniami. Podró owali my samochodem Ojca.
W czasie drogi wspominali my m.in. o niedawnym obchodzie jubileuszowym Jego
Ekscelencji w Rokitnie i w
niewie. Ojciec nie kry swojego zadowolenia i satysfakcji.
Ze wzruszeniem szczególnym wspomina o Waszej gromadnej obecno ci, o wyrazach i
gestach serdeczno ci, o zbiorowym podarunku na t jubileuszow okoliczno . By o mi
bardzo przyjemnie s ucha tego wszystkiego, CH OPCY nie zawiedli.
Dzi kuj Wam wszystkim serdecznie. To dla mnie tak e satysfakcja.
Jeste cie przecie i moimi CH OPCAMI.
Jeste my z Was dumni, KOCHANI ANTONIACY !
Deo gratias !

/-/
Ks. Stefan Batory

Potwierdzaj c s owa listu Ks. Stefana Batorego, Opiekuna Antoniaków wyra am rado
z Waszej obecno ci na moim Z otym Jubileuszu Kap stwa i dzi kuj Wam za sta
wierno i yczliwo .

Wszystkim z serca b ogos awi
/-/
+ B.D browski FDP
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Warszawa, 5 marca 1998 r.

Kochani Ch opcy !

I znowu zostali my sierotami. Odszed umi owany Ojciec. Odszed po nagrod do
Pana, ale nas zostawi , cho na pewno nie opu ci nas; zosta y nam wspomnienia m odo ci i
obowi zek modlitwy jako obowi zek wiary.
Tak sobie my , e te wspomnienia o naszym Ojcu, szczególnie ch opi cych
i m odzie czych lat warto by oby spisa , aby z nich z
tomik wspomnie na
podobie stwo spisanych ju wspomnie „Antoniaków”.
By aby to pami tka dla ka dego z nas, dla Zgromadzenia Orionistów i Orionistek, dla
Ko cio a warszawskiego, dla Ojca wi tego.
Zabierzcie si do pisania na ywo, aby je przynie na nasze spotkanie na sobot przed
Palmow Niedziel , tj. 4 kwietnia w domu Orionistów przy ul. Lindleya. Bardzo o to Was
prosz . Zgromadzimy si jak zwykle o godz. 17-tej wed ug ustalonego porz dku :
Eucharystia w intencji .p. Ojca, herbatka i pogaw dki, zebranie wspomnie oraz ustalenie
terminu nast pnego spotkania.
My , e poprosimy o podobne wspomnienia Siostry Orionistki i ró nych
znajomych, którzy mieli styczno ze .p. Ojcem.
Przy okazji donosz Wam, e Akcja Katolicka organizuje spotkanie, na którym b
wspomnienia o naszym Ojcu.
Osobi cie zosta em na nie zaproszony i nie omieszkam na naszym spotkaniu zrelacjonowa
Wam przebiegu tego spotkania.
Módlmy si za Kochanego Ojca i pro my Go o wstawiennictwo u Boga.

yczliwy Wam
/-/
Ks. Stefan Batory
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Kazimierz Tomaszewski

Wspomnienie

Opis wydarze , które próbowa em przedstawi w kronice mia y na celu przypomnie
tym, którzy osobi cie je prze yli oraz potomnym, aby wydarzenia te pami tali jak najd ej
i przekazywali nast pnym pokoleniom.
Wydarzenia, które przedstawi em oparte s
na wspólnych prze yciach kolegów
i ksi y Orionistów.
Budzi zadum ludzi, którzy pami taj , dla których drzewa, domy, ulice, a nawet ca y teren nie
by obcy. Przypomnia em najpierw histori pocz tku budowy przysz ego budynku przez ksi dza
Franciszka Toporskiego - jednego z wybitnych architektów dobroci dla sierot, nast pnie obj cia
tego dzie a przez ksi y Orionistów.
Ró ne losy prze ywali my szczególnie w okresie niewoli niemieckiej, to jednak nie
mo emy zapomnie o tym wszystkim co my wspólnie zdzia ali dla dobra ogólnego. Nasze ycie
w niewoli wiele nas nauczy o przede wszystkim zbli enia do siebie, wspólnego zrozumienia,
dbania o ka dego w razie jakiego nieszcz cia.
Tam zdobyli my wiedz o niedoli cz owieka. Trzeba pami ta , e nad nami czuwa nasz patron
w. Antoni i przypuszczamy, e te i ks. Orione za yciel Zgromadzenia Ma ego Dzie a
Boskiej Opatrzno ci.
W niewoli nauczono nas jak wspólnie mo na rozwi zywa wszystkie problemy
niezale nie od ich wielko ci i sposobu. Wiara w Opatrzno wszystko mo e rozwi za je li
zdo amy si wspólnie porozumie i zrozumie . Tam wprowadzono prawdziw demokracj .
Ka dy wykonywa to, co mu nakazali bez dziwactw i niezadowolenia.
Mieli my z nimi równie wiele problemów, to jednak silna wola zwyci
a z o i da a nam
dobre rezultaty.
Chcieli my po sobie zostawi dobre wra enie jako ANTONIACY, którzy niczego si nie
bali, gdy wiedzieli, e maj racj i w sumieniu byli my spokojni.
Dlatego ta kronika odzwierciedla nasze problemy z jakimi borykali my si wspólnie niezale nie
od zajmowanego stanowiska i na jakim posterunku przebywali my i w jakim wieku byli my.
Wszyscy tworzyli wspólny front rozumiej c, e od nas zale y czy zdali my egzamin naszego
wychowania jakie otrzymali my od naszych wychowawców i czy byli my przygotowani do
samodzielnego ycia.
„Cz owiek uk ada, ale Bóg w ada planami” (Adam Mickiewicz)
Ksi dz pra at Franciszek Toporski i jego dzie o
Ksi dz Franciszek Toporski, zwany w Warszawie „Ojcem sierot”, nale
do rz du
wybitnych postaci na prze omie XIX-XX w. na polu pracy wychowawczej w ród ubogiej i
bezdomnej m odzie y polskiej.
Dzia alno wychowawcz rozpocz w trudnych czasach pod zaborem rosyjskim. Rz dy
carskie w tym zaborze rusyfikowa y, prowadzi y propagand na rzecz Cerkwi prawos awnej,
tworz c dla polskiej m odzie y ubogiej sieroci ce i internaty pod kierunkiem nauczycieli i
zakonnic prawos awnych.
W Warszawie w 1902 r. z funduszy rz dowych zbudowa y na peryferiach, tzw. Sielcach przy
ul. Che mskiej, zak ad pod nazw „Prijut -Sierociniec".
Patrz c na te poczynania, m ody kap an d
do ratowania sierot i bezdomnej m odzie y od
tych zagro
: pragn zaj si t spraw , aby - tak jak ks. pra . Lubianiec, o. Kuznowicz TJ.
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i ks. pra . Lasocki - tworzy dla ubogiej m odzie y wychowawcze o rodki na ziemiach
polskich. Te przes anki doprowadzi y do konkretnych poczyna w tym wzgl dzie.
W 1895 r. w parafii w. Barbary na „Koszykach" w Warszawie, Opatrzno Bo a
powo a go na „Ojca sierot". Sta o si to podczas odwiedzin chorych zaopatrzonych przez
niego wi tymi sakramentami.
Pewnego razu nios c wi te sakramenty, odwiedzi dom przy ul. Marsza kowskiej 95,
gdzie by a chora niewiasta z 5-letnim synem.
Przy nast pnych odwiedzinach owego ch opca nie zasta przy matce. Chora przyj a kap ana
opryskliwie.
Opuszczaj c j dowiedzia si od dozorcy domu, e ona sprzeda a swoje dziecko za
5 rubli rewirowemu - policjantowi rosyjskiemu. Wstrz ni ty tym przypadkiem
postanowi przy pomocy Bo ej i za zgod w adzy archidiecezjalnej po wieci si sprawie
ratowania dziatwy polskiej od wynarodowienia oraz zapewnienia jej nale ytego wychowania
i opieki religijnej.
Ol niony t ide z ca ym zapa em przyst pi do realizacji swego dzie a. Rozpocz
przeciwakcj - „ wi ty bój" o dusze dziecka polskiego z pot
propagand rusyfikacyjn
rz du carskiego i Cerkwi prawos awnej na ziemiach polskich. W duszy kap ana brzmia
fragment z poezji Zygmunta Krasi skiego : „Niczym Sybir, niczym knuty, Lecz narodu duch
zatruty, To dopiero bólów ból …”.
Ksi dz Toporski maj c zaledwie 10 rubli o wiadczy jednemu z ksi y wikariuszy
przy ko ciele na „Koszykach”, e rozpoczyna organizowa prac wychowawcz nad m odzie
i bezdomnymi sierotami Warszawy.
Pierwsze ubogie dzieci z parafii w. Barbary umie ci w lokalu pewnej fabryki, której zarz d
w ten sposób chcia si odwdzi czy za jego prac duszpastersk w ród rzesz robotniczych.
Wkrótce dla lepszej nad nimi opieki przeniós je do dwupokojowego mieszkania
wikariuszowskiego, dziel c si z nimi skromnym posi kiem i przyodziewaj c otrzymanymi od
swoich parafian ubraniami. Gdy by o ich 6, wynaj mieszkanie przy ul. Wspólnej (róg
Marsza kowskiej), powierzaj c opiece rodzinie szewskiej pa stwa Papi skich.
W 1901 r. jako katecheta parafii w. Aleksandra, dok d zosta przeniesiony,
wszystkie swoje wolne chwile po wi ca sprawie wy ywienia i kszta cenia fachowego
odzie y bezdomnej.
W organizowaniu i rozwijaniu tej akcji spieszy y mu z pomoc cz onkinie za onej przez niego
Sodalicji Maria skiej Pa , dla której zdoby akt erekcji. Panie z Sodalicji dzielnie wspó dzia y
w organizowaniu opieki nad sierotami. Ch opcy przychodzili bardzo cz sto
w podartych ubraniach i boso, trzeba by o zdobywa odzie , bielizn i obuwie. O to w nie
troszczy y si panie z Sodalicji.
Poza tym brakowa o pocz tkowo posi ków dla ch opców nowo przyj tych. Dzi ki zabiegom
tych pa dostarczano im darmowe obiady z zak adu zwanego „Przytuliskiern” przy
ul. Wilczej 7, gdzie ks. Toporski by wieloletnim spowiednikiem sióstr bezhabitowych.
Kiedy liczba bezdomnych sierot niepomiernie wzros a, wówczas wydzier awi on w 1903 r.
drewniany domek przy ul. Wspólnej 69 i tam przeniós swoje sieroty w liczbie 30 osób.
W nowym zak adzie rozpocz a si wzorowa i umiej tnie zorganizowana praca
wychowawcza. Zak ad ten wyposa ono w kuchni , jadalni , sypialnie, sale szkolne,
warsztaty szewski i zawodu drzewnego.
Nale y przy tej okazji podkre li , e równie w okresie zimowym w latach 1904-1905 z kuchni
zak adowej korzystali pracownicy fabryczni, bezrobotni i ich dzieci. Wydawano w tym czasie
oko o 200 obiadów.
Poniewa liczba wychowanków nadal wzrasta a, a dom przy ul. Wspólnej nie móg sprosta
zadaniom i robi o si ciasno, ks. Toporski rozpocz usilne starania o stworzenie nowej siedziby dla
swoich podopiecznych.

7

Wspomnienia „Antoniaków”
Trzeba tu koniecznie nadmieni , e ta cz Polski nada by a pod zaborem rosyjskim, gdzie tego
rodzaju zamierzenia nie podoba y si w adzom i st d by o tyle trudno ci.
niewo
Zabiegi o nabycie posiad ci na w asno wraz z du ym budynkiem dla podopiecznych
napotyka y na du e trudno ci z braku niezb dnych funduszy. Ks. Toporski nie rezygnowa
z zamierze . Aby nie zmarnowa rozpocz tego dzie a, wydzier awi pod Pruszkowem dom
z du ym ogrodem. Tam na pewien czas przeniós cz
podopiecznych, aby si zapoznali
z zawodem ogrodniczym pod kierunkiem fachowego ogrodnika.
Jednak to go nie zadowoli o. Zacz szuka wi kszej posiad ci ziemskiej z zamiarem
za enia wzorowego gospodarstwa ogrodniczego i mlecznego.
Na pewno du o si modli . By o wielu biednych i czekaj cych na „ojca sierot", który by im
zapewni egzystencj i wychowa dla dobra narodu i Ko cio a. W wolnych chwilach my la , jak
co dobrego i po ytecznego zdoby . Poszukuj c takiej mo liwo ci i uzyskania cho troch
wsparcia, dotar do B onia k. Warszawy i tam u swojego znajomego dowiedzia si , e s siedni
maj tek
niewo o obszarze 15 w ók (ca 250 ha) b dzie sprzedany na licytacji. Znajomy ów
doradzi mu, aby naby ten maj tek. Z braku funduszy zwróci si do swojej siostry o pomoc. Ta po
szych zabiegach znalaz a w ród znajomych kilka zamo niejszych osób, które zdecydowa y si
uda na t licytacj celem wykupienia maj tku na rzecz ks. Toporskiego, który przej ca y
podarowany maj tek wraz z zad eniem hipotecznym. W 1908 r. sp aciwszy cz ciowo d ug
hipoteczny, ks. Toporski sta si w cicielem
niewa.
Z t chwil przyst pi do wzorowego zagospodarowania posiad ci, w wyniku którego
nast pi a produkcja mleka, warzyw i owoców. Produkty te sprzedawano potem na terenie
Warszawy i zasilano sklep spo ywczy w wynaj tym lokalu przy ul. Filtrowej. By to tak
funkcjonowa o, sprowadzi swoj ciotk , p. Teodor Dobrowolsk .
Poza tym przy pomocy fachowej ogrodników urz dzono du y ogród owocowy z najlepszymi
gatunkami jab oni, grusz i liwek. Za ono szklarnie i podj to upraw ró nych warzyw. Przy
takich fachowcach ogród sta si wzorcowym, w którym nawet mogli praktyk zdobywa
podopieczni. Nast pnie pomy lano tak e o nauce, gdy wi ksza cz
podopiecznych nie
posiada a nawet szko y powszechnej. Dlatego do ich nauczania sprowadzono na razie jedn
nauczycielk .
W 1910 r. ks. Toporski sprowadzi do
niewa siostry s ebniczki, by zaj y si nauk
i wychowaniem dzieci (ch opców). Nawa pracy nie pozwala mu na bezpo rednie zajmowanie si
tymi sprawami. Aby za w du ej mierze by y niezale ne, ofiarowa im w ók (16,8 ha) ziemi,
pod warunkiem, e zbuduj sobie dom i za
szko gospodarstwa wiejskiego lub szko
powszechn dla dziewcz t i dzieci z s siednich wiosek. Siostry te naprawd sta y si
wspó pracownicami ksi dza i zdoby y na niewskiej placówce wielkie zas ugi.
Ksi dz Toporski nie zapomnia równie o pracownikach etatowych w maj tku, którzy
przyczynili si do polepszenia pracy. Pobudowa dla nich wygodne pomieszczenia - ka da rodzina
otrzyma a obszerny pokój z kuchni .
Dochody z maj tku przeznaczano na wy ywienie m odzie y zatrudnionej w
niewie oraz
cz ciowo na utrzymanie wychowanków w Zak adzie przy ul. Wspólnej w Warszawie. Nie
zapomnia te o sprawach duchowych, gdy ten problem dominowa w jego pracy. Dlatego
urz dzi w domu kaplic , w której starszy rezydent, ks. kan. Jakubowski odprawia codziennie msz
w., spowiada i g osi s owo Bo e w niedziel i wi ta. Obaj zabiegali o sprawy duchowe
i moralny poziom „ogrodniczków
niewskich" - jak ich nazywa „Ojciec sierot” i pracowników fizycznych.
W trakcie tego ks. Toporski zastanawia si nad zalegalizowaniem przez rz d carski zak adu
w Warszawie przy ul. Wspólnej. Dochodz c do wniosku, e sam nie podo a rozwi zaniu tej
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sprawy, zwróci si do osób kompetentnych, które po przeanalizowaniu sprawy opracowa y Statut
i uzyska y jego zatwierdzenie. By o to wielkie osi gni cie, zwa ywszy, e wed ug rz dów
carskich polskie ko cio y i duchowie stwo nie powinny by dopuszczone do prowadzenia
zak adów wychowawczych typu konfesyjnego i to w dodatku w j zyku polskim. Wola Bo a by a
inna, gdy mimo oporów Statut zosta zatwierdzony w Petersburgu w grudniu w 1905 r. pod
oficjaln nazw „Izby Rzemie lnicze w. Antoniego w Warszawie".
Za yciele zak adu (12 osób), zatwierdzeni jako Zarz d, zebrali jako fundusz 12.000 rubli,
uzupe niony ofiar hr. Micha owej Stadnickiej do sumy 17.000, który mia stanowi kapita
zak adowy, a odsetki przeznaczono na utrzymanie zak adu. Kapita zdeponowany w Banku
Handlowym zosta zahipotekowany na maj tku ziemskim
niewo. Zarz d instytucji po 6-letniej
dzier awie domu wychowawczego przy ul. Wilczej 69 w Warszawie nie przed
jej, gdy od
pa dziernika 1909 r. znalaz si bez odpowiedniego lokalu celem pomieszczenia wci
wzrastaj cej liczby ch opców.
W tej sytuacji Zarz d w porozumieniu si z ks. Toporskim przeniós dzieci w liczbie 30 osób do
niewa ze szko i dwoma warsztatami: szewskim i drzewnym.
Pobyt ten trwa do ko ca 1913 r. Dom przy ul. Wspólnej w Warszawie zlikwidowano.
Jednak nadal wzrastaj ca liczba ubogiej m odzie y, trudne warunki nauczania i prowadzenia
warsztatów rzemie lniczych w
niewie zmusi y ks. Toporskiego i Zarz d do zdobycia w asnej
odpowiedniej siedziby w Warszawie. Pomimo zbudowania nowego Zak adu w Warszawie
w 1913 r. i przeprowadzenia tam cz ci wychowanków, Zak ad w
niewie nadal istnia , cho
troch zmieniony.
niewo by o równie miejscem odpoczynku dla nuncjuszy apostolskich. Byli tu oni
otoczeni troskliw opiek . Z tej mi ej go cinno ci korzysta najwi cej ks. nunc. abp.
Franciszek Marmaggi w latach 1929-1936, który docenia zalety ks. Toporskiego i darzy
sympati , i w dowód uznania wyjedna u Ojca w. Piusa XI odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia
et Pontifice", a nast pnie w 1930 r. godno pra ata domowego Jego wi tobliwo ci.
Nuncjusz ten przywióz kiedy dla zak adu w
niewie stylowy cenny miedzioryt z podobizn
Naj wi tszego Serca Jezusowego. W czerwcu 1939 r. maj tek
niewo wraz z Zak adem
przej li ksi a Orioni ci, zgodnie z podpisan umow mi dzy stronami, o czym b dzie mowa na
swoim miejscu.
Antonin
Nast pnym aktem by o zwi kszenie ilo ci ch opców najbardziej opuszczonych i
wprowadzenie ich do buduj cego si sieroci ca, by ustrzec ich od wp ywu ulicy i polityki
w zaborze rosyjskim, jako e potrzeba czynienia dobra sta a si drug natur dzie a
dobroczynnego. Nale y stwierdzi , e „Uno strano prete - taki dziwny ksi dz” (takim tytu em
zaopatrzy sw ksi
o ks. Orione Ignazio Silone), to taki cz owiek, który kocha Chrystusa, w.
Antoniego, pie ci uczucia dziecka, a do dusz ludzkich pa a mi ci .
Robi wszystko dla ratowania ich przysz ci, co jest tak znamienne w yciu ks. Toporskiego.
Jest on wierny tradycjom narodowym i ko cielnym. Jest niezmordowany i s y „maluczkim",
zab kanym w yciu wychowuj c ich na przysz ych dobrych obywateli, którzy b
s yli
Ojczy nie i Ko cio owi. Kocha wszystkich. Oto jego tajemnica.
Po zatwierdzeniu Statutu dla „ Izb Rzemie lniczych w. Antoniego" i likwidacji domu
przy ul. Wspólnej pobyt tymczasowy ch opców w
niewie trwa do ko ca 1913 r. Wzrastaj ca
ilo ubogiej m odzie y oraz trudne tam warunki nauczania zmusi y ks. Toporskiego i Zarz d Izb
Rzemie lniczych do zdobycia w asnej odpowiedniej siedziby w Warszawie. Po zabiegach nabyto
w 1910 r. za ofiarowane i po yczone pieni dzy plac o pow. 24.000 okci (ca 1,5 h) pod budow
asnego domu w Warszawie przy ul. Barskiej.
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Ofiary na ten cel w wysoko ci 20.000 rubli zdeponowano w Banku Handlowym. Zarz d
Banku zgodzi si udzieli kredytu 40.000 rubli. Zarz d Izb, maj c plac i 60.000 rubli, przyst pi
do budowy gmachu wed ug projektu architekta Oskara Sosnowskiego, który równie
zaprojektowa ko ció parafialny p.w. w. Jakuba, którego budow w bezpo rednim s siedztwie
przysz ego domu wychowawczego rozpocz to w 1910 r.
Neogotycki styl obydwóch budowli pi knie harmonizuje ze sob , stanowi c ozdob
rozbudowuj cej si dzielnicy Warszawy zwanej Ochot . Budow gmachu Izb Rzemie lniczych
w. Antoniego wykona a firma Martens Saab. Nadano mu nazw „Antonin”.
Dnia 4 grudnia 1913 r. uko czono budow , w której znalaz o si kilka obszernych sal,
kilkana cie pokoi dla ch opców, obszerne pomieszczenie dla kuchni, warsztatów rzemie lniczych,
wreszcie du ej kaplicy. Dom zosta otwarty i po wi cony przez ks. arcybiskupa warszawskiego w
obecno ci duchowie stwa, ludno ci i zaproszonych go ci, którzy hojn ofiar przyczynili si do
budowy. Wychowankowie Izby Rzemie lniczej w. Antoniego wrócili z
niewa do Warszawy do w asnej siedziby.
Nale y nadmieni , e w dniu po wi cenia hr. Micha owska Stadnicka (+ 20 czerwca 1914
r.) ofiarowa a na fundusz wieczysty Izb 50.000 r.s., które zdeponowano w Towarzystwie
Kredytowym Ziemskim. Ponadto testamentem przeznaczy a 100.000 r.s. na fundusz powy szy,
wyp acony w lipcu tego roku decyzj Zarz du zosta przekazany Bankowi Handlowemu na
sp acenie po yczki zaci gni tej na budow domu.
Hojne dary, z one przez hrabin na budow Antonina, by y wyrazem jej uznania dla
pe nej po wi cenia pracy ks. Toporskiego, jak równie sp aceniem d ugu wdzi czno ci za pomoc
duchow , jak jej okazywa .
Losy tego obiektu by y ró ne po otwarciu Zak adu. Wojna spowodowa a ponowne
przeniesienie wychowanków do
niewa. Jednak cz
ich, ta która ucz szcza a do pracy,
pozosta a w Zak adzie na ul. Barskiej. Nale y te doda , e po otwarciu Zak adu w Warszawie
warunki egzystencji by y ró ne : inne w czasie rozruchu, inne w czasie pocz tkowej dzia alno ci.
Zak ad ten ju mia 50 ch opców i sta prawie na pustkowiu, nie maj c w s siedztwie ani
jednego domu.
Budowa ko cio a w. Jakuba, rozpocz ta w 1910 r., z wybuchem wojny zosta a
przerwana. Ulica Grójecka znajdowa a si jeszcze w budowie, nie by o ladu pó niejszych ulic
Filtrowej, Kaliskiej, S upeckiej i Barskiej, co utrudnia o jego funkcjonowanie. Poza tym, tereny
te cechowa a dzika przyroda, opodal znajdowa y si pola orne, na których sadzono warzywa
i ziemniaki.
W pobli u Zak adu zbiera y si ró ne „m ty" wielkomiejskie, urz dzaj ce pija stwo i cz ste bójki.
Plac budowy, cho cz ciowo posiada dreny, to jednak woda podskórna po wi kszych deszczach
zalewa a go, nawet kuchnia i warsztaty w suterenach nie by y od tego wolne. Nie przeszkadza o to
budowie kana ów ciekowych, do których w czono owe dreny. I wtedy woda podskórna znika a.
Nie by o o wietlenia elektrycznego, tylko gazowe, co utrudnia o prowadzenie normalnych zaj
w Zak adzie.
Wracaj c do opisu dziejów Antonina, zaznaczy nale y, e mimo trudnych warunków
terenowych ks. Toporski potrafi zapewni ch opcom bezdomnym odpowiednie utrzymanie
i porz dek, potrafi wy ywi ch opców i wprowadzi normalny tryb pracy zawodowej i nauki.
Opatrzno Bo a przez w. Antoniego czuwa a nad tymi pracami, i posuwa o si naprzód
wychowanie katolickie ch opców, zgodne zreszt z zaplanowanym sposobem realizacji
i zamierze .
W 1919 r. cz
ch opców powróci a z
niewa do Warszawy, gdzie ks. Toporski
go cinnie przyj powracaj ce bezdomne sieroty, których rodzice zgin li w czasie zawieruchy
wojennej w Rosji i na terenach polskich.
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Gmach „Antonina" wype ni si po brzegi, licz c oko o 150 ch opców. Zasad by o od za enia
Zak adu do 1919 r. bezp atne przyjmowanie do niego najbiedniejszych sierot i zasada ta by a
w pe ni przestrzegana.
Spo eczna Opieka Miejska za wp aca a pewne kwoty na dzieci przez siebie w Zak adzie
umieszczone po tym roku. W tym samym czasie ks. Toporski wpad na nowy pomys - w celu
zdobycia funduszów na wy ywienie i obs ug Zak adu uruchomi piekarni , która zaopatrywa a w
pieczywo s siednie sklepy na Ochocie.
Przyjmowanie do Zak adu ch opców w wieku od 15 do 18 lat powracaj cych z Rosji w
pracy wychowawczej wprowadzi o pewien zam t. Cz ch opców swym zachowaniem wp yn a
bardzo niekorzystnie na pozosta ych. Prze ywaj c okres wojny ulegli demoralizacji i religijno
by a u nich mocno zachwiana. Trzeba by o wiele pracy, eby ukierunkowa ich i wprowadzi na
drogi ycia chrze cija skiego i podporz dkowania regulaminowi. Mimo wielu po wi ce wyniki
by y nik e, a to wp ywa o ujemnie na postaw pozosta ych podopiecznych.
W tej sytuacji postanowiono kilkunastu „prowodyrów" usun z Zak adu, tych którzy ju w tym
czasie odnale li swoich rodziców. Wówczas pozostali zacz li si wci ga w normalne i karne
ycie Zak adu.
Dzi ki wybitnym zaletom pedagogicznym ks. Toporskiego, ycie wewn trzne, atmosfera i
praca wychowawcza sta a na wysokim poziomie. Wprowadzono tzw. ycie kolektywne; polega o
ono na utrzymaniu porz dku w Zak adzie, wyznaczaniu dy urów, przy czym cz ch opców uczy a
si na miejscu, starsi chodzili do szkó miejskich.
Zak ad posiada warsztaty dla swoich podopiecznych: krawiecki, koszykarski, szewski,
czapniczy, stolarski, piekarski i drzewny. Na praktyki lusarskie i monterskie ucz szczali starsi do
fabryk. Natomiast preferuj cy zawód ogrodniczy kierowani byli do
niewa, z których jeszcze
niektórzy ucz szczali do szko y w Sobieszynie.
Dla rozwoju ycia kulturalnego organizowano nauk muzyki, za ono orkiestr
zak adow , zakupuj c odpowiednie instrumenty. Kierownictwo nad ni powierzono organi cie z
katedry w. Jana w Warszawie, p. Szpinalskiemu - ojcu wybitnego pianisty Stanis awa
Szpinalskiego. M odzi muzykanci, szczególnie wyró niaj cy si , ca ymi godzinami wiczyli na
instrumentach. Na boisko sportowe przeznaczono du y plac, zaopatruj c go w urz dzenia
sportowe i gimnastyczne dla mi ników sportu. Ponadto za ono bibliotek zasobn w lektur .
Aby wzmocni patriotyzm, urz dzano prelekcje z zakresu dziejów ojczystej literatury. M odzie
urz dza a przedstawienia amatorskie, szyj c nawet samodzielnie kostiumy teatralne. Dla odpr enia
w pracy ks. Toporski organizowa wycieczki do Krakowa, aby pokaza swoim wychowankom
zak ad ks. Kuznowicza i jednocze nie zapozna si z niektórymi pracami wychowanków w
samorz dzie i wprowadzi je ewentualnie w swoim domu. Zapraszano ich do „Antonina" z
rewizyt , utrzymuj c w ten sposób kontakt dla dobra obydwóch stron.
Dla ch opców potrzebuj cych kuracji solankowej wynajmowano w Ciechocinku domek na ca y
sezon, gdzie sp dzano 6 tygodni. Organizowane by y wycieczki równie na wybrze e Ba tyku,
zw aszcza na Hel. Raz uda o si ks. Toporskiemu zorganizowa w
niewie dla starszych
wychowanków z Warszawy 2-miesi czny obóz przysposobienia wojskowego prowadzony przez
porucznika Wojska Polskiego, w czasie którego uczyli si m. in. patriotyzmu. Jak pisze ks.
Mystkowski w ksi eczce pt. Ks. pra . Franciszek Toporski (a z ksi eczki tej w du ej mierze
skorzysta em przy omówieniu tego okresu), wychowankowie byli dumni z tego przeszkolenia.
Trzeba tutaj podkre li , e ks. Toporski z wielk dobroci i po wi ceniem czuwa nad
ca okszta tem prac wychowawczych, cz c razem zagadnienia Ko cio a i patriotyzmu.
eby da charakterystyk tego domu w tym czasie, odwo uj si do rozmowy z
najstarszym wychowankiem ks. Toporskiego, p. Zygmuntem S kiem, który wyzna , e
wszyscy wychowankowie uwa ali ten dom nie za zak ad, ale za dom rodzinny, atmosfera w
nim bowiem by a rodzinna. M odzie darzy a swoich wychowawców pe nym zaufaniem.
W obcowaniu z nimi by a swobodna, szczera. Notowano poszanowanie mienia wspólnego. Ta
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atmosfera domu wynika a z metody pedagogicznej ks. Toporskiego, by a emanacj ca ej jego
osobowo ci. Mieszkanie swoje mia zawsze otwarte dla ka dego : kto z wychowanków
pragn rozwi za jakie sprawy, by ch tnie wys uchany i otrzymywa rad w sposób
spokojny.
Ojciec by zawsze cierpliwy. Rozstrzyga spory, które wynika y z nieporozumie . Codziennie
godziny popo udniowe sp dza w ród wychowanków, rozmawiaj c o sprawach, które ich
interesowa y. Nazywano to „przechadzkami d ugich korytarzy". Przy okazji obserwowa ,
czy w sposób kulturalny prowadzone by y zabawy, gry wietlicowe lub na boisku, pomagaj c
czasami w odrabianiu lekcji domowych.
Ksi dz Toporski odprawia codziennie Msz w. w domowej kaplicy, zapraszaj c
wychowanków do udzia u w piewie pie ni religijnych. W niedziele wyg asza kazania na
Mszy w. podkre laj c potrzeb kszta towania charakteru, gruntowej pobo no ci i nabywania
cnót przyrodzonych i nadprzyrodzonych. Naucza katechizmu m odszych podopiecznych.
Wa nym momentem by y prowadzone przez ks. Toporskiego rekolekcje wielkopostne i misteria
religijne. W okresie Bo ego Narodzenia wystawiano jase
dla pog bienia tajemnicy
Wcielenia.
Poza administracyjnymi obowi zkami, bardzo cz sto siedzia w konfesjonale, aby
podopieczni mogli si spowiada i prowadzi ycie oparte na zasadach katolicyzmu; by a to
praca duchowa. Uwa , e my le tylko o materii jest b dem, a Zak ad nastawiony jest m. in.
na wychowanie dla Ko cio a i Ojczyzny. Kierowa si zasad , e nie nale y wychowywa
odzie y do konsumpcji, ale do idea ów i to od m odo ci.
Zreszt by y radosne, ale i ci kie chwile w prowadzeniu ycia wspólnego, bywa y przypadki
jego zak óce . „Burze” - jak je nazywano - polega y na tym, e niektórzy wychowankowie
wy amywali si spod karno ci. Robili to szczególnie ci, którzy pochodzili z rodzin
zdeprawowanych, ujemnie wp ywaj c na innych. Zdarza y si kradzie e, ucieczki z zak adu i
wci ganie si w szeregi ch opców ulicznych; wkrada a si niemoralno i alkoholizm. Te
ra ce przypadki „Ojca sierot" nie za amywa y. Zwraca specjaln uwag na takich,
post powa wobec nich surowo, a gdy i to nie pomog o - wydala . Niektórzy uciekali
samowolnie, nie mog c przystosowa si do zak adowego trybu ycia. Ksi dz Toporski w tych
przypadkach nigdy nie spuszcza ich z oczu. Poleca tych ch opców opiece ofiarnych rodzin
lub swych pa Sodalisek, które - nale y przyzna - przej y si t rol i u atwia y prac swemu
ojcu duchownemu.
W tym czasie prze
on pewien moment. Dowiedzia si , e ch opiec wydalony z
Zak adu znajduje si w kra cowej n dzy. Osobi cie uda si do niego - wyrwa ze z ego
towarzystwa, przyprowadzi do Zak adu i nak oni dobroci do rzetelnej poprawy. Dzi ki
pomocy Bo ej osi gn swój wychowawczy cel. Otó po kilku latach ch opiec ten dzi ki
po wieceniu swego wychowawcy z
egzamin na mistrza krawieckiego. Otwieraj c swój
zak ad krawiecki, przyj 8 ch opców do pracy. Nast pnie o eni si . Wychowa 4 synów na
porz dnych ludzi. Wida , e Opatrzno Bo a i nabo stwo do w. Antoniego wyda a
owoc i „syna marnotrawnego” doprowadzi a do tego, e potem on sam przekazywa
dobro swoim w asnym dzieciom.
Mimo wielu trudno ci, praca w „Antoninie” coraz bardziej si rozwija a, a liczba
podopiecznych wzrasta a. Zacz to nawet my le , co robi dalej. Wtedy powsta a nowa my l :
za enie drugiego zak adu w
niewie dla ch opców w wieku od 7 do 12 lat ycia.
Otó nadbudowano tam jedno pi tro, w którym urz dzono sypialnie dla oko o 50
wychowanków.
W yciu ks. Toporskiego jednak nast puj zmiany - m.in. w zwi zku z podesz ym wiekiem,
nadw tlonym zdrowiem. W takiej sytuacji wyj ciem by by o, gdyby jakie zgromadzanie
zakonne podj o i kontynuowa o rozpocz te dzie o, a przede wszystkim nie rozproszy o
podopiecznych, którzy ju przywykli do Zak adu jak do w asnego domu rodzinnego.
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Dzie o w r kach Orionistów

a. Krótka historia za yciela Zgromadzenia Ksi y Orionistów
Logika nakazuje, aby przed przej ciem przez Zgromadzenie ks. Orione zak adów ksi dza
Toporskiego przedstawi krótko yciorys Za yciela tego Zgromadzenia.
Za yciel Zgromadzenia, ks. Alojzy Orione, urodzi si w Pontecurone (W ochy).
Pochodzi z rodziny robotniczej. Obdarzony ask powo ania duchownego, sposobi si do
kap stwa w Seminarium w Tortonie, które uko czy w 1895 r. Ju jako kleryk zaj si
odzie opuszczon i da pocz tek Zgromadzeniu zakonnemu pod nazw „Ma e Dzie o
Boskiej Opatrzno ci" (Orioni ci).
Ksi dz Orione mia pewne wiadomo ci o Polsce i Polakach ju w ch opi cych latach, a
potem je poszerzy m. in. w kontaktach z Papie em Piusem X.
W Turynie cz sto wpatrywa si w okno mieszkania, gdzie - jak s ysza - mieszka polski
genera , który przyby przed laty do W och, aby walczy o ich wolno . Zetkn si równie
z Augustem Czartoryskim, m odym salezjaninem. Czyta du o. Wiedzia , e Polacy to naród
katolicki, zawsze wierny Stolicy Apostolskiej, „przedmurze chrze cija stwa", naród maryjny,
mi uj cy wolno , walcz cy o wolno swoj i innych, a wtedy tak skrzywdzony. Spotyka nieraz
Polaków emigrantów. My la wi c o tym, eby swoje Ma e Dzie o przeszczepi do Polski.
Próbowa tego bardzo wcze nie, bo ju w 1912 r., lecz na razie bez powodzenia. Jednak nie
zrezygnowa . Czeka . I przyszed taki czas.
Oto zjawi si u niego kleryk z Polski, Aleksander Chwi owicz, pochodz cy z diecezji
oc awskiej, ze S upcy. By alumnem Seminarium Warszawskiego, ale tu nie dotrwa do ko ca.
We W oszech opatrzno ciowo spotka ks. Orione, który dostrzeg w nim misjonarza - syna Boskiej
Opatrzno ci. Po sko czeniu przez kl. Aleksandra teologii ks. Orione przedstawi go do wi ce ,
a po 2 latach wys do Polski. O czym zaraz b dzie mowa.
Ksi dz Orione zawsze kocha Polaków. Szczególnie wymowne tego dowody da w czasie
wojny i okupacji hitlerowskiej, o czym wiadcz wspó bracia polscy, którzy wówczas studiowali
we W oszech. W ród tych wiadectw ujmuj ce jest to, które da ks. abp Bronis aw D browski
w artykule pt: Przyjaciel Polski wydrukowanym w Tygodniku Powszechnym (nr 34; 24 VIII
1980). Wzruszaj ce by o samo nabo stwo, które ks. Orione odprawi w sanktuarium Matki
Bo ej w Tortonie za nasz Ojczyzn . Na o tarzu by a polska flaga. P omienne przemówienie
celebransa na temat zagro onej Polski. Dostojny autor artyku u cytuje jedno charakterystyczne
wyra enie ks. Orione : „Przekl ta niech b dzie ta chwila, w której W ochy mia yby stan przy
boku Niemiec przeciwko katolickiej Polsce”. Nast pnie ks. Orione uca owa polsk flag , a za
nim uczynili to samo obecni Polacy. Potem kaza j umie ci w swojej izdebce nad kiem wraz
z ryngrafem Matki Boskiej Cz stochowskiej. Tam znajduje si do dzi . W takim kontek cie
nikogo nie dziwi, e polscy biskupi w 100-lecie urodzin ks. Orione skierowali do Papie a Paw a
VI list z pro
o przyspieszenie jego beatyfikacji. Nie dziwi te to, e w nie ten e sam kard.
Wojty a, który podpisa list, jako papie dokona uroczystej beatyfikacji. Wierzymy, e
ogos awiony Orione kocha nas nadal, or duje za nami przed Bogiem.
b. Zgromadzenie orio skie w Polsce
Ksi dz Chwi owicz po przyje dzie uda si do diecezji w oc awskiej, z której
pochodzi . Ówczesny pasterz tej diecezji - ks. bp Stanis aw Zdzitowiecki - skierowa go do
robotniczego miasta Zdu skiej Woli. Ten zacz tam od pracy pomocniczej w parafii
Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny. Na wzór ks. Orione zaraz te zacz gromadzi
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ch opców. Na yczenie biskupa w oc awskiego w nied ugim czasie do Domu Misyjnego, który
wybudowa , przyby ks. B ej Marabotto (W och), m ody i gorliwy kap an. On jako g ówne
zadanie mia formacj powo . Mamy lata dwudzieste bie cego wieku. W kilka lat potem ks.
Chwi owicz wybudowa dom dla sióstr Orionistek.
Tu przed wojn za rad Nuncjusza Apostolskiego abpa Filipa Cortesi przyjecha ks.
Marabotto (wys any ad przez ks. Orione) do pertraktacji z ks. Toporskim w sprawie przej cia
domu dla osieroconej m odzie y p.w. w. Antoniego w Warszawie i posiad ci ziemskiej
z domem dla sierot w
niewie k. Warszawy, o czym ju by a wzmianka.
W czerwcu 1939 r. maj tek
niewo i Zak ad w Warszawie przeszed w r ce ksi y
Orionistów zgodnie z podpisan umow stron. Zak ad w
niewie nadal funkcjonowa
normalnie : by przeznaczony dla m odszych grup. Maj tek wraz z wszystkimi zabudowaniami
przej li nowi gospodarze, podejmuj c prowadzenie rozpocz tego dzie a przez ks. Toporskiego.
Podobnie w Warszawie. Przyczyna zmiany w ciciela tego obiektu b dzie jeszcze opisana.
Pierwszym dyrektorem placówki zosta ks. Franciszek Podgórski, który szybko opanowa
technik zarz dzania, nie boj c si trudno ci. By dobrym wychowawc , dyrektorem
i opiekunem. Pod jego kierownictwem Orioni ci prowadzili szko podstawow od I klasy do V.
W Warszawie natomiast - ks. Marabotto do przyjazdu ks. W odzimierza z USA.
ugi i zmniejszaj ce si ofiary spo ecze stwa sk oni y ks. Toporskiego do szukania
zgromadzenia lub zakonu, które by dalej prowadzi rozpocz te dzie o. Rozmowy nie dawa y
rezultatów. Zda si na w. Antoniego, prosz c w modlitwie o pomoc. Opatrzno Bo a zaradzi a.
Zwróci si do ks. abpa Cortesi, nuncjusza apostolskiego w Warszawie, którego ks. Orione pozna
w Ameryce Po udniowej, aby pomóg rozwi za problem przej cia sieroci ca w
niewie
i Zak adu w Warszawie przez Zgromadzenie ksi y.
Po pertraktacjach ks. Orione zgodzi si na prowadzenie domów w
niewie i w Warszawie.
W czerwcu 1939 r. zosta a zawarta umowa o przej ciu przez Orionistów placówek pomi dzy ks.
Toporskim i ks. Józefem Nowickim, ówczesnym inspektorem Zgromadzenia w Polsce.
Ksi dz Toporski zosta jeszcze przez pewien czas w Zak adzie, aby si przypatrywa
poczynaniom Orionistów, utrzymuj c ywy kontakt z dyrektorem i wychowawcami.
Na prze omie 1942 i 1943 r. oceniaj c pozytywnie prac ksi y Orionistów, opu ci on
„Antonin" i obj parafi w Skolimowie, gdzie chlubnie i z wielkim po wi ceniem pe ni
obowi zki duszpasterskie a do mierci. Cz sto odwiedza Zak ady w Warszawie i w
niewie,
zawsze serdecznie witany przez swych wychowanków i ksi y Orionistów, ale i odwiedzany w
nowej siedzibie. Jego serce zawsze bi o dla „Antonina". Tu prze ywa swój jubileusz 50-lecia
kap stwa w lutym 1944 r. w obecno ci m.in. ks. bpa Tomczaka, ks. Mystkowskiego, ks. pra .
Zygmunta Choroma skiego, ks. pra . De Ville i innych.
Wkrótce po uroczysto ciach jubileuszowych zmar w Sanatorium w. Józefa w Warszawie 29
kwietnia 1944 r. Pogrzeb odby si na Cmentarzu Pow zkowskim w obecno ci licznie
zgromadzonego kleru warszawskiego, wiernego ludu i by ych wychowanków. Na miesi c przed
mierci zosta mianowany kanonikiem Kapitu y owickiej. Przed wybuchem II wojny
wiatowej otrzyma order „Polonia Restituta" w dowód uznania za zas ugi na polu wychowania
odzie y polskiej, a zw aszcza sierot.

II wojna wiatowa
Nadszed tragiczny okres dla Polski jak i dla innych pa stw Europy. Dnia l IX 1939 r.
Niemcy napadli na nasz kraj - rozpocz a si II wojna wiatowa. Dla opiekunów i
wychowanków zak adów w
niewie i w Warszawie, dla wszystkich zacz si bardzo trudny
okres - tym bardziej, e tylko co te zak ady przesz y w r ce ksi y Orionistów.
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Ksi a Orioni ci jako nowi w ciciele obiektu przy ul. Barskiej i w
niewie mieli nie atwy
orzech do zgryzienia. Wiadomo, e ograniczenie dzia alno ci uzale nione by o od tego, czy
okupant b dzie chcia zlikwidowa ten dom dla swoich celów, czy te pozostawi w spokoju.
A przecie wiadomo, e niektóre sieroci ce by y likwidowane dla celów wojskowych, np.
w Aleksandrowie Kujawskim wysiedlili wszystkich z Zak adu im. J. Pi sudskiego, a sieroty
porozwo ono po Polsce. Nawet niektórzy wychowankowie do nas trafili.
Ksi a Orioni ci nie za amywali si . Zak ad funkcjonowa , piekarnia pomaga a utrzyma si .
Pierwszy dyrektor ks. Michalski, przys any z USA, trwa wraz z ks. superiorem Marabotto
(obywatelem w oskim) wspó pracuj c z oddaniem. Mo na ju tu wspomnie , e w tym czasie
okaza a si niezb dn ta placówka dla Orionistów w Polsce.
Nale y te doda , e poza Warszaw niezb dn okaza a si druga placówka
sierociniec dla dzieci do lat 14 w
niewie z du ym maj tkiem rolnym, który - wed ug
zamys u twórcy Zak adu - mia utrzymywa Zak ad warszawski, dostarczaj c warzywa i
wie ego mleka, co te czyni . W Warszawie uruchomiona piekarnia odwzajemnia a si
pieczywem w razie potrzeby. Opatrzno Bo a czuwa a nad losem tych dwóch placówek - tak
wierzymy. Gdy chodzi o wychowanków, wi kszo uczy a si w szko ach podstawowych i
zawodowych, w tym ró nych rzemios , pocz wszy od lusarskich, a sko czywszy na handlu i
piekarstwie.
W piekarni, na miejscu, zdobywali fach pod okiem piekarzy, takich jak p. Jaskulski, Michalski
i Gutkowski (ten ostatni po wojnie otworzy w asn piekarni na Woli).
Ju tutaj sygnalizuj fakt, e w du ej mierze w formu owaniu moich w asnych wspomnie
korzysta em z ksi eczki ks. J. Borowca pt. Exodus Antoniaków. Natomiast zbie no tam, gdzie
stara em si by zupe nie niezale ny od innego ród a, nie powinna budzi adnego zdziwienia.
Cz
kleryków pobiera a nauki w Seminarium w Warszawie, inna cz
studiowa a w
tzw. Seminarium Clandestinum wraz z kilkoma Marianami; po owa tygodnia u nas; po owa u Marianów. Pierwsi otrzymali wiecenia kap skie w Warszawie w latach 1943 - 1944,
drudzy - w 1945 r. w Rokitnie, gdzie przebywa ks. bp Szlagowski.
Czas wojenny zmusi do wprowadzenia nowych form dzia ania dla ratowania maj tku
w
niewie, aby Niemcy nie zarekwirowali go dla swoich celów. Przede wszystkim Orioni ci
musieli dostosowa si do wymaga , jakie narzucili okupanci. Nale o zrobi wszystko, aby
godnie utrzyma maj tek wraz z Zak adem do czasu zako czenia dzia
wojennych. Zaj cia
szkolne w
niewie prowadzono bez wi kszych trudno ci : kl. Bienisiewicz du o pracy
w nauczanie, cho by a obawa, e Niemcy mog zakaza nauki.
Gdy chodzi o wy ywienie, wychowankowie w zak adach, mimo okupacji nie odczuli braku
przys owiowego chleba na co dzie .
Dorastaj ca m odzie w Zak adzie warszawskim troch inaczej prze ywa a sytuacj ,
jaka spotka a naród w okresie okupacji. Trzeba przypomnie tu fakt, e wychowankowie w tym
Zak adzie m.in. byli wychowywani w duchu patriotyzmu i katolicyzmu. Okupacja sprawi a, e
cz wychowanków w czy a si do podziemnej organizacji - do Armii Krajowej - kieruj c si
my , e mi
wobec Ojczyzny nale y wykaza obron jej przed nowymi rozbiorami
i zniszczeniem narodu.
Wi kszo z nich by a bardzo zaanga owana w konspiracji dochowuj c tajno ci, której
dodatkowo domaga o si dobro Zak adu. Cz sto wyje ali w teren celem wykonania zlece .
Przy tej okazji nale y wspomnie , e cz
wychowanków Zak adu bra a udzia w obronie
pomnika lotników na pl. Unii Lubelskiej podczas jego rozbiórki przez Niemców. A zatem
wychowankowie wykazywali ducha patriotyzmu.
W tym czasie, w tym Zak adzie zdarzy si przykry przypadek. Jeden z
wychowanków nazwiskiem Garncarek znalaz si w niebezpiecze stwie. Zdarzenie to

15

Wspomnienia „Antoniaków”
prze em osobi cie b c z ks. dyr. Michalskim w kancelarii przy rozliczeniu wypieków i
sprzedanego pieczywa.
Przed po udniem wpad tam nieznany cz owiek prosz c ks. dyrektora o Garncarka, gdy musi
z nim porozmawia w wa nej sprawie. Ks. dyrektor nalega , by powiedzia o co chodzi. Odpar , e jest z podziemnej organizacji i musi si z nim spotka . Ks. Michalski poleci zawo
go. W tym czasie Garncarek le w ku, gdy by chory. Gdy go przyprowadzi em, osobnik
ów wyj pistolet i kaza ks. dyrektorowi pozosta przy biurku, mnie na swoim miejscu, a jemu
usi
na krze le pomi dzy dwoma oknami, gdzie na pewnej wysoko ci wisia krzy
i zegar. Najpierw nam o wiadczy , e je eli si ruszymy b dzie strzela . Wówczas
zorientowali my si , e przyby zabi Garncarka, wykonuj c polecenie tajnej organizacji
komunistycznej za to, e rodzina jego, w tym ksi dz, prowadzili przeciw nim propagand .
Ksi dz - jak si dowiedzieli my potem - zosta przy ko ciele po kazaniu zastrzelony; matka
i ojciec Garncarka równie ponie li mier z r ki tej samej organizacji, a on sam mia zgodnie
z wyrokiem zgin . Napastnik wystrzeli 5 nabojów, ale ani jeden raz nie trafi .
Po wykonaniu zadania zwróci si do ks. dyrektora i do mnie o wiadczaj c, e je eli
Niemcy si o tym dowiedz , b dziemy nast pnymi ofiarami. Ks. dyrektor wtedy zwróci mu
uwag , e takie sprawy za atwia si poza Zak adem, a nie w domu, w którym mieszka tylu
odych ch opców. Prawdopodobnie Niemcy us yszeli strzelanin i natychmiast
przybyli, ale stwierdzili, e nic si nie dzieje. Jednak kto spoza Zak adu powiadomi
Niemców. Wówczas ci rzucili si do po cigu za nim w kierunku Ok cia. Jak si
dowiedzieli my, odebra sobie ycie na plantacji kapusty. Na drugi dzie przyby jaki
przedstawiciel Armii Ludowej i oznajmi ks. dyrektorowi, e je eli dowiedz si , e to kto
z Zak adu sprowadzi Niemców, to ksi dz i wiadek tego wyroku stan przed s dem polowym.
Przypadek ten by przez d ugi czas komentowany. Bardzo bolesne to, e próbowano
zabi ch opca za winy nie pope nione przez niego. To sprawa doros ych, a nie niewinnych
dzieci. Garncarek potem by bardzo pilnowany i d ugo obj ty specjaln opiek . Solidarno
ród wychowanków - jak wida - by a na wysokim poziomie. Opatrzno Bo a czuwa a i
nie pozwala pozbawi ycia tego ch opca.
Stan liczebny wychowanków w tym czasie przekracza 100 osób. ycie wszystkich
wychowanków up ywa o na wype nianiu solidnie obowi zków. Ale jak ju powiedziano wy ej wychowanków interesowa o tak e podziemie. Piekarnia pracowa a bez szwanku; pieczywo
szybko dostawiano do sklepów spo ywczych. Wszyscy wychowankowie ucz szczali do
ró nych szkó lub pracy zgodnie regulaminem Zak adu.
Powstanie Warszawskie
Pami tam, e w 1944 r. w Warszawie rozpocz si jaki ruch. Du e kolumny
Niemców wycofywa y si z frontu wschodniego w kierunku zachodnim. Przed domem
akademickim na pl. Narutowicza Niemcy ca kowicie zniszczyli wysoki drzewostan
odgradzaj cy ich dom.
Nasi ch opcy w tym czasie cz sto spotykali si ze swoimi grupami partyzanckimi; mo na
by o wyczu , e co wisi w powietrzu... w Warszawie i w podwarszawskich osiedlach.
Du o Niemców znajdowa o si na ulicach Warszawy... Ten niepokój da o sobie zna
wybuchem Powstania Warszawskiego l sierpnia 1944 r. o godz. „W" - tj. o godz. 17.00.
Sytuacj naszego Zak adu pogorszy a sprawa przyjazdu na kilka dni przed wybuchem
Powstania doborowej dywizji „Herman Goering” z W och.
Jeden oddzia , w liczbie kilkudziesi ciu
nierzy, zatrzyma si w parku naszego
domu. Dysponowa on kilkoma samochodami, w których znajdowa a si bro ci ka i
lekka, ywno , napoje alkoholowe. Samochody te dla bezpiecze stwa przed nalotami ukryto
pod drzewami. Dla bezpiecze stwa te ustawiono dzia ko przeciwlotnicze na placu zabaw.
nierze trzymali si z dala od wychowanków i personelu. Widocznie taki otrzymali rozkaz od
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dowództwa. Wi kszo
czasu sp dzali na otwartym powietrzu, w nocy sypiali na
samochodach, wzgl dnie w namiotach.
Akurat l sierpnia pada deszcz, który wp yn na zmian rozkazu : zmuszeni byli wej do
budynku i reszt nocy przebywa w sali „muzycznej", tak a do rana. Rano w tej sali urz dzili
sobie niadanie prosz c piekarzy o wie e pieczywo i o upieczenie mi sa.
Wychowankowie ju wcze niej zacz li nawi zywa z nimi kontakty, a nawet sp dza dzie
graj c w ro ne gry. Wygl da o, e ta nowa sytuacja bardziej im odpowiada a ni poprzednia i e
pobyt ich przed y si i nie atwo b dzie mo na si ich pozby .
Zaj ci swoimi sprawami jak gdyby nie zwracali uwagi na to, co si wokó dzieje. W tym czasie
cze ch opców z ciekawo ci rozpocz a przeszukiwa ich samochody stwierdzaj c, e sporo
jest tam broni i ró nego rodzaju sprz tu wojennego.
Jeden z kolegów, Edward Sawalich, widzia , jak przyby jaki pan i zabiera bro z ich
samochodów. Poniewa nie by zorientowany, przeszed nad tym do porz dku dziennego.
Trudno by o ustali z jakiej organizacji on przyby i z czyjego polecenia. Niektórzy - ludzie
starsi - czuli, e co wisi w powietrzu. Na przyk ad
p. Henryk Koralewski zacz
zabezpiecza okna w jadalni przed ewentualnym niebezpiecze stwem. Zabezpieczy je
belkami drzewnymi od strony ul. Kaliskiej i S upeckiej. Wielu uwa o to za art, a jednak
w czasie Powstania belki te ratowa y nas przed mierci . Znajduj ce si na naszym terenie
wojsko niemieckie mog o w ka dej chwili, w razie jakiego nieszcz cia, wykorzysta
bro . Dlatego - wydaje si - e p. Koralewski mia s uszn racje buduj c zapory, które w
czasie Powstania nam pomog y.
W tym czasie na terenie Zak adu przebywa o bardzo du o osób, ksi a, klerycy,
personel pomocniczy, ch opcy, zakonnice i nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek i
inni.
A dalej ksi a : ks. Michalski, ks. superior Marabotto, ks. Stefan Batory, ks. Józef
Garncarek, ks. Józef Ko aci ski, ks. Henryk Kowalczyk, ks. Kazimierz Wójcik, ks. prof. Jan
Salamucha.
Z kleryków byli : Jan Baraszkiewicz, W adys aw Bienisiewicz, kl. Bronis aw D browski
(pó niejszy generalny sekretarz Episkopatu Polski), Franciszek Guzek, Bo ydar Guzowski,
Jan Kokot, brat Stanis aw Zieja.
Z personelu wieckiego : p. Henryk Koralewski i Zygmunt S k (najstarszy wychowanek
Zak adu). W tym czasie przebywa w Zak adzie ojciec kl. Kokota, który przyby w
odwiedziny do syna. Przebywa równie p. Freytag, pracownik Rady G ównej Opieku czej,
który potem w por si „ulotni ".
By y siostry Orionistki, które prowadzi y kuchni , pralni i szwalni . W lokalach
zajmowanych przez siostry przebywa y p. Pietraszewska, dobrodziejka ks. Aleksandra
Chwi owicza i staruszka - kucharka ks. Stanis awa Mystkowskiego.
Rzeczywi cie te przeczucia da y znak o sobie; l sierpnia rozpocz o si Powstanie
Warszawskie o godz. 17.00 - wybi a tzw. godz. „W".
Tym samym i na terenie naszego Zak adu rozpocz y si walki, a zacz o si od
eksplozji filipinek tu
pod oknami. Pierwsze strza y wystraszy y Niemców
przebywaj cych w naszym domu, ale szybko zareagowali chwytaj c za bro , wybiegaj c
z budynku do swoich samochodów po amunicj , której cz ciowo nie zastali. Nast pnie
obstawili ca y budynek blokuj c drzwi wej ciowe do niego, tworz c solidn warowni ,
utrudniaj c w ten sposób jego zdobycie. Zdawali sobie bowiem spraw , e na pocz tku
powsta com zale o na zdobyciu domu akademickiego przy pl. Narutowicza, gdzie
prawdopodobnie przebywa o oko o 350 policjantów, 2 kompanie SS, (w tym jedna z ona
z jednostek ukrai skich SS-Galizien) oraz stu uzbrojonych stra ników le nych i urz dników
niemieckich, broni cych zespo u gmachów Akademii Nauk Politycznych i Dyrekcji Lasów
przy ul. Wawelskiej.
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W pobli u Zak adu znajdowa a si jedna kompania SS, która otacza a budynek
dawnej szko y zawodowej przy ul. Tarczy skiej 8, dok d ucz szczali nasi wychowankowie.
Mimo trudnej sytuacji, jaka wynik a w czasie walk powsta czych, Niemcy zostali
wyp dzeni dzi ki du ej odwadze i po wi ceniu powsta ców, z których kilku zap aci o
yciem, wzgl dnie ranami. Pod naporem powsta ców, którzy szli naprzód
zdobywaj c poszczególne pomieszczenia Niemcy zacz li kry si , aby móc w nocy
przedosta si do swoich kamratów stacjonuj cych przy ul. Kaliskiej w „Monopolu”.
Korzystaj c z chwilowej przerwy w walkach, a pó niej w czasie dalszej akcji, wi kszo
wychowanków i personelu przedosta a si do jadalni w suterenie, która jednocze nie
a jako schron.
W tej sytuacji znalaz o si w ród nas dwóch
nierzy niemieckich z broni ,
których poproszono, by z yli j nie maj c innego wyj cia. Zapewniono ich, e z naszej
strony nic im z ego nie grozi. Zgodzili si czekaj c w napi ciu na dalszy bieg wypadków.
Ale do jadalni wpadli powsta cy przypuszczaj c, e nie ma tam Niemców. Jednak jeden
z nich zauwa , e w schronie przebywa dwóch rozbrojonych
nierzy niemieckich,
którzy bez oporu oddali si w r ce Polaków. Jako je cy zostali odprowadzeni do
komendy.
Trzeba w tym miejscu podkre li wielkie bohaterstwo m.in. niektórych
wychowanków. W sumie w tej walce zgina jeden Niemiec, natomiast straty powsta ców
by y znacznie wi ksze. Ksi a pragn li odprawi nast pnego dnia w kaplicy Msz w.
Poniewa nie by o mo liwo ci przeniesiono potrzebny sprz t do magazynu przy piekarni i
tam sprawowali bezkrwaw Ofiar . Funkcje zakrystiana pe ni kl. Bienisiewicz.
Nast pnego dnia, kiedy nasta a wzgl dna cisza, rankiem przyby o do naszego domu dwóch
nierzy niemieckich z m
prosz c w zamian o chleb.
Ciekawi sposób, w jaki oni si dostali, gdy dom by opanowany przez powsta ców. Okaza o
si , e wózkiem wie li t m
ulic Kalisk , wykorzystuj c chwilow przerw w dzia aniach
wojskowych. Dziwi te fakt, e nie si
dali tego pieczywa, lecz w sposób uprzejmy.
Wszystko odby o si w spokoju, jednak przypadkowy strza w kierunku naszego Zak adu
zmobilizowa tych Niemców, którzy natychmiast odpowiedzieli ogniem.
Wiadomo by o, e ten strza pad z Domu Akademickiego. Widocznie tam uwa ano, e
w Zak adzie przebywa du o powsta ców. Ostrza si z czasem zwi kszy .
Po tych walkach wieczór by cichy, bez strzelaniny, a nawet niektórzy wyszli na zewn trz, by
stwierdzi co s ycha , czy nie ma rannych powsta ców. Pan S k wracaj c z wieczornej
przechadzki us ysza w pobliskich krzakach j ki. Znalaz o si zaraz kilku odwa nych, którzy
udali si z nim we skazanym kierunku. Okaza o si , e byli to ranni
nierze niemieccy.
Przyniesiono ich na kocach do jadalni. Stwierdzono przy tym, e jeden by bardzo s aby
z powodu wielu ran postrza owych; drugi w lepszej kondycji. Zaj to si nimi - zostali umyci,
i opatrzono im rany.
Niemcy nie b c pewni siebie, prosili ksi y, by czuwano nad nimi. Nazajutrz o w asnych
si ach poszli w towarzystwie naszych ludzi do powsta czego szpitala, u pa stwa
Nasierowskich, gdzie p. dr Marian Tulczy ski opatrzy fachowo rany doradzaj c, eby
z powodu trudno ci organizacyjnych wrócili z powrotem do naszego schronu. Ta decyzja
okaza a si dla nas opatrzno ciowa.
Najwi cej opiekowa si nimi kl. Kokot, który biegle w ada j zykiem niemieckim. Wida by o,
e i sami Niemcy czuli si dobrze, darz c nas zaufaniem. Poniewa odczuwali ból i nie mogli
zasn , prosili, aby czuwano nad nimi w nocy, na co uzyskali zgod .
Wracaj c jeszcze do tego strza u z Akademika trzeba powiedzie , e by to sygna do
przeprowadzenia po po udniu generalnego ataku. Artyleria z Placu Narutowicza ostrzeliwuj c
nasz Zak ad narobi a wiele szkód. Do d ugo trwa ten ostrza . Dla bezpiecze stwa wszyscy
szybko zbiegli do schronu uwa aj c, e pewniej b dzie przebywa razem.

18

Wspomnienia „Antoniaków”
Trzeba sobie w tym kontek cie u wiadomi fakt, e nasz dom by terenem walk, w
czasie których Niemcy ponie li straty. W tym czasie dochodzi y wie ci o bestialskim
rozprawianiu si z mieszka cami domów zaj tych przez Niemców. Przyk adów by o wiele Redemptory ci na ul. Karolkowej lub Jezuici na ul. Rakowieckiej czy wreszcie mieszka cy na
ul. Wawelskiej...
Nic wi c dziwnego, e i na nas pad strach. W tej sytuacji wszyscy zacz li my si modli
prosz c Boga o mi osierdzie.
Ks. Marabotto zach ci do alu za grzechy, udzielaj c rozgrzeszenia. My la pewnie o tragedii
Jezuitów czy Redemptorystów...
Schron by pe en ludzi, w ród których byli tak e Niemcy. Byli my ca y czas w
napi ciu. Kiedy Niemcy ponownie opanowali Zak ad, przeczesuj c ka dy k t, dostali si do
drzwi naszego schronu. S yszeli my wtedy odg osy rzucanych granatów. W tym momencie na
kach ranni Niemcy przemówili w naszej obronie. Wyja nili, e troskliwie si z nimi
obchodzono. Uwa any przez nas za oficera robi wszystko, aby nie dopu ci do masakry. Tamci
oniemieli z wra enia. Byli nastawieni na wymordowanie wszystkich. Po namy le kazali
wynie chorych na
kach. w. Antoni obroni swoich czcicieli. Wkraczaj cy Niemcy,
których w ciek
powstrzymali ranni koledzy, zaj li si swoimi.
Przy wynoszeniu chorych Niemców zauwa ono, e pod murem na rozstrzelanie postawiono ojca
i syna Kokotów. Znaleziono ich na pi trze, a nie w jadalni i dlatego uwa ano ich za
partyzantów. Szukaj c pomocy, kl. Kokot zwróci si do rannego Niemca, by ten o wiadczy , e
on sam i jego ojciec s mieszka cami Zak adu, co niew tpliwie uratowa o tamtych.
Akademik
Pami tam, gdy my opuszczali dom, ks. Marabotto przypomnia sobie, e w
magazynie znajduje si Naj wi tszy Sakrament. Nie zwracaj c uwagi na niebezpiecze stwo,
zabra ze sob kl. Guzowskiego i z nim wyniós Sanctissiinum. W tym czasie Niemcy zauwa yli
ich my c, e to obcy. Atoli ks. Marabotto wylegitymowa si paszportem w oskim. Wyja ni
cel powrotu do domu.
Nas opuszczaj cych dom, z r kami podniesionymi do góry, p dzono wraz z
mieszka cami w liczbie kilkuset z ulic Barskiej, Grójeckiej i Kaliskiej do Domu
Akademickiego. Po drodze w ró ny sposób szydzono z nas wszystkich, tak jak z Pana Jezusa
podczas Drogi Krzy owej. By a to pierwsza stacja drogi cierpie - dalsze stacje mia y nast pi .
Gdy my tam zaszli, czekali my na dalszy los.
Wprowadzaj c nas na dziedziniec Akademika, konwój dokona selekcji, tzn. oddzieli
nas oko o 40 osób, tj. personel, wychowanków i siostry Orionistki od pozosta ych osób
przyprowadzonych z ró nych ulic. Byli my niepewni, czy to nie pos y do wykonania
wyroku za to, e w naszym domu mia a miejsce akcja powsta cza. Zabrano wszystkim tzw.
„kennkarty" (dowody osobiste), nakazuj c stan przodem do muru. Znalaz si tam i Niemiec
skiego pochodzenia, który mówi : „schnell, schnell bo was tu wszystkich wystrzelom”.
Opatrzno Bo a czuwa a nad nami. w. Antoni or dowa .
Po po udniu ustawiono nas w dwuszeregu i poprowadzono do wielkiej koncertowej sali
gmachu Akademika, ozdobionej flagami niemieckimi i portretem Hitlera. Nast pnie
ustawiono pod cian , nakazuj c ogl da trzech zabitych Niemców. Komendant
zakomunikowa , e od tego momentu jeste my zak adnikami, zastrzegaj c sobie prawo
rozstrzelania dziesi ciu zak adników za mier jednego
nierza niemieckiego. Po „apelu”
zgrozy i pouczenia odprowadzono wszystkich do nast pnej du ej sali i ustawiono rodzinami,
zakre laj c kred na pod odze odpowiedni dzia Lebensraum. Nas od czono od innych
oddaj c do dyspozycji kilka pokoi. Tego dnia siostry przynios y nam obiad. Nast pnego dnia,
tj. 4 sierpnia, po toalecie, ks. Marabotto udziela komunii w. tym, którzy pragn li si pokrzepi
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duchowo. Natomiast posi kiem dla cia a by krupnik podawany w ro nych naczyniach.
Podawaniu towarzyszy y drwiny : zupa na wodzie z basenu, mi so z zabitego konia. odny nie
zwraca na to uwagi, byle zape ni
dek. Cele do naszej dyspozycji by y ciasne, spali my na
go ych pod ogach, a tylko jeden siennik by pod g ow na ca cel .
Przez okna nie wolno by o wygl da , a szczególnie gdy przywo ono rannych lub zabitych
Niemców. Gdy my byli w celach, nic nie robi c i le eli my na pod odze lub siedzieli my
w kuckach to zadawali my sobie pytanie, co dalej z nami si stanie, czy si st d wydostaniemy,
czy mo e zostaniemy na zawsze gdzie pogrzebani ...
Pami tam, jak po kilku dniach dostali my kawa ek czerstwego chleba i jak go dzielono na
cz ci, aby ka dy móg cokolwiek dosta . Kto nam dostarczy tego daru Bo ego? Oficjalnie
dostawali my raz na dzie i to przewa nie krupnik.
Pilnowali nas stra nicy niemieccy. Z czasem nasze humory si polepsza y wspomnieniami si gali my do dawnych czasów. Cele nasze znajdowa y si nad bram
wjazdow , mo na wiec by o ogl da wyje aj ce i przyje aj ce czo gi niemieckie Ale trzeba
by o to robi uwa nie. B c w izolacji od pozosta ych grup i od wiata zewn trznego, nie
wiedzieli my wszystkiego. Dla utrzymania bezpiecze stwa lub ewentualnego uderzenia na
Niemców przez powsta ców ustawiali oni w bramie czo g, a inny wysy ali na miasto z
zamiarem atakowania punktów oporu.
Przypadkowo widzieli my, jak jeden czo g wyjecha na ul. Grójeck i ostrzeliwa wie ko cio a
w. Jakuba, chc c zlikwidowa punkt oporu powsta ców. Czo g w powrotnej drodze przywióz
zabitego Niemca.
Niemcy wtedy przyst pili do wykonania pogró ki. Nast pnego dnia dziesi ciu wybranych
z sali ogólnej zosta o rozstrzelanych w piwnicy. Prze ywaj c strach i niepewno jutra,
pytali my si znów, jakie skutki tego b
dla nas. Byli my wi niami, zak adnikami.
Zdawali my sobie spraw , e w tej sytuacji mo e nas ocali tylko cud. To tak oceniamy. By a
to pierwsza cze naszej drogi cierniowej. Jak b dzie dalej , tego nikt nie mo e przewidzie .
Rozstrzelanie niewinnych ludzi za jednego Niemca, by o przykrym ostrze eniem.
Obok tych prze
by y i chwile odpr enia, szczególnie gdy zawiadomiono, e z
komina naszej piekarni unosi si dym. Ucieszyli my si , bo by to znak, e piekarz Jan
Klimek uruchomi piekarni . Podobnie cieszyli my si z pozdrowienia, które Jan Klebaniec
z dachu naszego domu przez tub . Pozdrawia wszystkich, zarówno ksi y, jak i kolegów
w akademiku. Podnosi o to na duchu, cho i budzi o l k, czy aby Niemcy tego nie
wykorzystaj przeciwko nam.
Musieli my by bardzo ostro ni i czujni, aby nie da Niemcom powodu do czego , co by nam
mog o przynie jaka szkod .
8 sierpnia wartownik niemiecki zawiadomi nas, e z „Antonina" zacz o si dymi .
Obserwowali my przez nasze okienka : wida by o, jak p on dach oraz jak si dym unosi
z rozbitych okien. Widok ten nas przygn bi . Prosili my w. Antoniego, by Dom nie sp on
ca kowicie i nie zosta rozwalony „krowami". Zdawali my sobie spraw , e je eli
prze yjemy, w asnymi si ami b dziemy go odbudowywa . Zreszt
wieczorami
obserwowali my, jak pal si kamienice i s rozwalane przez Niemców.
Je eli mnie pami nie myli, to 9 sierpnia us yszeli my potworn strzelanin i wybuchy.
wist by tak potworny i bliski, e bali my si , i równie nas dosi gnie.
Jeden z Niemców powiedzia , e dzia a by y umieszczone na wagonach kolejowych dla
prowadzenia walki przeciwko powsta com, doda „machen Getto". Dowodem na to wida by o przez okna - jad ce kolumny czo gów i samochodów w kierunku Ok cia. W tym
czasie obserwowali my, jak starcy i kobiety z dzie mi opuszczali stolic nios c na czele bia
flag . My leli my, e to pokojowa delegacja. Okaza o si , e byli to je cy. zy p yn y, gdy
si patrzy o na to zbiorowisko ludzkie.
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Za nimi szli chorzy, starsi z tobo kami w r ku i na plecach, smutni i rozgoryczeni
pilnowani przez uzbrojonych
nierzy - szli w kierunku targowiska „Zieleniak" przy ul.
Opaczewskiej. Widok by straszny, porównywalny z widokiem niewolników z czasów
rzymskich. Byli my przekonani, e i nas taki pochód nie ominie i e b dzie to druga cz
naszej stacji cierpienia.
Zieleniak
11 sierpnia Niemcy zawiadomili, e i nas w tym dniu odprowadz na „Zieleniak" i oddadz
asowcom, którymi dowodzi s ynny ju w Warszawie gen. Mieczys aw Kami ski. Nawet
Niemcy si ich bali. Dla nich cz owiek by niczym. Nale o si wi c od nich spodziewa
rzeczy najgorszych. Zostali za oni - pod wodz gen. brygady SS RONA w nie
Kami skiego - sprowadzeni na Ochot ju 4 sierpnia dla zd awienia Powstania. W ci gu
dwutygodniowej barbarzy skiej akcji przep dzili tysi ce ludzi przez tzw. obóz przej ciowy
na „Zieleniaku” w drodze do innego obozu w Pruszkowie.
Zanim dosz o do naszego przej cia na „Zieleniak” uzyskali my pozwolenie na udanie si
na Barsk po ywno dla wszystkich. Uda si wówczas kl. Baraszkiewicz z kilkoma
wychowankami, którzy przynie li w workach troch cukru i innych wiktua ów, odzie y itp.
Wkrótce po powrocie tamtych z Barskiej przygotowali my si do wymarszu. Najpierw
oddano nam kennkarty, przygotowywano wozy dla osób starszych i chorych i uformowano
kolumn - drug cz
drogi naszych cierpie . Przemarsz robi wra enie, jakby my
znajdowali si na terenie po trz sieniu ziemi. Szli my rodkiem ulicy Grójeckiej pod
ekskort Niemców. Przera ali nas Ukrai cy, którzy jak zwierz ta pilnowali nas w tym
przej ciu do „Zieleniaka”. Jednak przestali my si nimi interesowa , gdy widok wokó by
straszny - pal ce si domy, wal ce si ciany, wyrzucane meble... gin ca Warszawa.
Szli my wyko czeni, g odni, jak gdyby na m . To, co dawali, to tylko, aby nie umrze , a
nie
. To za , co nasi przynie li z „Antonina", nie wystarczy o dla wszystkich. Jedynie
mo na by o to rozdzieli symbolicznie. Zreszt byli my w takiej sytuacji, w której nie
my leli my o jedzeniu...
asowcy obserwowali wszystko, ale obchodzi a ich cudza w asno . W czasie
przemarszu zabierali buty, szukali z ota, zegarków i innych drogocennych przedmiotów. Na
ro ne sposoby starali my si przej do porz dku dziennego nad ich pod ci .
Pogoda w tym dniu by a adna, chwilami by o gor co od pal cych si budynków. Przeszli my
now drog cierniow . Z obawami zostali my wprowadzeni w bramy „Zieleniaka”,
tymczasowego pobytu pod go ym niebem.
Pami tam pierwsze bolesne sceny. Rewiduj c wszystkich podeszli i do mnie. Mia em
kieszonkowy zegarek w marynarce (w asno ks. Michalskiego). Pijany Ukrainiec za da go
ode mnie. Bez wi kszego oporu odda em mu w zamian za zegarek samochodowy. Wzi em to
cacko. Gdy tymczasem jego kumpel podszed do mnie i powiedzia : „dawaj czasy", które ci da
kolega. I ten odda em... Byli to ludzie bezwzgl dni, dlatego unika em ich. Nast pnie widzia em,
jak si obeszli z jedn bogat pani , która mia a na r ku kilka z otych pier cionków. Poniewa
nie mogli ich zdj , amali jej palce i w ten sposób dochodzili do zdobyczy. Kobieta mdla a,
lecz na to nie zwracali uwagi. Na „Zieleniaku” w asowcy pokazali, co potrafi . Jednego
czyzn , którego chcieli zrewidowa , a ten si broni , zabili strza em z rewolweru. By to
hrabia Czarnecki. Wypadek podzia na widzów okropnie. Bezradna ona nic nie mog a
pomoc m owi. Chocia potem dali troch chleba zrabowanego w jakiej piekarni, je si
nie chcia o. Zbli a si noc, ka dy wi c stara si w jaki sposób przygotowa miejsce na
odpoczynek.
Zw oki hr. Czarneckiego zosta y pochowane, a ks. Kowalczyk na pro
ony modli si
za zamordowanego. Noc sp dzili my ró nie : cz ste budzenie, rewizje i trudny sen
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doprowadzi y do nerwów. Pod sam wieczór przyprowadzono nast pna grup ludzi. By y to
niedobitki z reduty ul. Wawelskiej, która walczy a oko o 10 dni.
Najsmutniejsz noc w moim yciu by a ta noc na „Zieleniaku”. Spali my pod go ym niebem,
bez przykrycia. W asowcy w tym czasie urz dzali polowanie na kobiety i m ode dziewczyny,
które ratowa y si jak mog y czy to chowaj c swe w osy w czapki, czy kryj c si pomi dzy
czyznami, czy wreszcie po yczaj c ubrania m skie albo cz ci garderoby. S yszeli my pisk,
acz, jak i równie mordowanie. Na szcz cie ta druga droga m cze stwa ko czy a si ,
i przygotowywali my si do nast pnego dnia - do trzeciej drogi cierpienia, czyli z „Zieleniaka”
na Dworzec Zachodni i do Pruszkowa.
Pruszków
Nast pnego dnia, tj. 12 sierpnia ruszyli my z „Zieleniaka” na Dworzec Zachodni,
do poci gu. Do czyli my do t umu, który równie pod
na stacj . Po drodze widzieli my
ró ne rzeczy, które mo na by o ogl da tylko wtedy. Film... Widzieli my le ce trupy,
zniszczone drogi i zabudowania, ogarn nas l k - wszystko to nie mog o si pomie ci w
owie. To tak jak gdyby front przeszed ... Jaki los im przygotowali mordercy niemieccy.
aka si chcia o. Ale yli my nadziej , e to wszystko si sko czy. W krótkim czasie
dobili my do Dworca. Zobaczyli my stoj ce wagony osobowe, maj ce nas zawie do
Pruszkowa.
Pragn tu nadmieni , e wyrwanie si spod w adzy w asowców da o nam ulg ,
Przeszli my pod ,,opiek " Niemców. Byli to przewa nie starsi
nierze Wehrmachtu.
Za adowano nas i ruszyli my do Pruszkowa.
Widoki tym razem by y przyjemniejsze : zobaczyli my normalnych ludzi i dzieci bawi ce si ,
pola zielone, wiejskie zabudowy - otoczenie odmienne od tego, na które napatrzyli my si
w Warszawie. Opuszczali my stolic , która jakby chcia a powiedzie : egnajcie, na pewno
wrócicie, b
jeszcze adniejsza... Dojechali my do Pruszkowa. Tam zacz o si novum, nowa
droga cierpie .
Teren by otoczony dwoma szpalerami Niemców. Z wagonów przeprowadzono nas
skim pasem do olbrzymiej hali produkcyjnej (wagonowni), która s
a do naprawy
taboru kolejowego. Tam na pocz tku siostry Polskiego Czerwonego Krzy a roznios y
deportowanym chleb i zup . Trzeba wiedzie , e znajdowa y si tam tysi ce warszawiaków
i panowa wielki ba agan. Kto rz dzi, z kim rozmawia , kto mo e udzieli informacji, jak
ugo tu b dziemy stali...
Pierwsz spraw by o znalezienie miejsca na odpoczynek. W ci gu dnia Niemcy nieustannie
obserwowali wszystkich, wy apuj c m odych i zdrowych ludzi i odprowadzaj c ich do ró nych
prac. Ró nie prze ywali my tam czas: ka dy pocz tkowo robi to, na co mia ochot w ramach
nakazów i zakazów.
Ksi dz Marabotto maj c paszport w oski uzyska zwolnienie i uda si do
niewa.
Nasi podesz ego wieku lub z ego stanu zdrowia mogli opu ci Pruszków i uda si do
niewa lub do swoich rodzin. Do tych szcz liwców - przypuszczam - nale eli
p. Pietraszewska, kucharka ks. Mystkowskiego, panowie Kokot i Koralewski.
Ksi dz Marabotto prze ywa bole nie rozstanie z nami, g ównie dlatego, e jako przeony uwa , i powinien by ze swoimi do ko ca. Mia - by mo e - intencj próbowa nas
uwolni od ewentualnego obozu. My pozostali my z ks. Michalskim, naszym prze onym i
kierownikiem grupy.
Wieczorem wci
nap ywa y nowe grupy, które interesowa y si sk d jeste my.
Informowali my, e jeste my z Warszawy z Zak adu wychowawczego przy ul. Barskiej 4.
Jednocze nie przygotowali my si do snu - rzecz jasna - na ziemi w ubraniach, k ad c pod
ow to, co si mia o. Poniewa byli my zm czeni, dochodzi o do tego, e same oczy si
zamyka y. Wygód nikt nie szuka , bo nie mia gdzie. Od razu sen.
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Ks. Batory w nocy alarmowa , e zbli aj si samoloty... Nikt na ten alarm nie zareagowa .
Nie by o si y...
W Pruszkowie sp dzili my dwie koszmarne noce, które da y si we znaki - le eli my na
betonie w odzie y. Trzeciego dnia zastanawiali my si , jakie b
nasze drogi : O wi cim czy
inny obóz koncentracyjny, wyjazd na przymusowe roboty. Ale - i to jest najwa niejsze zdali my si na wol Bo . Oko o godz. 10.00 sprawa zacz a si wyja nia .
Kilkudziesi ciu Niemców zgrupowa o pewn cz
ludzi, w tym i nas, i pop dzi o do
poci gu towarowego. Obserwowali my wtedy dantejskie sceny. Ustawiono kilka sk adów
poci gów wed ug nast puj cych kategorii - osobno dzieci zabierane rodzicom
i wprowadzane do wagonu, m odzie , doro li i starsi oraz chorzy. To tu dantejskie sceny :
matki rzuca y si pod poci gi b agaj c o swoje dzieci, ony - o swoich m ów. Wrzaski, piski
i p acz zag usza y porz dek trudny do opanowania. Ka dy przy tym poci g mia inne
przeznaczenie, czego nie wiedziano. My my pozostali w grupie - nas nie roz czano. Wszyscy
udali my si do poci gu, czekaj c na dalsze losy. Zacz a si nowa droga poniewierki.
Wyjazd w nieznane
Przed wyjazdem podjecha wóz z chlebem przydzielaj c ka demu pó bochenka. By to
znak, e czeka a nas d sza podró w nieznane. Istotnie, ruszyli my przy oknach zabitych
deskami i do tego jeszcze zadrutowanymi. Cywile, którzy pilnowali nas z broni , pozamykali
wagony tak, aby nikt nie móg ich otworzy .
Czekali my na stacji d ugo na skompletowanie wagonów, a dano sygna do wyjazdu
zbiorowiska ludzi, nieraz sobie nie znanych. Wiedzieli my jedno: wyjechali Polacy, którzy
opuszczali Warszaw i Pruszków, a których los nie by znany.
Gdy poci g by ju w biegu, wszyscy starali my si u
i znale dla siebie
wygodne miejsce. Tak dojechali my do yrardowa, gdzie pozwolono na moment otworzy
drzwi, ale zabroniono wysiada . Tam nas przyj to go cinnie. Tam zobaczyli my nakryte sto y
wzd
peronu: by chleb, owoce, krupnik w papierowych kubkach. To ludzie z PCK
dostarczyli wszystkim ywno ci na drog . Pan S k w
bia y fartuch i pomaga roznosi
prowianty w przekonaniu, e b dzie móg w ten sposób uj uwagi stra y i pozosta w Polsce.
Gdy transport odje
, zosta na miejscu, po czym uda si do
niewa. I tak unikn
dalszych losów, jakie si sta y naszym udzia em. Podziwiali my odwag p. Zygmunta. Tym
aktem nape ni ducha pozosta ych, daj c dowód, e mo na przerwa t niewolnicz pass .
Dlatego inni zacz li rozwa , w jaki sposób b dzie najlepiej dokona ucieczki
ryzykownej. Ucieczka p. S ka zadzia a. Uznano, e b dzie to mo liwe w Generalnej
Gubernii. Sprawdzono zaraz, w jaki sposób nale y otworzy drzwi wagonu.
W czasie takiego przygotowywania do ucieczki us yszano strza y. Przez szpar zauwa ono
cz owieka wyskakuj cego z poci gu, który pobieg kilka kroków i pad na przeje dzie. Trudno
by o stwierdzi , czy zosta ranny czy te zabity, gdy poci g si nie zatrzyma . Widok ten by
przestrog , ale nie odstraszy mia ych planuj cych ucieczk . Ci nie dali za wygran . Kl.
Kokot z Bogdanem Akoli skim wyskoczyli kryj c si natychmiast w zaro lach. Opatrzno
czuwa a ochraniaj c mia ków. Przypuszczali my, e szcz liwie dotarli oni do
niewa.
niew by w tym czasie jedyn placówk , do której pod ali ci, którym uda o si
pozosta w Polsce w czasie ucieczki i miejscem dla wysiedle ców ze stolicy. Dodawa ducha
i pokrzepia wszystkich tam maj cych schronienie. Ucieczki nie zauwa ono, gdy
pozostali je cy nie ponie li adnych konsekwencji.
Poci g mkn - jak gdyby zna nasze przeznaczenie - nie zatrzymuj c si na
adnej stacji. Przejechali my Generaln Guberni i znale li my si w Kraju Warty
(Warthegau). Doje ali my do terenów III Rzeczy Niemieckiej. Z okna przez szpar
widzieli my ód , tereny wokó Zdu skiej Woli, z charakterystycznymi wie ami
ko cielnymi i znan sylwetk Domu Misyjnego ksi y Orionistów.
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Ksi a i klerycy znaj cy dobrze ten teren o ywili si . Ksi a nawet pos ali pozdrowienie na
kartce z my , e kto yczliwy znalaz szy wiadomo przeka e adresatowi.
Poniewa ju d ugo podró owali my, za M ck Wol w lesie poci g zatrzyma si : pozwolono
nam wtedy na opuszczenie wagonu i pospacerowanie na wie ym powietrzu. Pogoda by a
pi kna, s ce jasno wieci o, jakby chcia o doda ciep a jad cym w dalek nieznan drog .
Niezale nie od tego, stra nicy czuwali z broni . Nikt nie próbowa ucieka , tym bardziej e
nieznany by teren w III Rzeszy. Ca y czas jechali my w kierunku zachodnim, to znaczy do
Niemiec.
Ca a noc by a koszmarna, ciasnota dawa a si we znaki. Gdy obudzili my si rano,
bola y nas ko ci. Poci g sta ju w aganiu. Jeszcze raz zezwolono na wyj cie dla
wyprostowania nóg, odsapni cia i umycia si w zimnej wodzie, s owem orze wienia si .
Obserwowali my ranne budzenie si przyrody, wschód s ca, jakby je
cego z nami po
horyzoncie... Rozpoczyna o si wi to Wniebowzi cia Matki Naj wi tszej. My wywiezieni
nie mogli my prze
tego jak na wolno ci…
Dlaczego je dzili my tak d ugo bez zatrzymania?
Wkrótce dowiedzieli my si przyczyny: szukano miejsca, gdzie by nas przyj to. Obozy
wzd
naszej trasy nie wyrazi y zgody na przyj cie z braku miejsc. Widocznie wcze niej
przyj to transporty i nie wiedziano, co z nami robi . Odczuwali my ju dotkliwie g ód, gdy
ywno z yrardowa sko czy a si . Kierownikowi poci gu i maszyni cie konwój
proponowa - tak si mówi o - apówk za odwiezienie nas z powrotem do GG.
Propozycji nie przyj to. W tej sytuacji jechali my dalej i dotarli my do Sudet w tym czasie
malowniczych. W ni szych partiach pi knie wygl da y osady, nad którymi górowa y wie e
ko cielne. Wioski - jak gdyby wymar e, nie by o wida ludzi, dzieci. Ale trzeba przyzna , e
porz dek zewn trzny by utrzymany, mimo e wojna trwa a. Tutaj jej nie by o wida . Po
po udniu zarz dzono postój. Prawdopodobnie by o to ko o Norymbergi, gdzie zatrzyma y si
inne transporty. By mo e, miejsce to s
o postojom transportowym, czego dowodem by y
urz dzenia higieniczne itp. Obiad, który tam zjedli my, ograniczy si do zupy b cej dla nas
„du ym zastrzykiem". Aby otrzyma porcj , nale o zdoby specjalny bilecik, stan
w kolejce. Chocia zupa wygl da a jak napój dla zwierz t, cokolwiek jednak zagrza a
dek.
A poniewa nie zaspokoi a g odu, ka dy stara si na w asn r
co ugotowa czy zje na
surowo. Przy czym nie wiedzieli my, kiedy si sko czy ta ko ysanka i jaki jest nasz status.
Niektórzy sprytni koledzy zdobyli ziemniaki i warzywa, eby zaspokoi g ód i mie co na
dalsz drog . W takich nastrojach jechali my dalej w nieznane.
Ró ne by y domys y, gdzie „wyl dujemy" na sta e. Wittemberga, Bawaria czy jeszcze
inne miasto... Ta podró po prostu zacz a nudzi . A w adze niemieckie nie wiedzia y, co
z nami zrobi , gdy tymczasem zbli si koniec wojny i obozy by y przepe nione, a Warszawa
liczy a kilkaset tysi cy mieszka ców. Ocala a cz
stolicy musia a by gdzie zakwaterowana
w obozach czy gdzie indziej, a na to nikt nie by przygotowany. Nasz transport nie mia
konkretnego adresu i dlatego znalaz si w trudno ciach. Trzydniowa podró w wagonach
zwierz cych, n dzne od ywiane sprawi y, e stali my si bardziej nerwowi. W ko cu by o nam
oboj tne, gdzie nas rozlokuj . Oby tylko cz owiek si zatrzyma i mia jakie warunki do ycia.
Trudno marzy o luksusie, ale w sytuacji podporz dkowania ludziom nieznanym, którzy mog
wobec nas kierowa si humorami, jest niebezpieczne. I w nie, kiedy takie snuli my
rozwa ania, poci g zacz hamowa zatrzymuj c si na stacji Bietigheim.
Bietigheim
Krzykami oznajmiono, e to ju koniec podró y. By a noc. Musieli my wstawa i
wychodzi z wagonów. Wstawanie w nocy nie by o atwe, ale odbywa o si sprawnie.
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Ka dy zabiera swoje zawini tka. Ksi yc o wietla teren i u atwia doj cie do baraków.
Nareszcie dotarli my na miejsce.
Na pocz tku starali my si ustali , co to za obóz, co nas w nim czeka. Jedno wszyscy
stwierdzili, e sko czy si czas niepewno ci, co z nami b dzie. Nie przewidzieli my, e ten
obóz prowadz Ukrai cy, których metody poznali my na „Zieleniaku”.
Jak pó niej dowiedzieli my si , obóz ten by przej ciowy, agodniejszy.
Cz
baraków by a w nim zbudowana niedawno - wiadczy y o tym nowe obicia deskowe,
jeszcze nie u ywane.
Wokó nas by y nowe baraki z trzypi trowymi pryczami. Pocz tkowo znajdowali my si
w jednej cz ci obozu podzielonego na dwie. Pierwsza to by a kwarantanna, to znaczy, e
wszyscy musieli przej przez ni , fryzjera i podda dezynfekcji odzie . Po tych zabiegach
przeszli my do drugiej cz ci - do baraków. Starali my si by od pocz tku do ko ca razem jedn grup , pomagaj c sobie wzajemnie w razie potrzeby. Zaraz na pocz tku ka dy otrzyma
specjaln kart upowa niaj
do pobierania posi ków.
Od nast pnego dnia mo na by o wyje
do pracy u bauerów na terenie Bietigheim.
Ja je dzi em do bauera, który dawa mi nale niki dla kolegów, a który by cz owiekiem
bardzo dobrym i agodnie si ze mn obchodzi .
Tu musz przypomnie , e w naszym transporcie oprócz ksi y Orionistów i
wychowanków z Barskiej by y siostry Orionistki, Karmelitanki, Urszulanki oraz jedna
Szarytka. Siostry te mia y swego kap ana, który im przez kilka niedziel odprawia Msze w. i
osi kazania.
Nam przydzielono osobny barak, w którym poza normalnym bytowaniem odmawiali my
modlitwy i w którym pó niej odprawiano Msze w.
Wkrótce do naszego obozu sprowadzono Rosjan, prawdopodobnie spod Leningradu,
którzy dobrze organizowali ycie. Du ilo chleba suszonego przywie li ze sob .
Nad nimi czuwa ich ksi dz, którego szanowali jak najbli szego cz onka rodziny. Gdy ledwo si
rozlokowali przy stole na powietrzu, rozpocz li swoje nabo stwo. Z podziwem patrzyli my na
nich, nie wstydz cych si modli publicznie. Przyk ad, który mo e nie jednego zawstydzi .
Byli takimi samymi je cami jak my. Wszystko, co posiadali, nale o do wszystkich. Wzór dla
innych wierz cych.
Ca a s ba obozowa - o czym ju wzmiankowano, ale nie precyzyjnie - by a rosyjska albo
ukrai ska. Je eli chodzi o stra obozow , stanowili j ludzie starsi, czy emeryci, czy
zatrudnieni przymusowo lub jako je cy. Wiedzieli my, e to obóz przej ciowy. Przebywali my
w nim do czasu przydzielenia do pracy.
Korzystali my z pewnej wolno ci, która pozwala a - jak o tym ju by a wzmianka - na udawanie
si do pracy u bauerów. Skorzystali z tego ksi a, klerycy, jak równie ch opcy, którzy szli, by
przynie troch po ywienia dla pozosta ych w obozie. Ch opców traktowano tak samo jak
doros ych; pracowali nie tylko dla siebie, ale i dla innych, którzy z przyczyn niezale nych od
nich nie mogli skorzysta z tego dobrodziejstwa.
Poza prac starali my si korzysta ze s onecznej pogody, aby zaczerpn
wie ego powietrza.
Je dzili my bowiem poci giem par dni w zaduchu, braku wiat a dziennego, no i w
warunkach ciasnoty.
Je eli chodzi o wy ywienie - niew tpliwie bior c pod uwag wojn , obóz, ograniczenie praw,
mo na uzna za takie sobie. Fakt, e to, co otrzymywali my, by o niewystarczaj ce, zmusza do
szukania dodatkowego ród a. Zreszt nie mieli my adnego wp ywu na wy ywienie. Byli my
je cami i musieli my si dostosowa do wszystkiego.
Pami tam, jak niektórzy koledzy pomagaj c przy rozwo eniu pieczywa do
poszczególnych baraków, starali si zdobywa co dodatkowo, czyli kombinowa troch
dla naszej wspólnoty. Nie byli my tam wczasowiczami i nie twierdzimy, e tylko doro li nam
pomagali.
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Ch opcy bowiem du o wnie li do wspólnoty i o tym nie nale y zapomina . Przecie wspólnie
pracowali my i dbali my o to, eby ka dy czu si jak ten, który cierpi razem z innymi. S usznie
napisa w swojej ksi eczce pt. Exodus Antoniaków ks. Borowiec nast puj ce zdanie : „Nale o
podziwia spryt i kunszt kulinarny naszych wychowanków; nic dziwnego, e potrzeba jest
matk wynalazków”.
Natomiast nie zgadzam si ze zdaniem tego autora, e „Ch opcom naszym polecono
porz dkowa uliczki na terenie fabryki”. Ch opcy pracowali na równi z doros ymi. Zgadzam
si z tym, co napisano o robocie kleryków. Ale nie mo na pisa , e wychowankowie byli tylko do
zamiatania przej pomi dzy halami fabrycznymi. Ja osobi cie z kolegami pracowa em
podejmuj c najgorsze roboty jak przygotowanie przypraw do zup, produkcja makaronów, itp.
Zreszt o tym pó niej w rozdziale o pracy w fabryce Knorra.
Ze wzgl du na nudy w tym obozie, niektórzy wychowankowie i ksi a stali przy
bramie wyj ciowej licz c na zatrudnienie. Trzeba przyzna , e kilkakrotnie uda o si im dosta
prac , m.in. w fabryce moszczu (wyrób soku jab kowego), z którego wyrabiano wino.
Szczególnie nale y podkre li , e ci, co pracowali, wracali do obozu zadowoleni z pracy
mog c nieraz przynie gotowe posi ki, czy co do zrobienia sobie samemu. Ale byli i tacy,
którzy trafili na gorsze prace: dr enie tuneli w terenie górskim, w miejscu budowy fabryki broni.
Praca w tym ostatnim przypadku by a bardzo ci ka, polega a na rwaniu ska i wywo eniu
kamieni taczkami na zewn trz. Dlatego z naciskiem zaznaczam, e ci wychowankowie, ksi a
i klerycy maj cy l ejsze prace, a mog cy przynie co do jedzenia, po pracy dzielili si z innymi
w obozie - z tymi, którzy byli wyczerpani ci
prac .
Jak wida , by o to wspó dzia anie dla dobra ogólnego i utrzymanie si w grupie razem
pod has em: razem przybyli my, razem musimy wróci do kraju.
By a i taka grupa, która pracowa a przy odgruzowywaniu
dworca kolejowego
po
bombardowaniach alianckich. Ci ko pracowa a... Przy tej pracy niektórzy proponowali
system powolnej roboty, bumelanctwa, miej c si i powtarzaj c : langsam, aber gut - powoli,
powoli... Zreszt t zasad uznawali równie Niemcy.
Za ka
prac otrzymywano zap at wraz z obiadem w restauracji, z której korzystali tak e
miejscowi Niemcy, a nawet i oficerowie. Kr powali my si wchodzi do tego lokalu, poniewa
byli my w ubraniu roboczym i dlatego przynoszono nam posi ki przed budynek.
W obozie tym przebywali my kilka tygodni. Wykorzystali ten pobyt przede wszystkim ksi a,
którzy maj c pozwolenie odprawiali Msze w. Byli my prawie zadomowieni, poznali my
personel, a nawet nawi zali my kontakt z innymi je cami.
Tygodnie pobytu w Bietigheimie zbli y si ku ko cowi. Pomimo, e ciekawo by a
do silna, nikt do czasu wyjazdu nie wiedzia , dok d nas wywioz i jaki b dzie nasz nast pny los.
Przed wyjazdem przygotowano nam nowe dokumenty. Pierwsza obawa - to aby nas nie
rozdzielono i aby nasza grupa nie pozostawa a do ko ca na terenie Niemiec. Ale nie od nas to
zale o. Musieli my przyj to, co nam proponuj , wzgl dnie narzucaj .
Jednak przyszed moment opuszczenia obozu przej ciowego. Po egnanie by o do wzruszaj ce egna nas personel, egnali pozostali je cy. Tym samym rozpocz li my nast pn drog
cierpienia. Cho ta droga by a krótka, gdzie oko o jednej godziny, to jednak by o nowe
nieznane. Wyjechali my poci giem osobowym... do Heillbronnu.

Heillbronn
To miasto przemys owe licz ce oko o 200 tys. mieszka ców. Miasto schludnie
utrzymane, maj ce du o zabytków, pi knych budowli, szczególnie ko cio ów z wysokimi
wie ami, du o szpitali wojskowych, fabryk, ma ych przedsi biorstw i wiele dobrze
zaopatrzonych sklepów.
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I tutaj nie widzieli my adnych ladów wojny. Jak si pó niej okaza o, to miasto nie by o
nigdy bombardowane.
Najwi ksz fabryk by a fabryka przerobu spo ywczego, produkuj ca kilka rodzajów zup,
bulionów i makaronów. Wi ksz cz
wyrobów wysy ano na fronty niemieckie. W nie
zostali my przeznaczeni do tego miasta, do fabryki Knorra.
Troch zm czeni podró udali my si do fabryki. Po drodze Hitlerjungend do
nieprzyjemnie nas przyj a. Byli my kilkakrotnie wy miani, obrzuceni nieprzyjemnymi
epitetami. Znaj cy j zyk t umaczyli nam. My jednak twardo trzymali my si grupy nie
zwracaj c na to uwagi. Dowiedzia a si ona, e jeste my z Warszawy. Zdaj c sobie spraw
z walk tam przeciw Niemcom, mog a mie jakie pretensje.
Mimo zniewag pod ali my do fabryki, gdzie nas przyj to z ró nymi minami. Dla nas by o
najwa niejsze to, aby w ko cu gdzie si ulokowa i zako czy w drówk . Trzeba przyzna ,
e dyrekcja fabryki przygotowa a dla nas schludne baraki, b ce kiedy w r ku wojska.
Otrzymali my dwa wi ksze pomieszczenia wraz z jadalni , duchowni za - inne dwa i trzecie
przeznaczone na kaplic . Wszystkie pomieszczenia sanitarne by y przygotowane tak, e
z czysto ci cia a nie by o k opotu.
Gdy ju urz dzili my si na nowym miejscu, nast pnego dnia, byli my wezwani do
kancelarii, gdzie nas rozdzielono na grupy, a nast pnie rozes ano do pracy w pawilonach
produkcyjnych. Podzia pracy by ró ny, w zale no ci od zapotrzebowania; cz
ksi y
i kleryków przydzielono do Neubau, gdzie pracowali przy budowie nowej hali kwasu solnego.
Byli to ksi a Garncarek, Kowalczyk i klerycy Baraszkiewicz, Bienisiewicz i Bronis aw
browski. Do pawilonu produkcyjnego sosu i bulionów oddelegowano ks. Batorego i kl.
Guzowskiego wraz z kilkoma wychowankami. Przy przenoszeniu worków z wagonów do
magazynów pracowali ksi a i wychowankowie. Do pilnowania kot ów by przeznaczony kl.
Borowiec, a do zasypywania kot ów przeró nym surowcem na górze Schejbal - kandydat do
Zgromadzenia; kl. Guzowskiego zatrudniono przy pieczeniu i paczkowaniu bulionów.
Nast pnie, cho wychowankowie byli lud mi m odszymi, zatrudniano niektórych przy tych
samych pracach. Na przyk ad Dobro , Sawalich, Szaszkiewicz i Szostakiewicz pracowali
w maskach przeciwgazowych przy produkcji bulionów. Fariaszewski, Gawos awski,
Grochowski, Zahorski, Kuliszewski pracowali przy budowie nowej hali do produkcji
kwasu solnego. Tunicki, Wywia ek, Tomaszewski - przy pakowaniu paczek dla wojska na
front. Boche ski T., Boche ski M., Golis, B aszczyk, Kijek - na produkcji makaronu
i innych produktów. Karwatowicz, Kondraszewski, Kude ka, Ku ma, Ostrowski, Mirowski
zatrudnieni byli przy produkcji bulionów, gdzie nie mo na by o d ugo przebywa ze wzgl du
na zdrowie. By y - jak wida - tworzone grupy wymienne, dlatego m.in., e w masce nie mo na
by o pracowa ca y dzie . Pozostali byli przeznaczeni do ró nych prac gospodarczych w
zale no ci od potrzeb. Byli to z kolei Bartosiak, Bilski, Blum, Czechnowicz, Dudzinowicz,
Marchwiak, Makowiak, Marsza , Ostrowski H., Okraszewski, Starzewski, Stadkowski,
Zamirski i Zatchej.
Tu chc zwróci uwag na fakt, e Niemcy przyjmuj c do robót przymusowych nie
litowali si zbytnio nad lud mi m odymi, nad dzie mi. Uwa ali, e z braku ludzi do pracy
musz zatrudni ch opców, nie licz c si z ich wiekiem. Potrzebna by a si a robocza do ró nych
czynno ci itd., anga owali tych z rezerwy. Dla nich produkcja by a wa niejsza ni wiek
pracownika. Poniewa stanowili my zwart grup , w adze wspania omy lnie zgodzi y si
zwolni ks. Michalskiego z prac fizycznych, powierzaj c mu opiek nad wszystkimi. Do jego
obowi zków nale o czuwa nad domem, dba o porz dek w pomieszczeniach, przywozi
posi ki dla wszystkich oraz by odpowiedzialnym za dzia alno na terenie baraku przed w adzami
miejscowymi, utrzymywa kontakty z dyrekcj fabryki.
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Przy okazji nawi za on znajomo z miejscowym proboszczem, który po zapoznaniu si
z ca okszta tem naszego pobytu w tym mie cie zaprzyja ni si z ks. Michalskim. Proboszcz ten
dostarcza szaty liturgiczne, msza , hostie, wina i wiece.
Dzi ki temu ksi a mogli odprawia Msze w. i udziela innych sakramentów, tak jak si to robi
w ko ciele. By to wielki dar Boga. Nie tylko my lano o ciele, ale i duszy. Po ca odziennym
trudzie mogli my pój do kaplicy i dzi kowa Bogu za szcz liwie sp dzony dzie , tym
ch tniej, e byli my razem i znosili my wszystko, co nas spotyka o.
Pragn doda , e w tej fabryce pracowali my z lud mi z ró nych pa stw - z Francuzami,
ochami, Hiszpanami itp... Nawi zywali my z nimi dobre stosunki w pracy i poza ni .
Obdarzali my szacunkiem wszystkich, którzy z nami wspó pracowali.
Jak pisa em na pocz tku, Heillbronn nie by bombardowany. Miasto nie mia o adnych
ladów zniszcze wojennych. Ale wtedy najbardziej dokucza y nocne naloty. Syreny dawa y znak,
e zbli aj si samoloty. Na pocz tku zapowiada to tzw. voralarm, a nast pnie w ciwy alarm.
Po jego us yszeniu musieli my wybiega na zewn trz i kry si w schronie. Porz dek
obowi zywa tak e w czasie nalotu. W schronie by y dy ury ludzi do tego powo anych, którzy
m.in. rejestrowali ka dego, kto si tam znajdowa . S ba robi a to tyle razy, ile razy by y naloty.
Niezale nie od tego, sam dyrektor fabryki, p. Nil, kontrolowa przestrzeganie zarz dze
zagl daj c nawet do baraków. Po odwo aniu alarmu wracali my do baraku na dalszy
odpoczynek nocny. Niektóre noce by y dokuczliwe, gdy naloty kilkakrotne zak óca y spanie.
Pomimo nie przespanych nocy, musieli my rano udawa si do pracy. Nie brano tego pod
uwag , czy dziemy wydajni. Praca nie mog a by zak ócona, od niej zale a produkcja
poszczególnych asortymentów dla celów wojskowych. Musieli my si temu podporz dkowa .
Niektórzy ksi a i wychowankowie - o czym ju wzmiankowano - mieli ci
prac , tak jak
wy adowanie z wagonów ró nych mieszanek w ci kich workach, transportowanie tego wind na
drugie pi tro; ustawianie du ych ilo ci sody na parterze wokó kadzi, do których rano spuszczano
z pierwszego pi tra mieszank rozgotowan w kwasie solnym. Inni równie pracowali na swoich
stanowiskach nie wyspani i podenerwowani tymi nalotami. Wszystkie prace wykonywali zgodnie
z harmonogramami zaj .
Wiedzieli my, e do najci szych prac i niebezpiecznych nale a praca przy kot ach,
w których gotowa o si sosy i buliony. I tutaj pracowali ksi a i wychowankowie. Inne prace
równie by y ci kie, ale nie tak gro ne dla zdrowia. Dlatego w tamtych miejscach obowi zkowo
noszono maski ochronne, aby si nie zatru wyziewami.
Ci, którzy podejmowali ci
prac , otrzymywali dodatkowe kartki, tzw. „zulagi" na pieczywo
i w dlin . W sumie trudne warunki bytowe i ci ka praca dawa y o sobie zna . Niektórzy nie
wytrzymywali, np. kl. Guzek i kl. Borowiec do powa nie chorowali.
Wi kszo
czasu sp dzi w
ku kl. D browski z powodu chorej nogi (gips).
Kl. Baraszkiewicz zaopiekowa si nimi i uda si do ambulatorium, gdzie otrzyma dla nich
lekarstwa. Chorowali tak e niektórzy wychowankowie, ale jako bez wi kszego uszczerbku dla
zdrowia.
Prze ywali my wtedy równie przyjemne chwile tak w czasie wolnym od pracy, jak i w
niedziele. Przede wszystkim poprzez codzienne uczestniczenie we Mszy w. i w niedziele.
Przez wspólne uczestniczenie w Eucharystii byli my bli ej Chrystusa. W tym naszym rodowisku
na kszta t ciep ej atmosfery wp ywali zarówno ksi a, jak i wychowankowie, którzy nawzajem si
rozumieli i tak post powali, aby jak najmniej by o k opotów. W dalszym ci gu ywiono nadziej
na szcz liwy powrót do kraju. Ka dy z nas stara si opowiada o prze ytym dniu pracy, jak si
uk ada a wspó praca itd., a podczas posi ków - ró ne dowcipy, bajki dla sp dzenia przyjemnie
ko cz cego si dnia. Organizowano równie ró ne gry towarzyskie, zabawy (bez ta ców);
niektórzy przodowali w humorach.
W tych zmieniaj cych si yciowych sytuacjach dobrych i z ych zadawali my sobie
pytanie: czy kto o nas pami ta. Otó tak - ks. Stanis aw Prochot przys
nam paczki
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ywno ciowe, które cieszy y wszystkich dlatego, e by y znakiem pami ci. Ponadto istnia y
jeszcze ró ne kontakty listowne.
Niektórzy pisali do swoich rodzin, aby da zna , gdzie si znajdujemy i jak yjemy pracuj c
jak niewolnicy.
Wracaj c jeszcze do rozrywek, trzeba powiedzie , e najbardziej dowcipnymi w
swoich humorach byli ks. Ko aci ski, ks. Garncarek i ks. Batory, którzy potrafili zabawia
godzinami wszystkich. By a to taka porcja rado ci, która nam si nale a.
Wolne dni od pracy wykorzystywali my na spacery po mie cie zwiedzaj c zabytki, wystawy
sklepowe i inne ciekawe rzeczy. Ale nic nie mogli my kupi , gdy poza pieni dzmi, które
otrzymywali my za prac , potrzebne by y kupony. Obcokrajowcy mieli trudno ci w kupowaniu.
Najwa niejsza by a niedziela, któr po wi cali my przede wszystkim sprawie
oddania czci Bogu. Prócz tego niedziela przynosi a poczucie swobody. Interesowano si nami
zw aszcza, gdy chodzi o o t umaczenie listów na j zyk niemiecki. Zwracano si wtedy do
ksi y. Ale te chodzi o o nawi zanie kontaktów. Tu pierwsze skrzypce gra kl. D browski.
Przypadkowo trafi a do nas prasa w j zyku niemieckim, z której dowiedzieli my si , e
Warszawa nadal si broni, i e dopiero po dwóch miesi cach nast pi a kapitulacja. Bardzo
prze yli my t wiadomo . Trzeba bowiem pami ta , e si y niemieckie by y kilkakro wi ksze
od powsta czych - smutne zako czenie musia o nast pi .
Którego dnia prze yli my dramatyczny moment na terenie fabryki. Chodzi o o pobicie
Hitlerjugend przez naszych kolegów, za co mog y by przykre konsekwencje, a nawet
pozbawienie ycia.
Otó przedstawiciel fabryki w towarzystwie policji przyby do ks. dyr. Michalskiego
z zamiarem przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie. Trzej wychowankowie mieli pobi
cz onków Hitlerjugend. Ks. Michalski o wiadczy wtedy, e nic nie wie o jakimkolwiek
pobiciu m odych Niemców. Przedstawiciele w adz uwierzyli pozostawiaj c nas w spokoju.
To zaj cie mia o miejsce i nasi brali w tym udzia . Dwóch kolegów z Sawalichem na czele
zostali zaczepieni podczas spaceru na ulicy przez czterech cz onków Hitlerjugend. Ch opcy
nasi nie dali za wygrane, wspólnie broni c swego honoru wdali si w bójk i sprawili tamtym
lanie, po czym w por wrócili do fabryki, nie daj c oznak, e w cokolwiek byli zamieszani na
ulicy.
Wkrótce potem by a nast pna sprawa. Stra nik fabryczny przy apa kl. Bienisiewicza na
wynoszeniu m ki. Fakt wykorzystano i wys ano go z grup wychowanków do Bad
Krozingen w pobli u Freiburga, nad sam rzek Ren, na granicy z Francj , celem kopania
okopów obronnych dla Niemców. Wys ano oko o 10 osób, w ród których by em i ja.
Mieszkali my w restauracji, przekazanej nam tymczasowo na okres prac. St d wo ono nas
samochodami ci arowymi nad sam rzek , gdzie znajdowa y si umocnienia tzw. Linii
Zygfryda, a gdzie umacniali my okopy dla znajduj cego si tam wojska niemieckiego.
Pami tam, jak je dzili my pi kn autostrad otoczon winnicami, harmonizuj
doskona e z ca ci przyrody. Widzieli my olbrzymie Alpy, które zas ania y dalszy horyzont.
Krajobraz nie do opisania. Bardzo lubili my je dzi t tras . Podczas robót samoloty
angielskie nie dawa y nam spokoju, lataj c stale nad tymi okopami. Piloci nie wiedzieli
pewnie, e tam znajduj si je cy zatrudnieni na styku frontów. Pracowali my tam kilka
tygodni.
Kl. Bienisiewicz z oddaniem troszczy si o nas. Stra nicy byli dobrzy, nie przejmowali si
naszymi sprawami. Którego dnia, gdy my kopali okopy, nast pi silny aliancki nalot na ten
teren, w czasie którego zgina na miejscu kolega Marsza . Przej li my si tym wypadkiem.
Natomiast Schejbal, wyczuwaj c zbli aj ce si wojska alianckie od czy si od nas, aby si
przedosta do nich i w ten sposób odzyska wolno . Potwierdzi listem, e ucieczka si uda a,
zapewniaj c pami o nas. Ze wzgl du na zbli aj cy si front postanowiono nas przewie
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z powrotem do Heillbronnu. Wtedy dowiedzieli my si , e Heillbronn by kilkakrotnie
bombardowany. Starano si , aby powrót mia miejsce, zanim nast pi nowe bombardowania.
Po powrocie z Bad Krozingen dowiedzieli my si tak e od ks. Batorego, e siostry
Karmelitanki wyjecha y do Polski na podstawie zarz dzenia gubernatora GG Hansa Franka,
które zwalnia o duchownych pochodzenia polskiego z przymusowych prac. Wiadomo ta
zmobilizowa a naszych ksi y do podj cia stara o zwolnienie na podstawie w/w zarz dzenia.
Zaj si tym ks. Batory, który uda si do gestapo w tej sprawie.
Bombardowanie miasta
eby si zrealizowa y te zamys y, ksi a i wychowankowie odprawili nowenn do
za yciela Zgromadzenia ks. Orione. I tak, kiedy my leli my o powrocie, nasta dzie
tragiczny dla miasta Heillbronnu. Kiedy po pracy spo ywali my kolacj , rozpocz si ryk
motorów nadlatuj cych samolotów. Stra e nawet nie zd
y og osi alarmu. Rozpocz o si ...
Na szcz cie byli my przeszkoleni w gaszeniu ognia.
W tym czasie czterech duchownych - ksi y Ko aci skiego i Wójcika oraz kleryków
Borowca i Guzka - skierowano do pawilonu Nudebau - starego budynku, który posiada grube
mury i w skie korytarze, suteren mog
spe ni rol schronu. Po powrocie opowiadano, e by y
tam miertelne wypadki.
Bez przerwy s ycha by o detonacje. W tym czasie przebywali my w schronie niedaleko
naszego baraku. Bali my si potwornie, gdy by o to bombardowanie systemem dywanowym.
Modlili my si o szcz liwe zako czenie, aby wszyscy wyszli ca o. Kiedy fala wybuchów
opad a i zacz o robi si ciep o, pierwsi wyszli ze schronu Niemcy. Nast pnie my, szukaj c si
nawzajem i pytaj c, czy wszyscy prze yli ten koszmar. Gdy my si spotkali, by a wielka rado
i dzi kczynienie Bogu, e sko czy o si to piek o. Ka dy opowiada , w jaki sposób sp dzi czas
w schronie. Pod wp ywem wstrz sów ludzie przebywaj cy z nami, po prostu wyli nieludzkim
osem. Bombardowanie pozostawi o po sobie po ary i ruiny. Miasto zamieni o si w gruzy.
Ludno wychodzi a oszo omiona, szukaj c swoich najbli szych w ruinach. Niemcy potracili
owy opuszczaj c fabryk widz c, jakie spustoszenie po sobie zostawi o bombardowanie. Nie
omin o ono równie naszego baraku, który sp on doszcz tnie. Byli my dlatego w trudnym
po eniu. Chocia przyj to nas w innych barakach, jednak g ód, brud i wszy rozpanoszy y si
na ca ego. Nie zwa aj c na to, e tragicznie prze yli my to piek o, nast pnego dnia musieli my
przyst pi do odgruzowywania terenu fabryki i doprowadzi do jakiego porz dku.
Ró nie sp dzali my czas po bombardowaniach, tym bardziej e nasz barak przesta istnie .
Przekazano nam inny. Cz
dnia pró nowali my, cz
pracowali my przy odgruzowywaniu.
Wieczory sp dzali my na opowiadaniach lub piewie ró nych piosenek - najcz ciej
patriotycznych, jednak w takim wykonaniu, aby nie dra ni Niemców. Nawet nie
przypuszczali my, e te piosenki tak oddzia ywa y na rodaków w tej samej sytuacji, co my.
Nast pnego dnia dowiedzieli my, jak wygl da o miasto po bombardowaniu. Ludzie chodzili jak
ob kani. Przedtem ta rzecz nie by a znana. Dlatego w nie zorganizowano tutaj du o szpitali
i fabryki mog y funkcjonowa . Pod koniec wojny przyszed czas i na to miasto. Niemcy wed ug nas - nie przypuszczali, e mo e co takiego nast pi , e mo e nawet du y dobry schron
zawie . Przeczuwaj ca cz
ludno ci, w tym i Polacy, opu cili schrony, i dzi ki temu zostali
uratowani. Ludno w schronach zosta a zasypana gruzami. Wybuch na dodatek wielki po ar,
który zw gli ich cia a. Mimo to odgruzowywano ulice, skwery i chodniki, aby mo na by o dosta
si do miejsc zasypanych po nalocie.
W adze miejscowe mia y dlatego do skomplikowane zadanie. Ci, co ocaleli, musieli co je ,
gdzie si podzia , a mieszka i schronów nie by o. W obawie przed buntem spo ecznym
sprowadza y ywno , ustawia y garkuchnie, z czego i my korzystali my. Nawet sprowadzono
samochody zaopatruj ce w ywno i artyku y codziennego u ytku. Ale niestety nie wszystkich.
A my dalej nie wiedzieli my, co z nami b dzie. Pierwsza zatem sprawa na wokandzie to
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zapewnienie sobie ywno ci, bo nikt si o nas nie upomnia . Niemcy mieli do
z mieszka cami, ze swoimi, eby si innymi zajmowa .

k opotów

Powrót na Ojczyzny ono
Pobyt dalszy w tych warunkach by uci liwy, warunki bytowania z dnia na dzie coraz
gorsze. Nale o liczy tylko na ask Bo i po rednictwo ks. Orione w rozwi zaniu naszej
sytuacji i powrotu do kraju.
W tym przypadku pos
si informacj , jakiej udzieli ks. Michalski ks. Boles awowi
Majdakowi na temat zabiegów o nasz powrót do Polski. (Archiwum Orio skie Zdu ska Wola,
AOZW, VIII 2 k.).
Otó , wed ug tej relacji ks. Michalski prosi pewnego urz dnika niemieckiego w
Stuttgarcie, z którym zapozna
si
w Warszawie, by ten interweniowa
u tamtejszych w adz w sprawie powrotu „Antoniaków” do kraju. Urz dnik ów interweniowa
i jemu w du ej mierze nale y zawdzi cza zwolnienie z robót przymusowych i mo no powrotu
jeszcze w grudniu 1944 r. do Polski - jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej.
Po uzyskaniu zwolnienia przyst piono do za atwienia jeszcze innych drobnych spraw.
Planowano pocz tkowo wyjazd pierwszej grupy - ch opców wraz z ks. Michalskim na 13
grudnia; pozostali nast pnego dnia. Przypuszczam, e projekt ten móg powodowa
niezadowolenie. Przy tym w adze fabryczne za da y od ks. Michalskiego rozliczenia z jednego
koca brakuj cego, gro c wstrzymaniem wyjazdu. Dziwna gro ba. Nasz barak zosta zniszczony
podczas bombardowania, a sama fabryka w 80%. By to tylko pretekst. Kiedy wa y si losy
ludzkie, by y „wa niejsze sprawy”.
Dalszy nasz pobyt w zaistnia ych warunkach by by bardzo uci liwy tak dla Niemców, jak i dla
nas. Z dnia na dzie warunki bytowania pogarsza y si . Nale o polega na w asnym sprycie,
by si utrzyma d ej w ród ruin, gdzie równie miejscowa ludno boryka a si z tymi samymi
problemami, a przede wszystkim modli si i prosi Boga za po rednictwem w. Antoniego o jak
najszybszy wyjazd.
W nieszcz snej sprawie brakuj cych kocy nale y przypuszcza , e pope niono b d przy
ich liczeniu – mo e dokument zgin w baraku. Nikomu nie zale o na nim. Mimo tych trudno ci
przygotowali my si do wyjazdu.
W ostatnim stadium przygotowania jednak zmieniono pierwotny plan: wyjedziemy wszyscy
razem! Rado ... gdy my spakowani opuszczali zrujnowan fabryk i zniszczone miasto. By a to
ostatnia droga ju nie cierpie , ale rado ci - droga, która mia a doprowadzi nas do upragnionego
wyjazdu do kraju, a ci lej mówi c do
niewa.
Wyjazd zbieg si z zako czeniem nowenny; wierz cy nie b dzie tego ocenia w kategorii
przypadkowej zbie no ci, ale...
Nale o przewidywa , e nie b dzie to droga us ana ró ami - wagony nie ogrzewane, zimno na
dworze... Dlatego robiono wszystko, aby nikt nie marz w drodze.
Nast pna sprawa to zaopatrzenie w ywno i inne rzeczy potrzebne w podró y.
Dopiero wtedy mogli my si troch rozgrza , gdy poci g zatrzyma si w Norymberdze, i
poszli my na stacj , gdzie by o ciep o i przytulnie. St d wyruszyli my do Krakowa.
Kraków
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Kiedy dotarli my do Krakowa, w Generalnej Gubernii, skierowano nas do ró nych
kwater. Ksi y do jednych, wychowanków do drugich. Trzeba przyzna , e w Krakowie
obchodzono si z nami bardzo dobrze: noc przespali my wygodnie, nie zabrak o smacznego
posi ku. Po tej naszej tu aczce to po prostu luksus...
Nast pnego dnia dowiedzieli my si , e s poci gi do Kielc, Cz stochowy i Warszawy.
W czasie, kiedy jeszcze trwa a wojna ca a nasza podró do Krakowa by a niebezpieczna. Cz ste
bombardowania, strzelanina stawa y si trudne do wytrzymania. Nale o si tylko modli do w.
Antoniego, by chroni nas od nieszcz cia w ostatnim stadium naszej w drówki do swoich.
Naszym celem by
niew, gdy nie mieli my po drodze nikogo, kto by si nami zaj .
Trudno nam by o zrozumie , e po tym wszystkim w Krakowie tak by o dobrze.
W kierunku

niewa

Niektórzy ksi a wyjechali w kierunku Kielc i Cz stochowy do swoich rodzin
czy znajomych. My za trzymali my si grupy - jako wielka rodzina orio ska z ks. Michalskim
na czele. Dowiedzieli my si w tym czasie, e
nierze niemieccy zaciekle bronili si pod
Kielcami, podczas gdy Armia Radziecka gwa townie par a do przodu. Te okoliczno ci tak e
decydowa y o naszej dalszej je dzie w kierunku Warszawy.
Pomimo wszystko dojechali my do
niewa bez niespodzianek.
niew wygl da
korzystnie. Prze ywali my bardzo ten ostatni etap naszej podró y.
Nie mogli my si pocz tkowo przystosowa do nowych metod dzia ania. Przyj ci
byli my bardzo go cinnie przez ks. Marabotto, ks. Pogórskiego i pozosta y personel
wychowawczy i administracyjny. Udali my si zaraz do
ni, aby doprowadzi si do
porz dku. Po tych higienicznych zabiegach zjedli my posi ek przygotowany przez tych, którzy
nas oczekiwali. Dzi kowali my za szcz liwy powrót w. Antoniemu i wszystkim tym, którzy
przyczynili si do naszego powrotu na czele z ks. Michalskim. Dzi kowali my wszystkim
ksi om i klerykom, którzy opiekowali si nami w czasie wspólnego przebywania w niewoli
niemieckiej, a ks. Marabotto i ks. Podgórskiemu za mi e przyj cie. By o mnóstwo opowiada ,
eby ci, którzy nie byli z nami, dowiedzieli si o wszystkim.
Tam pewnego dnia przysz a wiadomo , e Warszawa zosta a oswobodzona.
To doda o nam ducha, eby natychmiast uda si pieszo do Warszawy celem odbudowy
zniszczonego domu. Kto tylko móg i czu si na si ach, udawa si do stolicy, eby pomóc
w odbudowie budynku. Wszyscy liczyli si z tym, e odbudowa Warszawy i domu musi by
dokonana naszymi si ami jako wotum z my
o przysz ych pokoleniach, które b
kontynuowa dzie o ks. Toporskiego i ksi y Orionistów, przejmuj cych pa eczk wychowania
ubogiej m odzie y w tym Zak adzie.
A oto pionierzy, którzy przyst pili do odbudowy „swojego domu”:
1. brat Stanis aw Zieja
2. Henryk Kuczkowski
3. Feliks Szcz sny
4. Kazimierz Tomaszewski
5. Franciszek Zieja
6. Bronis aw Janczewski
7. Tadeusz Kondraszewski
8. Stanis aw Olczyk
9. Franciszek Po ubi ski
10. Kazimierz Fariaszewski
11. Lucjan Stadkowski
12 Kazimierz Witecki
13. Kazimierz Kude ka
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14. Edward Sawalich
15. Jan Kijek
16. Tadeusz Dudzinowicz
Lata 1945 -1954
Zgodnie z postanowieniem wychowankowie przyst pili do odbudowy budynku
zniszczonego w czasie Powstania Warszawskiego. Koledzy ci nie bacz c na trudno ci, jakie
powstan w czasie pracy, b
starali si w szybkim tempie odbudowa placówk ,
która niezale nie od nadchodz cych czasów musi nadal funkcjonowa i by domem dla
potrzebuj cych opieki w zast pstwie w asnej rodziny.
II wojna wiatowa pozostawi a po sobie wielk ilo sierot, które utraci y
w ró nych okoliczno ciach swoich najbli szych.
W obliczu takiej sytuacji my - jako dawni wychowankowie - musieli my stara si
w szybkim tempie przywróci Zak ad do normalnego funkcjonowania, dlatego
rozpocz li my od wywózki gruzu, toruj c drog dla transportu materia ów budowlanych,
a nast pnie podj li my prace kanalizacyjne, o wietleniowe i murarskie. Ju tutaj nale oby
podkre li zaanga owanie p. S ka, by ego wychowanka, który zr cznie wykonywa te prace
jak prawdziwy murarz.
Poniewa dom by bardzo zdemolowany, dlatego pi trzy y si prace nad jego odbudow i
dlatego tym wi kszego wymaga o to od nas wysi ku.
Pomagali równie z oddaniem ksi a: Kowalczyk, który by tymczasowym kierownikiem i
doskonale rozumia warunki, w jakich si znale li my, Baraszkiewicz, Ko aci ski, Batory,
browski, kl. Guzowski i inni.
Rozpocz y si wi c gor czkowe prace naprawy dachu, wstawienia szyb w
oknach, uruchomienia kanalizacji, atania dziur w rozbitych cianach tak, aby w szybkim
tempie przywróci funkcjonalno domu. Nie zapomniano o uruchomieniu podr cznego
warsztatu, który pó niej przekszta ci si w warsztat z prawdziwego zdarzenia i miejscem
szkolenia wychowanków.
Wiele po wiecenia wykazali ksi a wraz z wychowankami i wida by o jak budynek
zmienia swój wygl d, na który czeka o coraz wi cej sierot po II wojnie wiatowej. Trzeba
tu z przyjemno ci nadmieni , e tymczasowe w adze stolicy ch tnie udziela y wszelkiej
pomocy, cho same mia y du o swoich k opotów i ten fakt, e wychowankowie nie byli
przygotowani do wykonywania robót, a przy pomocy niektórych ksi y dokonywali „cudów”
przy odbudowie „Antonina”. Zreszt te by o wida , jakie k opoty mieli mieszka cy s siednich
budynków, które wymaga y remontów, a z braku materia ów borykali si z coraz wi kszymi
problemami. Obserwuj c, jak szybko Zak ad wychodzi z ruin i zmienia swój wygl d wpadali
w zdumienie: „A ci ksi a i ch opcy to dopiero grupa zorganizowana”.
Ch opcy nie za amywali si przy trudnych pracach, szczególnie za przy remontach
stropów, które wymaga y i wiedzy fachowej i si y mi ni, a jednak i z tym problemem
poradzili sobie doskonale. Z drugiej strony wykorzystali okazj by pokaza swoje zdolno ci, a
nawet mie nadziej , e prace te mog by zaliczone jako wyuczony zawód. Pracowali od witu
do pó nego wieczoru nie wykazuj c zm czenia i niezadowolenia. Wiedzieli bowiem, e to co
teraz robi , to b dzie mia o znaczenie dla przysz ych pokole . Przerwy by y tylko na posi ki i
odpr enie. Jedynie niedziele dawa y pe ny odpoczynek.
Wi kszo ch opców to byli je cy z Powstania Warszawskiego, których wys ano na roboty
przymusowe do Niemiec, gdzie postanowili, e sami b
odbudowywa Zak ad po
powrocie do kraju, jako podzi kowanie Bogu za ocalenie. Zaanga owanie i praca
wiadczy y, e dotrzymali umowy.
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W czasie odbudowy przyjecha z
niewa ks. Michalski, eby zapozna si post pem
robót. Widzia , jak jego wychowankowie solidnie i wspólnie doprowadzaj Zak ad do
porz dku, a nawet do jego udoskonalenia i ju do
niewa nie wraca .
Pewnego dnia, w czasie odpoczynku i spaceru, wychowankowie znale li w parku na
trawie figur Matki Boskiej z Dzieci tkiem na r ku. Postanowili j przywie , zrobi
postument i ustawi na nim figur .
Do dnia dzisiejszego ta figura Matki Boskiej stoi na tym samym miejscu i czuwa nad
podopiecznymi.
Nast pnie stwierdzili, e w kaplicy w g ównym o tarzu stoi figura w. Antoniego, cho
zosta a przestrzelona kilkoma strza ami przez nieznanych osobników, nie spad a z postumentu,
pokazuj c dziury od strza ów karabinowych. Mimo wstrz sów od artyleryjskiego ostrza u
budynku, w. Antoni sta i czuwa nad tym domem, by nie zosta ca kowicie zburzony. Praca
trwa a ca y czas.
Wida jak dom staje si coraz pi kniejszy Wewn trz niektóre sale s odnowione,
przygotowane na przyj cie nowych wychowanków.
Praca daje coraz to wi ksze efekty. Wida , jak dom odzyskuje swoj dawn wietno
i gotów jest do prowadzenia dzia alno ci zgodnie z jego za eniem.
Wkrótce przyjecha z
niewa ks. Marabotto, który jad c do Otwocka zatrzyma si
chwilowo u nas. Podziwia fakt szybkiego powstawania Zak adu z gruzów stwierdzaj c, e
wkrótce b dzie móg rozpocz dzia alno dla dobra sierot, które czekaj na pomoc.
Obowi zek nie pozwoli mu pozosta d ej i wyjecha do sióstr Orionistek w Otwocku
prowadz cych dzia alno charytatywn w ród chorych. Tam oddany bez reszty chorym
zarazi si tyfusem plamistym i natychmiast przewieziony zosta do szpitala w Milanówku,
gdzie mimo bardzo dobrej opieki lekarskiej odda Bogu dusz 5 maja 1945 r.
Wiadomo ta by a dla nas zaskoczeniem. Znali my go przecie jako bardzo oddanego
Orionistom i Zak adowi w Warszawie i w
niewie.
Prace w tym czasie zaczynaj si ko czy i ju my li si o przyjmowaniu w drugiej
po owie tego roku nowych wychowanków.
I tak po 6-letniej ci kiej i haniebnej okupacji hitlerowskiej rozpoczyna si nast pna faza
dzia alno ci ksi y Orionistów w Zak adzie. Wychowankowie - „budowniczy” oddaj
odnowiony i doprowadzony do u ytku dom tym, którzy potrzebuj natychmiastowej opieki po
zawierusze wojennej. Tymczasem niektórzy starsi wychowankowie zacz li my le
o zak adaniu w asnych rodzin ust puj c miejsca nowemu pokoleniu, nie zrywaj c jednak
kontaktu z ksi mi i kolegami, z którymi prze yli koszmar wojny i jej zako czenie.
W „Antoninie” znów rozlega si gwar i ha as, w. Antoni czuwa nadal nad nowym pokoleniem,
które b dzie tu realizowa swoje marzenia.
Praca w Zak adzie pocz tkowo by a bardzo trudna z nowo przyj tymi
wychowankami. Wi kszo z nich prze a koszmarne m ode lata w czasie okupacji widz c
cz ste rozstrzeliwania, apanki, wywo enia na przymusowe roboty do Niemiec, wzgl dnie
straci a swoich najbli szych. Trzeba by o wprowadzi nowe metody wychowania, aby uwolni
ich od koszmaru przesz ci i urealni przysz
. Cz
z nich prze a Powstanie
Warszawskie, w którym okrucie stwa by y na pierwszym planie. Cz
przyby a z terenów
wschodnich zaj tych przez Zwi zek Radziecki, w tu aczce gubi c swoje rodziny. Naprowadzi
ich na prost drog b dzie wiele kosztowa o pracy. Dobrze, e trafili na ksi y, którzy maj
du e do wiadczenie w pracy wychowawczej. Pocz tkowo prowadzi dom ks. Michalski, ale
po mierci ksi dza Marabotto, obj stanowisko dyrektora prowincjalnego Zgromadzenia w
Polsce, a jego nast pc z kolei zosta ks. D browski. Ks. Michalski jeszcze w czasie
kierowania Zak adem wyposa
dom w niezb dne rodki do w ciwego funkcjonowania
placówki. Pan Koralewski wyposa warsztaty mechaniczne dla starszych wiekiem ch opców,
którzy w nich b
odbywa praktyki ucz szczaj c jednocze nie do szkó zawodowych.
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Obj cie kierowniczego stanowiska przez ks. D browskiego by o posuni ciem trafnym.
Ten po zapoznaniu si z nowymi wychowankami, wprowadza nowoczesne systemy
wychowawcze, oparte na nowych zdobyczach pedagogiki. Ko czy z dotychczasowym
systemem,
wprowadzaj c
bardziej
rodzinny.
Wychowankowie
staj
si
wspó odpowiedzialnymi za gospodark , estetyk , karno i porz dek. Spe nienie obowi zków
wychowanków podlega o ocenie. Dobra ocena umo liwia a im uzyska wi ksz wolno
i udanie si poza teren Zak adu na okre lony czas. Najwa niejszym poci gni ciem by o
wprowadzenie Zarz du M odzie owego, któremu podlega y sekcje: artystyczna, s downicza,
higieniczna i kulturalno-o wiatowa.
Nowo polega a równie na tym, e na ka dy nowy rok szkolny wybierano nowy Zarz d,
który zajmowa si uk adaniem rozk adu prac na ca y rok szkolny, z planem równie wi ta
patronalnego, ogniska wieczorowego, towarzyskich wyjazdów do zak adów
skich,
szczególnie do W oc awka, Wawra itp.
Wszystkie innowacje dawa y wiele satysfakcji nie tylko kierownictwu, ale przede
wszystkim podopiecznym. Tworzy a si w tym domu atmosfera rodzinna. Wielk pomoc
ywno ciow i odzie ow otrzymali my od Polonii Ameryka skiej, jeszcze dzi pami tamy te
zielone koce i odzie , któr bardzo wszyscy sobie cenili, a która zaspokoi a nasze bole nie
odczuwalne potrzeby.
Trzeba tu przypomnie fakt, e Warszawa zosta a prawie ca a zniszczona, sklepów
w okolicy nie by o, zaopatrzenie bardzo s abe, dlatego pomoc z Ameryki by a konieczna,
i nale y tylko dzi kowa Bogu za otrzymane dary.
adze Polski Ludowej pocz tkowo popiera y tego rodzaju placówki dla biednej
osieroconej m odzie y nie tylko w Warszawie, ale i gdzie indziej. Pan Freytag, jako
kierownik Wydzia u Opieki Spo ecznej, stara si w miar mo liwo ci zaradzi naszym
potrzebom, lecz nie zawsze by w stanie. Nasi ksi a nie przejmowali si tymi trudno ciami,
lecz co mogli zawsze realizowali innowacje - podopieczni nie byli g odni, mieli zapewnione
podstawowe warunki. W tym powojennym okresie wychowankowie tworzyli zespo y
odzie y zró nicowanej pod wzgl dem wieku, prze
i do wiadcze yciowych, jakie
wnios a wojna i nienawi w ród ludzi. Znaczn cz
stanowili warszawiacy, którzy przeszli
i prze yli Powstanie Warszawskie, ale byli i ch opcy pochodz cy ze wschodnich terenów Polski
sprzed 1939 r., przy czonych do Zwi zku Radzieckiego. I tych te nieraz bardzo trudne drogi
doprowadzi y do „Antonina”. Opanowanie i wychowanie tak zró nicowanej grupy m odzie y
nastr cza o
niew tpliwie
bardzo
wiele
problemów
kierownictwu
i wychowawcom Zak adu.
Ale id my dalej; w tym okresie rz dzi y w adze partyjne laickie, które nie mog y znie
wychowania katolickiego, a wp ywu na to wtedy adnego nie mieli. Po pewnym czasie
Kuratorium Okr gu Warszawskiego zacz o wywiera nacisk na zak ady prowadzone przez
ksi y, aby powo organizacje m odzie owe takie jak np. Zwi zek Walki M odych (ZWM),
Zwi zek M odzie y Polskiej (ZMP) lub inne. Przewiduj c planowan ateizacj , kierownictwo
Zak adu podj o decyzj o zorganizowaniu dru yny harcerskiej. Wi kszo wychowanków
uwa a ten krok za s uszny pod warunkiem utrzymania tradycji Baden Powela. Ta decyzja
wynika a równie z przekonania, e do tak zró nicowanego zbiorowiska m odzie y nale y
wprowadzi zmiany w dotychczasowych metodach wychowawczych, w kierunku wi kszej
wzajemno ci, integracji wychowanków i ich wi kszego zaanga owania w ycie Zak adu.
W obawie wi c przed narzuceniem z góry swoich nie sprawdzonych organizacji
odzie owych, w lutym 1947 r. zosta a zorganizowana 15 WDH (Warszawska Dru yna
Harcerska), w szeregi której wst pi o oko o 80% wychowanków.
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Niektórzy wychowankowie starsi, na czele z Jurkiem Ryszkowskim, nale eli do ZHP i ci
przodowali w organizowaniu dru yny. Z tych przyczyn Jurek zosta powo any na przybocznego,
a zast powymi zostali wybrani starsi koledzy ciesz cy si uznaniem.
Po zawi zaniu harcerstwa rozpocz y si prace zwi zane z przygotowaniem do z enia
przyrzeczenia i zdobycia stopnia harcerskiego „M odzika" oraz wyjazdu na obóz letni. Pierwszy
„bieg na M odzika" odby si w
niewie, po którym nast pi o sk adanie przyrzeczenia
harcerskiego.
Pierwszy obóz letni zosta zorganizowany w lipcu w okolicach W oc awka nad
Jeziorem Wikaryjskim. Warunki obozowe by y wspania e. Trzeba podkre li , e tam
obozowa y inne dru yny i Komenda Hufca Wola-Ochota, z tym i tamci rozlokowali si po
drugiej stronie jeziora. Po przybyciu na miejsce obozowiska rozpocz a si normalna praca,
czyli postawiono namioty, urz dzono kuchni , sto ówk i inne obiekty towarzysz ce.
Po sp dzeniu pierwszego dnia w obozie, po kolacji, zapalono ognisko, na które z
y si
humory, piewy i skecze, na zako czenie za dnia modlitwa po czona ze piewem
nast puj cych s ów :
„Idzie noc, s ce ju ,
Zesz o z pól, zesz o z gór, zesz o z mórz .....
W cichym nie u nij ju ,
Bóg jest tu , Bóg jest tu ,
Bóg jest tu …”.
Po latach, mam nadziej , i niejednemu z harcerzy melodia i s owa tej pie ni
modlitwy piewanej w g bokiej ciszy otaczaj cego lasu pozostan w pami ci do ko ca ycia.
W nast pnych dniach rozpocz o si normalne ycie obozowe, wiele atrakcji i przygód.
Pragn tu podkre li , e najwi ksz wzajemn sympati u „Zuchów" cieszy si zast p
ubrów". Najbardziej potrafi on rozweseli pozosta ych, a najlepszy jego skecz wobec
Komendanta Hufca to „Modlitwa do Allaha". Reasumuj c, ogniska zawsze cieszy y si
powodzeniem, gdy w nich wykorzystano w asne kompozycje i skecze, które m.in.
podoba y si Komendzie Hufca. Wiele innych atrakcji prze ywano w czasie pobytu na
obozie, o których nie b
si rozpisywa . Ko cz c ten w tek…
Nale y powiedzie , e harcerstwo z Zak adu cieszy o si w ród mieszka ców dzielnicy
Ochoty, wielk popularno ci , nawet poza jej granicami.
Nie chcia bym pomin
tutaj sióstr Orionistek, które cich swoj prac w sferze
gospodarczej wiele wk adu swego w
y, aby my nie byli g odni i mieli czyst po ciel
i odzie . Ich cich prac te zaliczam do ca okszta tu wychowania m odzie y. Zdajemy sobie
bowiem z tego spraw , jak mudn prac podejmowa y nie narzekaj c, lecz w skryto ci
wszystko wykonuj c, tak aby nikt nie zosta pokrzywdzony. Ich praca i modlitwa przynosi y
równie efekty, które zosta y na pewno wynagrodzone przez Boga. My jako ci „male cy”
mo emy tylko podzi kowa i modli si za nie, które za w ony wysi ek w Zak adzie da y
wszystko z siebie.
Nie nale y te zapomina o by ym najstarszym wychowanku p. Zygmuncie S ku cz owieku o nieskazitelnym charakterze, wykonuj cym swoje obowi zki z sumienno ci i
pokor . Jemu zawdzi czamy w enie du o pracy przy odbudowie Zak adu. On przecie wzi
si za prac murarsk i wykona j w taki sposób, e niejeden murarz móg by nauczy si od
niego, jak nale y wykonywa ten zawód. Kierownictwo du o skorzysta o z jego pracy i
pomocy. On czu si wspó odpowiedzialny za ten Zak ad. Wszystko to dawa o mu t pozycj .
Jego przywi zanie do „Antonina” by o takie, jak do w asnego domu. Zmar w 1954 r. na zawa
serca w momencie, kiedy UB odbiera o Zak ad. Pochowany jest na Cmentarzu Bródnowskim.
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By o te wiele innych osób, które po
y wielkie swe zas ugi w tym Zak adzie. I o
nich b dziemy pami ta tak d ugo, jak na tym wiecie Bóg
nam pozwoli. Okres kierowania
Zak adem przez ks. dyr. D browskiego nale y uzna za prze omowy w tworzeniu systemu
wychowawczego, opartego na wi kszym zaufaniu do wychowanków, którzy dbaj c o swoj
autonomi i statut wychowawczy dali wyraz zadowoleniu i spo ecznej trosce o opini Zak adu
w spo ecze stwie dzielnicy Ochota.
odzie by a odpowiedzialna za karno wewn trzn , za wyniki szkolne, za wygl d
zewn trzny (estetyk ), pomoc kolegom w nauce i utrzymanie porz dku. Dlatego nikt nie
wstydzi si , e by wychowankiem „Antonina”. Mieszka cy Ochoty potrafili oceni pozytywne
warto ci wprowadzone do regulaminu Zak adu, a warto ciami tymi by y - wychowanie dla
Ko cio a, pa stwa poprzez patriotyzm narodowy, samodzielno w podejmowaniu decyzji
w sprawach kolektywu, a zw aszcza przygotowanie do samodzielno ci w yciu osobistym.
Tak e i ten okres dzia alno ci nale y uzna za nowe czasy nie zast pione w yciu Zak adu.
W tym miejscu nale
si pochwa y pod adresem wychowawców, którzy pomagali
kierownictwu w pracy nad zrealizowaniem zamierze
i wprowadzeniem metod
wychowawczych. Przywo ajmy tu w pami ci przynajmniej nast puj cych wychowawców :
ksi y: Ko aci skiego, Batorego, Baraszkiewicza, Kowalczyka, Stanis awa Jarnuszewskiego
i kl. Guzowskiego.
Poniewa ks. D browski 15 maja 1950 r. zosta powo any przez ks. Prymasa Wyszy skiego na
stanowisko dyrektora Wydzia u do Spraw Zakonnych w Episkopacie Polskim, na jego miejsce
zosta mianowany ks. Józef Józefiak, który wspó pracowa z ks. dyr. D browskim. Ks. Józefiak
mia ju do wiadczenie w pracy z m odzie , przyjmuj c t zaszczytn funkcj szybko sobie
zjedna wychowanków.
W pracy swojej by wspierany przez m odzie i ksi y wspó dzia aj cych z nim. Do nich
nale : ks. Ko aci ski, ks. Jarnuszewski, ks. Bienisiewicz, kl. Guzowski. Mog tu
przytoczy wspomnienie kolegi Zdzis awa Lebiedzia, który widzi go troch inaczej:
„Ks. Józefiak przy swoim bezpo rednim sposobie bycia, a przy tym o bardzo zmiennych
nastrojach, raz wymy la od najgorszych, a za chwil przygarnia do serca. Mia on niew tpliwy
talent do wyg aszania kaza , by niew tpliwie popularnym wychowawc . Wynika z
powy szego, e ks. Józefiak szybko zaskarbi sobie zaufanie wychowanków, co u atwi o w
dobrym nastroju prowadzi bardzo odpowiedzialn prac kierownicz ”.
Do smutnych prze
tego okresu nale y cz ste intrygi ZMP. Pragn ten Zwi zek
ingerowa w metody wychowawcze, szczególnie w okresie kiedy odbywa si s ynny proces
pokazowy ks.bpa Czes awa Kaczmarka, ordynariusza kieleckiego.
Zacz próbowa wprowadzi swoje metody wychowawcze zwane stalinizmem, kultem
jednostki. Nie bacz c na te ingerencje praca w Zak adzie by a tak doskonale ustawiona przez
Zarz d, e dawa a du e mo liwo ci utrzymania dotychczasowego kierunku samodzielno ci
ród wychowanków - dla dobra Ko cio a i Narodu. Pomimo tych dzia , akcja laicyzacji
post powa a w szybkim tempie, tym bardziej, e placówki ko cielne i zakonne zosta y
pozbawione wszelkiej podstawy prawnej i nastawione na z liwe traktowanie przez
urz dników pa stwowych. To zapowiada o szybk likwidacj naszych burs i zak adów
zakonnych.
Ks. Józefiak zdawa sobie spraw , e w tej sytuacji nasz dom stanie si pastw tej
polityki. Przez wiele k opotów musia o przechodzi kierownictwo, co nie mog o nie
rzutowa na podopiecznych, którzy rozumieli do czego mo e doj . Samorz d wszystko robi ,
aby utrzyma dotychczasowy system dzia ania utrudniaj c tym, którzy ten system chcieli obali .
adze stara y si utrudnia tym zak adom, które mia y bardzo dobre wyniki, dzia y na rzecz
Ko cio a i spo ecze stwa, samodzielnie decydowa y o w asnych metodach i nie stosowa y
laicyzacji i zak amania. Ten swój nowy system nie tylko próbowa y wprowadzi w naszym
Zak adzie, ale we wszystkich zak adach prowadzonych przez ksi y i zakonników.
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W tym czasie w naszym Zak adzie wydawano periodyk pt. „Forum Antoni skie”, w
którym pisywano o tym wszystkim, co dotyczy o naszego domu i sposobu dzia ania, a nawet
przeciwdzia ania w stosunku do tych, którzy uwa ali, e laicyzacja b dzie mia a wi ksze
poparcie ni to jest obecnie. „Forum Antoninskie” mia o na celu przede wszystkim
przedstawia wszelk dzia alno
dotycz
ca okszta tu pracy samorz dowej. W tym
porusza o sprawy imprez sportowych, akademii okolicznych, wi t patronackich, podawa o
do wiadomo ci sprawy omawiane na zebraniach.
ówne dzia ania „Forum” to utrzymanie ducha wychowania katolickiego i patriotycznego.
Sprawami polityki nie zajmowano si .
Kiedy przypada y jakie rocznice okoliczno ciowe, np. : wi to patronackie, ko cielne,
narodowe itp. zapraszano go ci - ksi y i ludzi wieckich.
W wi tach patronackich i innych bra y udzia nast puj ce osobisto ci: ks. inf.
Mystkowski, proboszcz parafii w. Jakuba, lekarze, urz dnicy szkolnictwa, przedstawiciele
rodzimych zak adów, byli wychowankowie z onami i z dzie mi oraz z wnukami. Poza
wymienionymi byli: ks kard. Stefan Wyszy ski Prymas Polski, ks. abp Zygmunt
Choroma ski, ks. bp Antoni Baraniak, ks. bp Antoni Paw owski, ponadto zapraszano gen.
wietlika by ego wychowanka Zak adu w
niewie, pa stwa Kargolów, Tulczy skich,
Lenarczyków i wielu innych dobrodziejów naszego domu. Na te wszystkie zgromadzenia nie
mog y patrze w adze i dlatego robi y wszystko, aby utrudnia dotychczasowe dzia anie
zak adów wychowawczych.
Na te spotkania wychowankowie przygotowywali samodzielnie wyst py artystyczne tak, aby
wspólnie sp dzano mile te dni uroczyste. Wyst py wykonywano w sali „muzycznej”, gdzie
budowano sceny, a wychowankowie przychodzili od wi tnie ubrani. Po cz ciach oficjalnych
urz dzano przyj cia na wie ym powietrzu. Niezapomniane by y te wszystkie uroczysto ci
i wspólne wyst py. Takiej mi ej atmosfery, jaka panowa a w „Antoninie” do 1954 r., daleko
by o szuka w innych Zak adach. Przywi zanie do wychowawców i kolegów by o szczere
i serdeczne. Trudno by o czasami orzec, do czego to zmierza. Odpowied jest krótka - po
prostu stali my si jedn rodzin , która dba a o wszystko maj c na oku dobro Ko cio a
i Ojczyzny. W czasach okupacji by a to praca bardzo trudna, ale zdoby a wiele
dobrych cech, i tych których ona charakteryzowa a wyro li na dobrych ludzi.
dobr atmosfer zniweczy a tragedia, a mianowicie zaj cie z w amaniem 26 na 27
sierpnia 1954 do Zak adu przez funkcjonariuszy bezpiecze stwa w towarzystwie tajniaków
i nowego personelu. Po wielu przetargach z ks. dyr. Józefiakiem, przy gro bach i zastraszeniach,
przemocy i bezprawiu sta o si zado . Zako czy a si dzia alno duchownych w prowadzeniu
Zak adu.
asno ich zosta a odebrana bezprawnie w duchu nienawi ci.
Ca y dom otoczono, wy czono telefon, nikt nie móg wyj ani wej . Tak wi c dom im.
ks. Toporskiego wpad w r ce re imu Polski Ludowej:
przej to go ca kowicie
w stuprocentowej gotowo ci na nowy rok szkolny 1954/1955.
Teraz spójrzmy na rzeczywisto .
W czasie okupacji niemieckiej wyrzucono nas z Zak adu i wywieziono do Niemiec na
przymusowe roboty - powód Powstanie Warszawskie. Z tej niewoli wrócili my wszyscy razem
z zadowoleniem.
Powrócili my do
niewa, a st d pieszo do Warszawy, aby samodzielnie odbudowa nasz
dom. Sami przywrócili my go do u ytkowania. Nikt z zewn trz nie pomaga przy odbudowie,
adze w tym czasie nie mia y na takie cele pieni dzy. W asnymi r koma pracowali my
ciesz c si , e nast pne pokolenia, którym zabrano najbli szych znajd tutaj swoje miejsce.
Byli my pewni, e nikt adnej krzywdy im nie zrobi.
W czasie, kiedy uzyskali my wolno i niepodleg
, nast pi a nowa niewola. Zabrali nam to,
co sami doprowadzili my do u ytku. Co na ten temat mo emy powiedzie ? Powrócili my
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pod now okupacj , która zabieraj c
nasze dobro próbowa a wychowa w asne
pokolenie wychowanków i wpoi im nowy system warto ci, a dzieciom laicyzacj i warto ci
bez Boga.
Z aktualnych wtedy wychowanków nikogo nie usuni to, natomiast przyj to nowych, a personel
wiecki rozpocz nowy rozdzia dziejów „Antonina”.
Mieli my nadziej , e to nie na d ugo, e Opatrzno na pewno w krótkim czasie zwróci
cicielom - tj. ksi om Orionistom ich Zak ad.
Na tym zako czy bym ten krótki opis. Je li co pomin em, b dzie to efekt zapomnienia
pewnych faktów czy epizodów.
Szczególne wyrazy podzi kowania nale si ks. dr Boles awowi M jdakowi za wspó prac
przy redagowaniu mojego opisu oraz Leszkowi Charewiczowi mistrzowi uj fotograficznych za
udost pnienie zdj do uplastycznienia opisu.
Epilog
Niezale nie od wszystkich okoliczno ci, które doprowadzi y do upa stwowienia
„Antonina” w Warszawie przy ul. Barskiej 4, nasze kontakty i spotkania b
nadal
prowadzone na poziomie dotychczasowym. Poprzez do d ugi okres przebywania w ród ksi y
Orionistów, stali my si bardzo przywi zani i nie mo emy z powy szych powodów zerwa
ca kowicie kontaktu z tymi, którzy podali nam r ce w tych trudnych czasach i potrafili nas
przygotowa do samodzielno ci.
Poniewa Zak ad wszed w zakres laicyzacji i wieckie osoby wprowadzi y nowy styl pracy
odsuwaj c ksi y, nasze dotychczasowe dzia anie nie zmieni si w/g przys owia - „Tam gdzie
si ka dy wychowa miejsce to nale y uszanowa ”. Dlatego nasze spotkania maj swoj racj .
Dla utrzymania dalszych spotka , pragn te najwa niejsze opisa , które nam zbli y wspólne
dzia ania.
Do nich zaliczy bym 1980 rok, który by dla nas radosny ze wzgl du na zbli aj cy si czas
wyniesienia na o tarze S ugi Bo ego ks. Alojzego Orione. Dlatego zwrócili my si do ks. abp.
Bronis awa D browskiego o umo liwienie wyjazdu do Rzymu, aby w tym czasie
podzi kowa Jemu za pomoc szcz liwego powrotu z Niemiec, gdzie byli my wywiezieni
w czasie Powstania Warszawskiego
W pa dzierniku br. udali my si z pielgrzymk do Rzymu by uczestniczy w ceremonii. Cz
wychowanków, których sta by o na pokrycie kosztów mogli by spokojni, natomiast tym,
którzy nie mogli zap aci ks. abp Br.D browski dopomóg z w asnych funduszy z czego
ucieszyli si ci biedniejsi.
Pierwsz noc w podró y sp dzili my w Austrii.
Na drugi dzie udali my si do Rzymu gdzie odby y si uroczysto ci zwi zane z beatyfikacj .
Uroczysto t prze ywali my tak, jak by my mieli kogo najbli szego, wra enia wielkie nie do
opisania. Nasz Polak, Papie Jan Pawe II w asy cie wielu dostojników Ko cio a og osi
publicznie, e ks. Orione od dnia dzisiejszego staje si B ogos awionym. Entuzjazm wielki na
placu rzymskim. Ksi a Orioni ci maj osob wyniesion na o tarze. Tego nie da si opisa .
Nast pnego dnia zostali my przyj ci na terenie Watykanu w sali Klementy skiej przez Ojca
wi tego, do którego mogli my osobi cie doj i przeprowadzi krótk rozmow ca uj c przy
tym w pier cie Piotrowy.
Nast pne dni po wi cone by y odwiedzaniem terenów w oskich, byli my przyjmowani
w maj tku ksi y Orionistów, gdzie nas pocz stowano niadaniem i w oskim winem,
w dalszej kolejno ci zwiedzali my Wenecj , Piz i inne tereny. Wycieczki te da y nam wiele
wra
i zadowolenia.
W drodze powrotnej zatrzymali my si w Austrii, gdzie zwiedzili my Wzgórze Modlitwy
i Pami tek Kahlenbeg.
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Tutaj pozwol sobie na krótk histori .
Jest to miejsce historyczne dla nas Polaków, gdzie w drugiej po owie XVII w. Turcy
zamierzali zdoby ca Europ .
Dnia 11 wrze nia 1683 r. armia cesarska pod wodz Karola V, Ksi cia Lotaryngi zaj a wzgórza
Kahlenberg i Leopoldsberg. Karol V i Jan III Sobieski, rozbili tutaj swe kwatery g ówne.
Noc 12 wrze nia król Jan sp dzi równie na Kahlenbergu. Tu o godz. 4 rano napisa list do
swej ony Marysienki.
Tutaj przed kopi cudownego obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej o. Marko d’Aviano
odprawi Msz w., podczas której s
osobi cie Jan III Sobieski i przyj wraz z synem
Jakubem Komuni w., a po Mszy w. odby ostatni przed bitw narad wojenn .
Bitw rozpocz y oddzia y austriackie z Kahlenberga. Nast pnie do walki wkroczy o centrum
one z oddzia ów niemieckich i prawe skrzyd o Wojska Polskiego. Do zniszczenia umocnie
tureckich bardzo przyda y si polskie armaty.
Turcy stawiali ci ki opór. Stopniowo jednak byli zmuszeni do wycofania si . G ówne
uderzenie z one z 20 tys. husarii prowadzi sam król Sobieski, kieruj c si ku g ównemu
obozowi Kara Mustafy. Turcy wtedy rzucili si do ucieczki. W r ce zwyci zców wpad y bogate
upy, w tym zielony sztandar Mahometa zdobyty przez Polaków. Sztandar ten pos
Sobieski nast pnego dnia papie owi z listem zaczynaj cym si od s ów „Veni, vidi, Deus
vicit” ( „Przyby em, zobaczy em, Bóg zwyci
” ). By a to aluzja do s ów Juliusza Cezara
„Veni, vidi, vici”. Po tych wra eniach wrócili my do kraju.
Nale y si du a wdzi czno ks. apb Br. D browskiemu za umo liwienie uczestnictwa
w uroczysto ci beatyfikacji ks. A. Orione i za wiele niespodzianek jakie prze yli my podczas
tej pielgrzymki.
Nast pnym uroczystym spotkaniem by a 50-rocznica mierci ks. Fr. Toporskiego w 1994 r.,
budowniczego domu sierot w
niewie i w Warszawie przy ul. Barskiej.
Pragn nadmieni , e ks. Pra at najbardziej przywi zany by do „Antonina”, tutaj prze ywa
swoje 50-lecie kap stwa w lutym 1944 r.
Wkrótce po tych uroczysto ciach zmar , a zw oki jego by y na krótko przywiezione do
„Antonina”, gdzie odby a si ceremonia pogrzebowa.
Na 50-lecie istnienia Zak adu w 1951 r. wmurowana zosta a nad g ównym wej ciem tablica
z p askorze
g owy ks. Pra ata, a na 50-lecie mierci zosta a wmurowana nowa tablica
pami tkowa wewn trz budynku.
Nast pnie zorganizowano wystaw z dzia alno ci ks. Toporskiego na przestrzeni lat 19051939.
G ówne uroczysto ci odby y si w parafii w. Barbary przy ul. Emilii Plater, gdzie
ks. Toporski rozpocz sw prac nad ratowaniem dzieci robotniczych, które znalaz y si
w ci kim po eniu, czyli by to pocz tek tworzenia ma ych rodowisk opieku czych, a do
wybudowania nowego pomieszczenia dla wi kszej ilo ci sierot w Warszawie przy ul. Barskiej.
Uroczysto rozpocz to Msz w., któr celebrowa ks. Kard. Józef Glemp - Prymas
Polski wraz z ks. abp Bronis awem D browskim. W tej uroczysto ci uczestniczyli ksi a
Orioni ci na czele z Prowicja em, jak równie byli i obecni wychowankowie z „Antonina” i
inni zaproszeni go cie oraz parafianie.
Podczas tej Eucharystii jeden z wychowanków przedstawi sylwetk ks. Toporskiego i zas ugi
jakie dokona dla biednych w czasie swego ycia. Przedstawiciele by ych wychowanków
yli wie ce na jego grobie na Pow zkach.
Nast pne spotkanie by o zorganizowane z okazji 50-lecia kap stwa ks. abp Bronis awa
browskiego.
Uroczysto ta odby a si w Rokitnie k. Warszawy dnia 10 czerwca 1995 r. w Sanktuarium
NMP, rozpocz ta Msz w. odprawion przez jubilata wraz z ksi mi Orionistami. Przybyli na
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uroczysto byli wychowankowie z rodzinami i zaproszeni go cie. Nale oby tutaj wymieni
ksi y, którzy byli razem wy wi ceni na kap anów w tym czasie, lecz Bóg powo ich do
siebie. Byli to ksi a : Edmund D browski, Franciszek Kaczmarczyk i Jan Baraszkiewicz.
Po zako czeniu g ównej cz ci oficjalnej, by y wspólne przyj cia i sk adanie ycze przez
by ych wychowanków i przyby ych go ci oraz przedstawicielki ró nych zakonów. Bardzo
cz sto spotkania mia y na celu utrzymania kontaktu z osobami, które wspó pracowa y
z naszym Zak adzie.
By y spotkania z okazji wi t Bo ego Narodzenia po czone z amaniem si op atkiem, jak
równie w okresie Wielkiego Postu z rekolekcjami i wspólnym dzieleniem si wi conk .
Jednocze nie nale y podkre li , spotkania smutne, takie jak pogrzeby tak ksi y jak
i wychowanków.
Do 1996 r. by o ich do sporo, samych wychowanków ponad pi dziesi ciu i nie du o mniej
ksi y.
Pragn tutaj cho na niektórych zwróci uwag .
Ks. W odzimierz Michalski d ugoletni dyrektor „Antonina” od 1939 do 1947 r., który
wiele po wi cenia w
w wychowanie m odzie y. Nie opu ci nas nawet w najbardziej
trudnej sytuacji w jakiej si wszyscy znale li w czasie okupacji i wywiezienia na przymusowe
roboty do Niemiec podczas Powstania Warszawskiego.
Prze
tam wraz z nami wszystkie upokorzenia ze strony okupantów, jak i po powrocie
do Kraju.
Ks. B ej Marabotto Superior Zgromadzenia ks. Orionistów wiele pracy w
dla
nas b c w „Antoninie”, przebywaj c przez ca y okres okupacji oraz w Akademiku, na
„Zieleniaku” i w Pruszkowie. Jednak uwa , e musi wróci do swoich jako prze ony
i opuszczaj c zapewni , e b dzie wszystko robi w kierunku uwolnienia nas z niewoli. Zmar
na posterunku swojej pracy w 1947 r.
Ks. Gamcarek i ks. Jan Baraszkiewicz jako byli wychowawcy dbali o nas jak tylko mogli. Byli
bardzo lubiani przez wychowanków jak i wspó braci zakonnych.
Kl. Bo ydar Guzowski - ratuj c swojego wychowanka nad morzem, po wi ci w asne ycie. By
bardzo lubiany, lubiany zawsze kiedy potrzeba by o co za atwi , wszystko robi , aby osoba by a
zadowolona z jego pomocy. By bardzo skromny i mia wiele zas ug.
Je eli chodzi o by ych wychowanków, bardzo du o ich by o zwi zanych z „Antoninem.”
Zawsze uczestniczyli w spotkaniach kole skich. Pracowali sumiennie na swoich
posterunkach, nie wstydz c si , e byli w Zak adzie prowadzonym przez ksi y Orionistów.
Przyk adem swoim pokazali, e byli solidnie przygotowani do ycia samodzielnego, niektórzy
zajmowali pó niej wysokie stanowiska pa stwowe.
Ko cz c te krótkie wspomnienia, mam nadziej , e b dziemy realizowa wszystkie spotkania
do czasu, jak d ugo nam Bóg pozwoli. Niech nowe pokolenie przejmie t pa eczk , aby na
naszych wspomnieniach nie zako czy , lecz tworzy now histori „Antonina”.
Relacja spisana w 1996 roku.

Kazimierz Adamowicz
Ma e Dzie o Boskiej Opatrzno ci. Cicha Przysta
Niesiony na wzburzonych falach wojennego czasu, w zagro eniu ycia, cz sto w
ch odzie, g odzie, pragnieniu i poniewierce, znalaz em na krótki czas mojego w drowania
Cich Przysta - Dom Czcigodnego Zgromadzenia Ksi y Orionistów w Warszawie przy
ul. Barskiej 4.
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Chocia min o ju ponad czterdzie ci lat, gdy opu ci em to szacowne miejsce, to jednak
pobyt tam wywar tak wielki wp yw na moje ycie, e do dzisiaj z serdeczn mi ci
wspominam czas tam sp dzony. Zachowa em tak e mi pami
o dobrych ksi ach
wychowawcach, którzy mnie bezdomnemu okazali tak wiele serca i przychylno ci.
W baga u mojej przesz ci wynios em dzia alno konspiracyjn , wi zienie niemieckie,
uczestnictwo w walkach o nasze Kresy Wschodnie, poniewierk w Zwi zku Sowieckim,
rodzin i dom oderwane od Ojczyzny. Opatrzno Bo a pozwoli a mi znale tu na Barskiej
Dom i Przyjació serdecznych w postaci ksi y wychowawców i w gronie dobrych kolegów.
Trudno jest pisa wspomnienia po tylu latach, wiele szczegó ów zatar o si ju w pami ci i nie
wszystko jasno i dok adnie da si dzisiaj odtworzy , ale to, co pozosta o przenosz na te kartki
„aby czas nie zatar i niepami ”.
Gdy ucich y wojenne salwy by em trzymany w sowieckich lasach za Moskw wraz
z kilkoma tysi cami
nierzy AK ze zgrupowa Obszaru Wile skiego i Nowogródzkiego.
Zostali my zwolnieni dopiero w po owie stycznia 1946 roku.
W wagonach bydl cych, po dwudniowej podró y, poci g zatrzyma si na stacji Bia a
Podlaska. Konwój sowiecki opu ci niepostrze enie nasz transport. By a noc. Przy transporcie
pojawili si
nierze polscy z jednostek KBW. Tak wi c wydawa o nam si , e nowa
„ochrona” przejmuje nas w swoje w adanie. By y to jednak tylko pozory. Puszczono nas po
kilku dniach wydaj c za wiadczenia o zwolnieniu i tak mogli my si uda w dowolnie
wybranym kierunku.
Stan em na rozdro u. M ody wiek, brak do wiadcze samodzielnego bytu, chore
kolano i najbli si za kordonem. Rozpoczyna em nowy etap w moim yciu. Gdyby nie
schorzenie wyniesione z sowieckiego „raju” znalaz bym si prawdopodobnie w jednym z
wielu dzia aj cych jeszcze wówczas oddzia ów partyzanckich, ale Opatrzno Bo a wybra a
inn drog . Po krótkim pobycie w szpitalu w Bia ej Podlaskiej przyby em do Warszawy.
A Warszawa ci przyjmie, czy przyjdziesz do niej schorowany i obdarty, czy przyjdziesz
boso, czy w butach na drewnianej podeszwie, Warszawa si nie zmieni a, Warszawa zosta a
ta sama. Tak deklamowa kolega na nieludzkiej ziemi. I ta Warszawa mnie przyj a, mnie
bezdomnego, Warszawa morza gruzów, Warszawa pe na grobów na placach i podwórzach,
Warszawa biedy i niedostatku. Ale by a to Warszawa, która potrafi a wszystkim si dzieli ,
Warszawa wspó czuj ca niedoli. Znalaz em tu otwarte serca, znalaz em pomoc w ka dej
potrzebie. Umar e miasto ju
o.
Dzia y organizacje charytatywne, instytucje opieku cze, szpitale i ambulatoria, w
ko cio ach sprawowana by a Naj wi tsza Ofiara. Warszawa powstawa a do ycia w ka dym
mo liwym zak tku.
Ju od pierwszych chwil mojego przyjazdu spotka em yczliwe serca. Lekarze i siostry
udzielali mi pomocy medycznej przez wiele miesi cy, a gdy zdrowie powróci o nieco do
normy zosta em przyj ty na nauk do Liceum Pedagogicznego. Jak e wiele zawdzi czam
moim nauczycielom z tej szko y ! W ciwie ca moj materialn egzystencj zawdzi czam
dyrektorce Liceum p. Wandzie Dzierzbickiej - wielkiemu, do wiadczonemu pedagogowi.
Zanim jednak rozpocz em nauk , to Opatrzno ci Bo ej zawdzi czam, e od pierwszych dni
pobytu w Warszawie zosta em zwi zany z instytucjami ko cielnymi. Ju pierwsz noc
sp dzi em pod dachem Sióstr Szarytek na Krakowskim Przedmie ciu, a dalsze sze miesi cy
przebywa em w Domu Sióstr Felicjanek na ul. 6-go Sierpnia. Tam w cz ci gmachu by Dom
Noclegowy PCK, który obs ugiwa y Siostry prowadz c kuchni i udzielaj c pomocy medycznej.
Ze wzgl du na stan zdrowia by em umieszczony w Izbie Chorych i w zwi zku
z przed aj cym si pobytem spotka em mi ych, powa nych ksi y z nieznanego mi
Zgromadzenia Ksi y Orionistów.
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Z tego okresu zapami ta em szczególnie jednego ksi dza smuk ej budowy o powa nym obliczu,
ale zawsze z u miechem i o czarnych faluj cych w osach. Ta twarz dobrotliwa towarzyszy a mi
pó niej w pami ci, cho na pewien czas straci em j z oczu.
Przywi zany do miejsca przez moje niedo stwo obserwowa em ze smutkiem, jak moi koledzy
zatrzymywali si na krótko pod go cinnym dachem sióstr i w drowali dalej w poszukiwaniu
nowego domu, a ja musia em pozostawa nadal w Warszawie. Zazdro ci em im tej swobodnej
drówki, mo liwo ci zwiedzania ciekawych miejsc, szerokiej przestrzeni, a ja wci na
miejscu. Widocznie jednak taka by a wola Bo a.
I tak wi c kotwica zarzucona z konieczno ci zwi za a mnie ca ym sercem z Warszaw na ca e
ycie. Tu nawi za em pierwsze serdeczne kontakty, tu rozpocz em nauk , tu otrzyma em
schronienie u Sióstr Urszulanek w Milanówku i stamt d moja yciowa ódeczka dop yn a na ul.
Barsk 4 w Warszawie.
Nie wiem, czy spe ni em pragnienia mojej matki, ale w moim samodzielnym yciu
stara em si post powa godnie, aby w ten sposób sprawi jej rado . Dzisiaj my , e jej
modlitwy sprawi y, i moje ycie pop yn o takim, a nie innym szlakiem. W duszy mojej
stara em si by wiernym Bogu, a s ugi Jego uwa
za moich najlepszych przyjació .
Opatrzno ci Bo ej zawdzi czam, e ycie moje bezdomnego partyzanta AK, wi nia
politycznego i agiernika toczy o si w ród ludzi yczliwych i którym z ca ufno ci
powierzy em swój los. Tak te ten w nie los Mi osierdzia Bo ego da mi szcz cie sta si
synem Ma ego Dzie a Boskiej Opatrzno ci Ksi dza Alojzego Orione.
Dzi ki yczliwo ci przyjaznych serc, których tak wiele na mojej drodze spotka em,
zosta em przyj ty do Zak adu Ksi y Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej 4.
W mojej sprawie wyst pi a przezacna pani Kargolowa oraz Liceum Pedagogiczne. Pani
Kargolow pozna em jeszcze w 1946 roku podczas pobytu u Sióstr Felicjanek i z rodzin tej
Pani utrzymywa em kontakty przez bardzo d ugi czas. Tak wi c, gdy moja sprawa by a
omawiana z ksi dzem dyrektorem Bronis awem D browskim ciekawie rozgl da em si dooko a.
Rozleg y czerwony gmach tworz cy jakby jedn stylow ca
z ko cio em w. Jakuba,
przy nim ogród ze strzelistymi wierkami, kasztanami i licznymi krzewami, dwa boiska do
siatkówki i koszykówki, wszystko to otoczone z trzech stron murowanym parkanem, a od
ko cio a drucian siatk . Wewn trz kaplica z Naj wi tszym Sakramentem i figur wi tego
Antoniego, rozleg e przestronne sypialnie, sale do nauki, wietlica z „Forum Antoni skim”, sala
gimnastyczna, kancelaria i pokoje ksi y wychowawców, a na dole jadalnia.
Pomimo tak du ej grupy przebywaj cej m odzie y wsz dzie wida by o wzorow czysto .
Po kilkunastominutowej rozmowie moich pa protektorek (pani Kargolowa i sekretarka
Liceum) z ksi dzem dyrektorem zosta em przyj ty jako jeden z wielu mieszka ców Domu. Poza
rol wychowanka mia em, jako przysz y nauczyciel, wspomaga ksi dza Józefa Józefiaka w
opiece nad najm odsz grup ch opców. M ody ksi dz dyrektor przyj mnie bardzo serdecznie
ycz c dobrego samopoczucia, a tak e przyja ni kolegów w „Rzeczypospolitej Antoni skiej”.
Po dwóch dniach od tego momentu zainstalowa em si w sypialni na drugim pi trze w ród
gwarnej gromady ch opaków rozpoczynaj c egzystencj w nowym rodowisku.
Dzi wydaje mi si , e nie mia em wielkiego wp ywu na m odzie . By a to grupa ju ze
sob z yta, ja za przybywa em zupe nie nowy. Przechodzi em te proces adaptacji, z którym
zawsze mia em du e problemy, tote moje oddzia ywanie wychowawcze mia o raczej niewielki
skutek. Czy ksi dz Józef by ze mnie zadowolony to trudno mi jest okre li , ale te ja powoli
wrasta em w to nowe rodowisko staj c si jego zwart cz stk . Poznawa em regulamin Domu,
obyczaje i zwart bra kole sk .
Ka dy dzie rozpoczyna si modlitw . Ksi dz Józef wkracza rano do sypialni i swoim
wysokim g osem wypowiada s owa Modlitwy Pa skiej, któr podchwytywali wszyscy zrywaj c
si z g bokiego snu. Rozpoczyna a si poranna krz tanina, mycie, ubieranie, s anie
ek,
porz dkowanie sali. A ksi dz Józef spogl da na piesz cych si ch opaków, u miecha si ,
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czasem zwróci uwag , ojcowskim serdecznym wzrokiem obejmowa ca sal pilnuj c, aby
wszystko pozosta o uporz dkowane.
Dobry to by wychowawca. Nigdy nie widzia em, aby kogokolwiek karci , chocia powody
bywa y, a rozbrajaj cy u miech jedna serca wszystkich wychowanków. Powoli gwar w
sypialniach ustawa , wszyscy gromadzili si w jadalni, aby po posi ku uda si do swoich szkó .
Ka dy posi ek zaczyna si i ko czy modlitw . Obiad odbywa si sukcesywnie, zale nie od
powrotu z zaj szkolnych, a w godzinach popo udniowych nast powa o odrabianie lekcji oraz
ró ne rozrywki. Po kolacji odbywa a si wspólna modlitwa w kaplicy, a o godz. 22.00 Dom
obejmowa a ogólna cisza. Sprawiedliwy sen rozpoczyna swoje królowanie.
Poznaj c zwyczaje Domu oraz m odszych i starszych kolegów z ywa em si z t
atmosfer , któr z serdeczn yczliwo ci tworzy ksi dz dyrektor i ksi a wychowawcy
stwarzaj c mi e ciep o, prawie rodzinnego domu.
Szczególn dobroci i sercem darzy nas ksi dz dyrektor, zawsze zatroskany o swoich
podopiecznych i sprawy Domu, na który z wolna nasuwa y si ciemne chmury. Cz ste kontrole
adz o wiatowych poszukuj cych ró norakich uchybie zak óca y spokój i normalny tok pracy.
W takich chwilach wspomagali ksi dza dyrektora starsi wychowawcy tworz cy samorz d
wychowawców, którego przewodnicz cym by Zdzis aw Lebied .
Po w adzach komunistycznych mo na by o oczekiwa wszelkich prowokacji, np. typu Pawki
Morozowa, i dlatego wyczuwali my u wychowawców i ksi dza dyrektora du e wewn trzne
napi cie.
W jednym z kaza ksi dz dyrektor u s ów Juliusza Cezara podczas zamachu : „Et tu
Brute contra me ? I upu ci miecz wielki Cezar, bo pod
wychowanka odebra a mu wol
obrony. A czy w ród nas, w tych ciemnych czasach, nie znajdzie si wspó czesny Brutus ? ”.
Maj c do bogate do wiadczenia z mojej przesz ci rozumia em wiele analogii.
Zdawa em sobie doskonale spraw z gro by, jak przynios a do Polski ideologia bolszewicka.
Maj c kontakt listowy z rodzin na Kresach, prze ywa em bardzo skazanie mojej siostry na kar
mierci, zamienion na 25 lat agrów w Kazachstanie. Gospodarstwa rolne zagarni to do
ko chozu i rodzina stan a na pograniczu n dzy. Prawie wszystkie ko cio y pozbawiono ksi y
skazuj c ich na wieloletnie wi zienia i agry. Wiele rodzin kresowych wywo ono na
poniewierk w bezkresnych obszarach nieludzkiej ziemi. NKWD szala o wykonuj c zbrodnicze
polecenia. Ludno polska prze ywa a czarny czas ucisku i dyskryminacji tylko dlatego, e
pragn a zachowa swoj wiar i wierno narodowi. Czy wi c i tu tak e b
dzia równie
potworne zbójeckie prawa ? Tak my la em i modli em si w duchu, aby Bóg Wszechmog cy
zachowa nas od wszystkiego z ego, ziemie oderwane zjednoczy i uwolni rodaków od
okrutnego ucisku oraz zes pokój na um czon Ojczyzn .
Tymczasem ycie toczy o si w Domu normalnym trybem. Przemili czcigodni ksi a
otaczali nas swoj opiek maj c zawsze dobre s owo dla nas i yczliwy u miech. Zaraz na
pocz tku rozpozna em ksi dza Stefana Batorego z okresu mego pobytu u Sióstr Felicjanek, a
który prowadzi tam dla nas nauki rekolekcyjne oraz odprawia niedzielne Msze wi te.
W tamtym te czasie by em kilkakrotnie na ul. Barskiej, bowiem w salach Zak adu by y
prowadzone kursy samochodowe przez in . Pryli skiego. Nauki niestety nie uko czy em ze
wzgl du na wysi k w kolanie i jego unieruchomienie powtarzane trzykrotnie, cznie z
dokonywaniem punkcji. Tak wi c mój kontakt z Domem Orio skim rozpoczyna si wkrótce po
przybyciu do Warszawy.
Z ksi mi wychowawcami nawi za em serdeczn wi . Na ich te pro
chodzi em do szkó na
wywiadówki lub w innych sprawach dotycz cych m odszych kolegów. W moich
wspomnieniach pragn wymieni jeszcze ksi dza Ko aci skiego, ksi dza Jarnuszewskiego,
ksi dza Misia, ksi dza Tomsika, ksi dza Baraszkiewicza. O ka dym z ksi y mo na by napisa
bardzo wiele, wszyscy bowiem wk adali w to Ma e Dzie o swoje serce, czas i energi oraz nie
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szcz dzili wysi ku, aby Dom funkcjonowa sprawnie, by nale ycie utrzymany,
a wewn trz i na terenie panowa ad i porz dek. Temu dzia aniu ca ego zespo u patronowa
z nieba i z portretu za yciel i opiekun potrzebuj cych ksi dz Alojzy Orione.
Spo ród osób stanowi cych rodzin Domu Orio skiego by y Siostry Orionistki. Swoj
mrówcz prac w kuchni zapewnia y one smaczne i dobre posi ki w nale ytej obfito ci,
a podawane zawsze w okre lonej porze dnia. Wspominam o tym, gdy po prze yciach
wi ziennych i sowieckich „pajkach” wynios em do wiadczenie udr ki g odu i pragnienia, które
pozostaj mi w pami ci do dzisiaj. Tak wi c st d, ja bezdomny tu acz zachowa em g bok
wdzi czno tym wszystkim, którzy w trudnym dla mnie okresie okazali serce i mi
wspieraj c z yczliwo ci w tej mojej drodze ycia.
Do grona starszych kolegów zosta em przyj ty bardzo serdecznie. Znalaz em tam nasz
bra kresow w osobach Zdzi ka Lebiedzia, Janka Nowogrodzkiego i Romka Paprockiego.
drowali oni inn drog pod skrzyd a Ksi y Orionistów i chocia nie znali my si wcze niej,
to jednak regionalne wi zi zawsze wytwarzaj jak spójni , która powstawa a tak e ze
znajomo ci wydarze , prze
i wspólnego losu. Do kr gu bliskich mi kolegów zaliczam tak e
Janka Tunickiego, Stacha Topolskiego, Jurka Ry kowskiego i wielu innych. Janka Tunickiego
wspomaga em, w pewnym okresie, w nauce j zyka polskiego.
Tak wi c wrasta em w rodowisko antoni skie i czu em si w nim z ka dym dniem coraz lepiej.
ród osób zwi zanych na sta e z Domem by cichy i spokojny Pan Zygmunt S k.
Mo na by o Go spotka cz sto zatopionego na modlitwie w kaplicy lub odmawiaj cego ró aniec
podczas spacerów. W ci gu dnia kr
cz sto po terenie spogl daj c dobrotliwym okiem na
rozbrykan m odzie i musz przyzna , e w jego obecno ci ch opcy nie odwa yli si na
wi ksze psoty. By to najstarszy wychowanek, chodz ca historia Domu i jego za yciela
ksi dza Franciszka Toporskiego.
Innym pracownikiem Zak adu by Pan Kwoczka, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Jako
osadnik gospodarowa na Wo yniu, a po wkroczeniu tam bolszewików w 1939 roku podzieli los
wielu polskich rodzin. Po przebyciu sybirskiej katorgi powróci sam i zwi za swój byt z
„Antoninem”, a poniewa posiada umiej tno ci szewskie naprawia ch opcom buty w
istniej cym warsztaciku. Nasze drogi po nieludzkiej ziemi zbli y nas i cz sto wspominali my
o tym w wolnych chwilach. Tak e w ród kolegów by o paru sybiraków, towarzyszy niedoli Edek d’Erceville i Rysiek Hermanowicz. Tak wi c w tej Antoni skiej Rodzinie tworzy a si
uczuciowa wi wspólnych losów.
ycie w ród gwarnej i beztroskiej m odzie y p yn o rado nie i weso o, a by a to rado
ze wiadomo ci, e koszmar wojny pozosta za nami. S dz , e wi kszo tej m odzie y nie
zdawa a sobie sprawy z niebezpiecze stw i zagro
jakie dla niej p yn od ustroju wniesionego
na bagnetach sowieckich.
Pozornie wszystko uk ada o si dobrze. Od czasu do czasu zjawia si z wizyt by y
wychowanek Zak adu gen. wietlik, przysy nawet filmy, ale to nie zmienia o sytuacji. Im
bardziej system si umacnia , to zwi ksza a si ilo kontroli, aby wreszcie odebra ksi om
Dom i pozbawi ich wp ywu na wychowanie m odzie y.
W pa dzierniku 1948 roku zmar Kardyna Hlond Prymas Polski. Kraj pogr
si w
obie bole nie odczuwaj c t strat . Z ruin stolicy w drowa y pielgrzymki, aby z
ostatni
ho d Wielkiemu Polakowi. My tak e udali my si z ksi dzem dyrektorem i tam posuwaj c si
w d ugiej kolejce modlili my si w duszy o dar wiat ci Wiekuistej dla Ksi dza Prymasa,
a przechodz c obok trumny ze czci ca owali my Jego stopy. W dniu pogrzebu przyby y do
Warszawy delegacje z ca ej Polski. Kondukt pogrzebowy przemierza szlak od szpitala do ruin
Warszawskiej Katedry, a w nim my, wychowankowie Ksi y Orionistów.
Pierwszy dzwon
obny rozdzwoni si z ocala ej wie y ko cio a w. Micha a, a jego echo
ugo nios o si nad milcz cym pochodem. Wzd
trasy wypalone oczodo y domów ze
smutkiem spogl da y na id
Polsk za trumn swego Prymasa.
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Id c w szeregu z „Antoni sk ” braci nios em wieniec w kszta cie lilijki. Byli my ubrani w
czarne mundury i jako zwarta grupa budzili my ogólne zainteresowanie. Kondukt powoli zbli
si do celu, jeszcze
nie odezwa a si sygnaturka Sióstr Wizytek i wkrótce stan li my w ród
gruzów Starego Miasta i zwalisk zburzonej Katedry. Tam w ruinach wi tyni spocz o cia o
Ksi dza Prymasa. W ród wielu wie ców i kwiatów od ca ego narodu okry skromny grobowiec i
nasz „Antoni ski” wieniec. Ze smutkiem rozchodzi y si t umy wiernych nios c w sercu trosk o
losy Ko cio a, Ojczyzny i Narodu.
Czas p yn szybko. Byli my zaj ci zdobywaniem wiedzy i nie spostrzegli my jak z
woli Ojca wi tego Ko ció Polski otrzyma nowego Prymasa - Ksi dza Stefana Wyszy skiego.
Dla Ko cio a w Polsce rozpoczyna si najtrudniejszy czas, a w katowniach UB mordowano
najlepszych synów Ojczyzny. Wielu tych, którzy przez ca wojn prowadzili walk zbrojn ,
zosta o straconych lub skazanych na wieloletnie wi zienie. Ja tak e nie czu em si bezpiecznie
ze swoj przesz ci . Uwa em jednak, e nauk nale y kontynuowa dok d to b dzie
mo liwe.
W tych trudnych czasach pobyt na Barskiej by bardzo mi y. Wszyscy Ksi a
Wychowawcy nadzwyczaj serdeczni, a koledzy uczynni i szczerzy, zawsze ch tni do pomocy.
Ca odzienne zaj cia wype nia y czas, a je eli by y wolne chwile mo na by o pogra w siatkówk
lub koszykówk na istniej cych boiskach, a w zimie na sali w ping-ponga. W siatkówk grywali
tak e bardzo ch tnie, razem z nami, i ksi a wychowawcy. Podczas takich zaj na dworze
mieszka cy okolicznych domów przygl dali si ciekawie naszym rozgrywkom, a koledzy
zawzi cie kibicowali z istniej cych trybun. Tak wi c to nasze ycie w licznym gronie ch opców
by o ciekawe i urozmaicone, trzeba doda , e by jeszcze prowadzony chór, a na ma ej scenie
mo na by o zorganizowa równie ciekawe przedstawienia.
wi ta Bo ego Narodzenia - to bardzo wielkie prze ycie. Od kolebki nasi kali my tym
pradawnym polskim obyczajem. Najpierw ws uchiwali my si w ten uroczysty czas
oczekiwania, w czas roratnich nabo stw adwentowych, tych skrz cych si od wiecide ek
witryn sklepowych i choinek wkraczaj cych do naszych domów. Najwa niejszym elementem
obyczaju by a jednak Wigilia.
Choinka rozjarzona wiat em p on cych wieczek nape nia a swoj woni ca y dom. Stó
zas any sianem, nie drobna garsteczka, ale ca e brzemi przykryte bia ym obrusem, a na nim
bia y op atek i zestaw potraw wigilijnych. Jak e trudno by o oderwa si od tej domowej
atmosfery, kr gu najbli szych, kol d piewanych w rodzinnym gronie. Serce ciska al za
utracon przesz ci . Nie mog em pozosta na Barskiej i pojecha em szuka namiastki rodziny
u dalekich krewnych.
Karnawa w „Antoninie” charakteryzowa si innym nastrojem m odzie y. Na wietlicy
sta du y gramofon z tub , z którego p yn y taneczne melodie, przy których ch opcy rozwijali
swoje umiej tno ci ta ca. Sztuka ta by a w tym okresie niemal konieczno ci . Z internatów
skich, prowadzonych przez siostry zakonne, przychodzi y zaproszenia na zabawy
karnawa owe. Byli my wi c w Milanówku u Sióstr Józefinek i u moich dobrych Sióstr
Urszulanek oraz na Starym Mie cie. „Antoniacy” potrafili si bawi , byli weseli, szarmanccy,
dobrze ta czyli i ujmy swemu Domowi nie przynosili. Umieli te adnie za piewa czy odegra
jak weso scenk . Nasza starsza grupa by a te zapraszana na prywatki, gdzie weso o i z
humorem sp dzali my czas, ale o okre lonej porze wracali my, aby nie budzi Domu zbyt
pó nym powrotem. Ksi a wychowawcy nie sprzeciwiali si takim wyprawom i darzyli nas
pe nym zaufaniem, wszak byli my przecie doro li, to tylko wojna zabra a nam lata
przeznaczone normalnie na nauk .
Nie b
zatrzymywa si d ej nad okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy. Czas
up ywa na intensywnej nauce, a rozk ad dnia nie ulega zmianie. Byli my w tej luksusowej
sytuacji, e ojcowie wychowawcy zapewniali nam wszelk pos ug duszpastersk od porannej
modlitwy do wieczornej, przez niedzielne Msze wi te, rekolekcje i spowied .
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Dzi , po tylu latach, trudno jest przypomnie tre g oszonych nauk, ale je eli nie jeste my
zawad dla ludzi i bliskich, je eli pozostajemy wierni Bogu, Ko cio owi i jego kap anom, to
oprócz wp ywu naszych pobo nych matek, jest to zas uga czcigodnych dobrych ksi y
wychowawców.
Na wi to Zmartwychwstania wykona em z Edkiem d’Ercevillem grób w Kaplicy. Na
skalnym wzgórzu sta y trzy krzy e, ten trzeci prze amany symbolizowa blu ni cego otra.
Wydaje si , e by adny jak na nasze artystyczne mo liwo ci. Mo e wtedy kto zrobi zdj cie,
przyda oby si przypomnie , wszak jakie ma e punkciki, jaki drobny lad pozostawia o si po
sobie.
Bardzo le znosz wszelkie zmiany. atwiej si yje i dzia a w ustalonych ju
schematach, tymczasem w adze szkolne zdecydowa y si na zamkni cie mego Liceum maj cego
ju bogat histori i tradycj si gaj
czasów sprzed pierwszej wojny wiatowej. Ci ko
przychodzi o mi egna moich dobrych nauczycieli, którym tak wiele zawdzi cza em.
Ze strony Samorz du Szkolnego zorganizowali my delegacj , wystosowali my petycj z pro
o anulowanie decyzji, niestety starania nasze nie odnios y skutku i koniec roku szkolnego
1948/1949 zako czy si po egnaniem szko y, jak i nauczycieli - wspania ych pedagogów
przedwojennej kadry.
Z alem rozstawali my si z instytucj , która znik a z plejady dobrych warszawskich szkó .
Ostatni rok nauki mia em rozpocz w Liceum Pedagogicznym przy ul. Otwockiej, za wakacje
letnie przepracowa em na koloniach letnich w Michalinie jako wychowawca dzieci ze szko y
podstawowej przy ul. Brzeskiej.
Rok szkolny rozpocz em w nowej szkole. Nale o zapozna si z nowymi
nauczycielami i z ich sposobem nauczania oraz z nowymi kolegami i ich widzeniem
rozgrywaj cej si rzeczywisto ci. Opory przystosowawcze mia em bardzo du e. Ró nice
wychowawcze i dydaktyczne mi dzy obu szko ami by y zasadnicze. Zosta przede wszystkim
zwi kszony nacisk ideologii komunistycznej, religia sta a si przedmiotem nadobowi zkowym,
a dyrektor serwowa nam idee pedagogiczne i wiatopogl dowe materialisty Spassowskiego patrona szko y.
odzie licealna zrzeszona w ZMP ba wochwalczo uwielbia a Stalina zawieszaj c jego portret
i sowieck gwiazd na naczelnym miejscu wietlicy, a lekcj religii ostentacyjnie opuszcza a.
Nie mog c tego znie
powa nie my la em o zmianie szko y, jednak po zastanowieniu si
zamiar ten porzuci em.
A w Domu Antoni skim te zaistnia y przemiany. Zaprzesta pe ni funkcje dyrektorskie
dobry i powa ny Ksi dz Bronis aw, zosta bowiem powo any przez Ksi dza Prymasa na
stanowisko Dyrektora Spraw Zakonnych w Sekretariacie Episkopatu.
Tak wi c opuszcza stanowisko drogi Ksi dz, który wyci gn yczliw d
przyjmuj c mnie
serdecznie do grona swoich wychowanków. Mimo zmiany miejsca pracy, to nie rozstawa si z
nami na zawsze, pozosta sta ym mieszka cem, chocia dla m odzie y Antoni skiej mia coraz
mniej czasu. Dyrektorstwo tymczasem obejmowa ksi dz Józef Józefiak. Zmiany w kierowaniu
Domem nie by y tak odczuwalne, jak mia o to miejsce ze szko .
Aby zmniejszy moje stresowe udr ki postanowi em po wi ci nieco wi cej czasu dla
dobra Domu i kole skiej braci. Zaproponowa em wi c ksi dzu dyrektorowi i kolegom z
Samorz du zorganizowanie wieczornicy po wi conej twórczo ci Adama Mickiewicza. Dyrektor
i koledzy przyj li moj propozycj z zapa em. Wybra em wi c odpowiednie teksty z dzie
wieszcza, a które przemawia y i do mojej psychiki i do prze
minionego i aktualnego czasu.
Jak e mocno porusza y nerwy drgnie sercowych s owa Inwokacji „Litwo, ojczyzno moja, ty
jeste jak zdrowie…” czy „Panno wi ta, co Jasnej bronisz Cz stochowy i w Ostrej wiecisz
Bramie…”.
A dalej Koncert nad koncertami Jankiela z podk adem muzycznym, czy polonez
i „patrzcie, patrzcie m odzi, to mo e ostatni, co tak poloneza wodzi…”.
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Odegranie scen z „Dziadów” z „Panem” w kaplicy i opowiadanie Jana o odprawie kibitek na
Sybir oraz Wielka Improwizacja porusza o serca.
Z innych utworów wybra em „ wite ”, „Redut Ordona” i par innych, których tytu y uciek y
mi dzisiaj z pami ci. Ze strony ksi dza dyrektora i ksi y wychowawców nie mia em adnych
zastrze
co do charakteru i tre ci dobranych utworów.
Moj przewodni my by o roznieca w m odych sercach mi
Ojczyzny i wol po wi cenia
dla niej, a do ofiary ycia.
Prace nad przygotowaniem wyst pu trwa y kilka tygodni. Przygotowa em s owo wi ce i w
rocznic
mierci Adama Mickiewicza wystawili my nasz spektakl. Przyby o troch
zaproszonych go ci, wszyscy ksi a wychowawcy i pracownicy Domu oraz bra kole ska,
z trudem mieszcz ca si w sali.
Do dzisiaj widz , z pozycji konferansjera, jak wielka by a cisza na sali, wszyscy ch on li tre ci
yn ce ze sceny, a ka dy utwór nagradza y rz siste brawa. Rol „Pana” w kaplicy przy trumnie
wspaniale wykona Józio Koralewski, on te deklamowa „Ostatniego poloneza”, ja wykona em
„Opowiadanie Jana” i „Redut Ordona”, Romek Paprocki wykona „Koncert Jankiela” i wiersz
„Do matki Polki”, a innych wykonawców dzisiaj ju nie przypominam sobie, jedynie jeszcze
wykonawc podk adu muzycznego - Witkowskiego.
Wyst p trwa oko o pó torej godziny, a za wykonanie otrzymali my du e brawa i gratulacje.
Przygotowanie tych wyst pów poch on o mi du o czasu. Najpierw przygotowanie
poszczególnych utworów, zestawienie ich w jedn wspóln ca
oraz przygotowanie sceny.
Nie owa em jednak mego zaanga owania w ten spektakl, bowiem zawar em w nim i moje
asne odczucia. Z tym wyst pem byli my jeszcze przyjmowani w Domu Ksi y Orionistów we
oc awku, gdzie Siostry Orionistki prowadzi y internat dla dziewcz t.
W obecno ci ksi dza Ordynariusza powtórzyli my nasz wyst p, a dodatkow atrakcj sta o si
runi cie kurtyny podczas odgrywania sceny przy trumnie w kaplicy, ale Józio Koralewski i
uczestnicy tego wydarzenia bez tremy wykonali swoje role.
Po zako czeniu, w serdecznych s owach, podzi kowa nam ksi dz biskup, a podopieczne sióstr
nagrodzi y nas obfitymi brawami.
To moje zaanga owanie dla naszego Domu zosta o docenione przez ksi dza dyrektora
i ksi y wychowawców, wprawdzie obni o ono moje osi gni cia w nauce, ale i bez tego na
skutek ideologicznych nacisków by o mi trudno spokojnie kontynuowa nauk . Pomimo tego
mia em w projekcie przygotowanie podobnej uroczysto ci opartej o twórczo Juliusza
owackiego. Dobiera em odpowiednie utwory i ich wykonawców, tego jednak pomys u nie
zdo em ju zrealizowa .
Ze wzgl du na wielokrotnie powtarzane przez dyrektora liceum slogany, e
nieprawomy lni matury nie otrzymaj , nie przejd „jak s przez ucho igielne”, skorzysta em z
okazji i przyst pi em do wcze niejszego egzaminu maturalnego w M awie.
Kuratorium zebra o tam kandydatów na nauczycieli j zyka rosyjskiego i po zdaniu egzaminów
maturalnych skierowa o na specjalny kurs do Poznania.
Przez moje kontakty z Rosjanami zna em ten j zyk bardzo dobrze, a przez czteroletni okres
zdobywa em znajomo gramatyki i literatury rosyjskiej na lekcjach nadobowi zkowych.
Z M awy powróci em ze wiadectwem maturalnym w kieszeni. Wyniki wpisane na wiadectwie
mog uwa
za dobre, chocia wszystkie wiadectwa wcze niejsze by y znacznie lepsze.
Przykro mi by o rozstawa si z Domem, w którym zd
em zapu ci ju korzenie, ale ka dy
dzie ycia stawia cz owiekowi coraz to nowe problemy i trzeba je by o ci gle rozwi zywa .
Ksi dz dyrektor i ksi a wychowawcy gratulowali mi zdobycia matury, a na „Forum
Antoni skim” znalaz o si serdeczne po egnanie.
egnaj c serdecznie moich dobrych ksi y wychowawców i ca bra Antoni sk uda em si 1
marca do Poznania.
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Uko czy em tam pó roczny kurs z wynikiem bardzo dobrym, daj cym mi prawo do nauczania
zyka rosyjskiego w szko ach rednich oraz prawo z enia egzaminu uproszczonego na
uniwersytecie równowa nego z uko czeniem fakultetu j zyka rosyjskiego. Tak wi c zaczyna em
dalej
na w asny rachunek.
Mimo zmian w mojej egzystencji nie zerwa em czno ci z Domem na Barskiej. Za
ka dym pobytem by em serdecznie przyjmowany. W ka dej trudnej sytuacji znajdowa em tam
oparcie i pomoc. Ksi dz dyrektor Bronis aw D browski b ogos awi mój zwi zek ma
ski
z kole ank szkoln Maryni , a gdy mia em trudno ci finansowe otrzyma em potrzebn mi
po yczk w pe nym zaufaniu i bez adnych por cze .
Smutkiem i gorycz nape nia nas fakt, e w adze komunistyczne odebra y ksi om nasz Dom,
na nasze za miejsce umie ci y ch opców z poprawczaka. Ale by y te i radosne chwile, bowiem
ojciec Bronis aw D browski otrzyma sakr biskupi . Cieszyli my si bardzo, e nasz dobry
wychowawca otrzyma tak wielkie wyró nienie.
Dzi z rozrzewnieniem wspominam te przesz e dzieje. Z m odzie czej czupryny
pozosta y resztki, a czarny kolor zamieni si w srebro. Doros e córki uko czy y studia i
obdarowa y nas gromadk wnuków. Opatrzno Bo a da a im dobrych, porz dnych m ów.
Cieszymy si bardzo, e tworz dobre katolickie rodziny. Tymczasem my, wszyscy „Antoniacy”
powoli starzejemy si . Uby o spo ród nas tak wielu ju dobrych, serdecznych wychowawców, a
ród nich uda si ju przed oblicze Pana nasz pan dyrektor Marian Tulczy ski. Zmniejszaj si
te ci gle szeregi Antoni skiej braci.
Niech Mi osierdzie Bo e obdarzy ich nagrod wiekuist . Ksi om Wychowawcom niech
Bóg Najwy szy ze le ask dobrego zdrowia za Ich dobro i serce, które w trudnych dla nas
chwilach by o zawsze pomoc i oparciem.
Relacja spisana w 1992 roku.

Jan Hermanowicz
Wspomnienie
Aby móc w pe ni zrozumie tre wspomnie o ojcu ks. Abp. Bronis awie D browskim,
musz pokrótce opisa sytuacj mojej rodziny po II wojnie wiatowej. Ojciec mój zgin
w obozie koncentracyjnym Stutthof k. Gda ska. Z Grodna matka zabra a nas trojga rodze stwa
i przyjechali my do Polski w sierpniu 1945 roku. Najstarszy brat Ryszard mia 14 lat, ja 10
i najm odszy W adys aw 4 lata. Osiedlili my si w Augustowie (obecnie woj. warmi skomazurskie).
o nam si ci ko. Dopiero w lutym 1946 roku matka otrzyma a prac w szpitalu
w charakterze salowej. Dodatkowo dorabia a praniem i sprz taniem, a ponadto pracowa a w
aptece przyszpitalnej, któr prowadzi y zakonne Siostry Rodziny Maryi. Do domu wraca a
pó nym wieczorem, a niekiedy na noc zostawa a w szpitalu (gdy wypad jej dy ur).
Siostry zakonne, aby pomóc mojej matce, za atwi y miejsce dla starszego brata Ryszarda
na Barskiej 4 (wówczas dyrektorem by ks. Michalski). Ja tam trafi em w 7 miesi cy pó niej
dzi ki naszemu ojcu ks. abp. Bronis awowi D browskiemu, który pe ni funkcj dyrektora. Jak to
si sta o, o tym ni ej.
Zima roku 1947/48 by a bardzo mro na. Z braku dostatecznego na t por roku ubrania ( a
mo e odpowiedniego wy ywienia), ci ko zachorowa em i „wyl dowa em” w tamtejszym
szpitalu. Którego dnia, podczas sprz tania apteki, matka us ysza a jak siostry na górze
rozmawia y mi dzy sob . Jedna z nich odezwa a si mniej wi cej tej tre ci: „ Bo e, jak ta
Hermanowiczowa cierpi, nie do , e Niemcy m a zamordowali, to teraz temu redniemu
pozosta a godzina ycia ” - tak mia powiedzie doktor Sadowski. Jak to us ysza a, zacz a
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rozpacza bardzo. Siostry usi owa y j uspokoi . W dniu nast pnym napisa a list do brata do
Warszawy.
Z listem brat uda si do ojca ks. Bronis awa D browskiego, a ten po przeczytaniu, da bratu
pieni dze na bilet i kaza mnie przywie na Barsk .
W Warszawie, znanymi mu sposobami za atwi mi miejsce w szpitalu pod przybranym imieniem
brata (jako Ryszard, a nie Jan). W szpitalu przebywa em oko o dwóch miesi cy. Zosta em
wyleczony na tyle, e od tamtego czasu brakuje mi pó podniebienia. Ale za to yj od tamtego
czasu ju 51 lat, a nie godzin , jak przepowiedzia lekarz z Augustowa.
Ze szpitala odebra mnie Maniek Grochowski, który by studentem Akademii Medycznej i
pe ni na Barskiej funkcj pomocnika doktora Tulczy skiego. Po obiedzie, Grochowski
przyprowadzi mnie przed oblicze ojca. Ksi dz dyrektor mnie zapyta - gdzie chcia bym by ? Czy
w Augustowie u matki, czy na Barskiej razem z bratem? Z jednej strony to tutaj, z drugiej za
wola bym by u matki, bo pomy la em sobie: tutaj ch opcy maj dobre ubrania, jedz regularnie
posi ki i do syta, ale za to ten mur z elazn bram , pomalowany na czarno, jak
w wi zieniu. Za u matki pe na wolno i swoboda.
Zapewne wówczas musia em mie niewyra
min . Ojciec dobrotliwie u miechn si do
mnie i powiedzia : „Skoro Jasiu jeste niezdecydowany, to ja za ciebie zdecyduj , zostaniesz
tu u mnie, a e nic nie ma za darmo, to twój straszy brat za ciebie b dzie pe ni obowi zki.
W tym czasie sko czysz szko podstawow , a pó niej...to si zobaczy”.
Jak si pó niej okaza o, to z tym murem i elazn bram nie by o tak gro nie. Chocia
regulamin dotyczy wszystkich wychowanków, to w praktyce wygl da o ró nie. Byli tacy, którzy
po uko czeniu 18 lat musieli odej z Barskiej, a którzy nie uko czyli 18 lat zostali przenoszeni
do domów pa stwowych (nieliczna grupa). A byli równie i tacy, którzy uko czyli szko y rednie
i studia i pozostawali w Domu do usamodzielnienia si - ich by a zdecydowana wi kszo .
W miar up ywu lat, ten regulamin jako dziwnie agodnia . Ja przez ostatnie dwa lata pobytu na
Barskiej, praktycznie musia em wraca do Domu przed godzin 22.00 i by o wszystko
w porz dku. W tym czasie praktycznie chodzi em do dwóch szkó : ko czy em szko redni ,
a po po udniu - za zgod ojca - na wieczorowe kursy stenografii, które mi za atwi profesor ze
szko y redniej - który równocze nie by kierownikiem kursu. Zdobyta wiedza by a bardzo
przydatna na studiach. Brak by o podr czników, nawet skryptów, za to ja ucz szczaj c na
wyk ady, mia em dok adne notatki (mog em zanotowa 220 g osek na minut ). W tym czasie
matka mego kolegi, zwróci a si do ks. Dyrektora z pro
(wówczas funkcj dyrektora pe ni ks.
Józef Józefiak), abym pomaga jej synowi w nauce. Wtedy mia em pewne „alibi” na przebywanie
poza domem - je eli sytuacja tego wymaga a. W 1949 roku ko cz szko podstawow . Przed
wyjazdem do matki na wakacje ojciec przeprowadzi ze mn rozmow mniej wi cej tej tre ci :
„Jasiu, masz s abe stopnie i o ogólniaku nie ma co marzy ” - mia em du e braki, w 6 klasie
by em tylko 80 dni, reszt przechorowa em, a ju w 7 klasie nie uda o si nadrobi – „pozostaje
wi c ci szko a zawodowa. Proponuj ci handlow , do której ucz szcza Henio Ostrowski”.
A by a to wówczas jedna z lepszych szkó rednich ekonomicznych w Warszawie. Tak wi c
w roku 1949 rozpocz em nauk w szkole redniej. Pocz tkowo s abo : na pierwsze pó rocze
mia em dwie oceny niedostateczne, za pó niej coraz lepiej. Ostatecznie osi gn em takie wyniki
w nauce, e odroczono mi nakaz pracy i otrzyma em skierowanie na studia - SGP i S.
I sprawdzi y si s owa Ojca: „Jak dasz rad , to mo e i dalej b dziesz kszta ci si ”.
Dokonany wybór szko y przez Ojca, by wyborem trafnym. W tym zawodzie przepracowa em 40
lat.
Wracam do wspomnie , do „Antonina”. Jeszcze wcze niej, w roku 1948 szko a podstawowa
zafundowa a wyjazd do Wroc awia, na wystaw Ziem Odzyskanych. Przed wyjazdem, od Ma ka
Sowi skiego wypo yczy em ksi
Juliusza Verne „80 tysi cy mil podmorskiej eglugi”.
Ksi ka ta pochodzi a z naszej biblioteki, któr prowadzi wówczas ks. Stefan Batory. Przez
roztargnienie zostawi em j w miejscu, gdzie nocowali my we Wroc awiu. Po powrocie do
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Domu sk ama em i nie powiedzia em, e ta ksi ka zgin a. Ksi dz og osi , aby ten, co ksi
po yczy , zwróci j do biblioteki - co z wiadomych przyczyn by o niemo liwe. Którego ranka
em do Mszy wi tej Ojcu. Po Mszy wi tej, Ojciec powiedzia , ebym zg osi si do
kancelarii po niadaniu. Raz jeszcze mnie zapyta : „ Wi c jak to by o z ta ksi
?”. Ja po raz
drugi sk ama em. Wówczas Ojciec wyj rozpakowan paczk , w której by a ksi ka. Odda mi j
i powiedzia tylko, e mog ju i do szko y. Poczu em taki wstyd, e ju po up ywie 50 lat od
tamtego czasu, gdy wspomn , to oblewam si rumie cem. Kara by a tym wi ksza, e Ojciec nie
czyni mi wówczas wyrzutów.
Inny przyk ad. Z ka dym dniem by o coraz gorzej na Barskiej, zw aszcza z ubraniem.
Wydziera y si ubrania pochodz ce z darów UNRRA. Siostry reperowa y jak mog y, no i rzecz
jasna i warsztat szewski mia du o pracy. Mimo to chodzili my dobrze ubrani, nawet lepiej jak
nasi rówie nicy z miasta. wi to Miko aja by o okazj do uzyskania niedoborów w ubraniu.
wi ty Miko aj ( a by nim wówczas ks. Stefan Batory), podaj c mi paczk wraz z rózg
przeczyta wierszyk : „Nie pal Jasiu papieroska, bo masz mleczko ko o noska”. W paczce by y
ciastka, cukierki i ciep e we niane skarpety. Jakie by o moje zdziwienie, gdy po pewnym czasie
wi ty Miko aj wyczytuje mnie po raz drugi i przy nast pnej paczce otrzyma em nowe czarne
trzewiki. Rzeczywi cie by y one mi bardzo potrzebne, bo w tych, które otrzyma em od pana
Zygmunta, a które brat mój przebi w warsztacie szewskim na moj nog , nie da o by si chodzi
wkrótce. A tymczasem ju w czasie kolacji, Maniek Sowi ski powiedzia , e buty te ja omy kowo
dosta em, a nale y si jemu. Co równie powiedzia ks. Ko aci ski. Po kolacji polecia em na
„górn sypialni ”, gdzie spali m odsi koledzy. Przymierzy em jeszcze raz i p aka em, po czym
uda em si do kancelarii i zapuka em do drzwi. Przyj mnie Ojciec i zapyta : - „Jak masz do
mnie spraw ?”. Ja powiedzia em, e zwracam nies usznie dane mi buty przez w. Miko aja.
Ojciec na to odpowiedzia : - „Ty dosta buty?”.
- „Tak” rzek em.
- „ A w zwi zku z tym, do ciebie nale i nikt ci ich nie odbierze”.
Pó niej, gdy sta em si doros y, my lami wraca em do tego zdarzenia i doszed em do wniosku,
e Ojciec przed rozdaniem paczek dokona przegl du i zapewne stwierdzi , e jestem bardziej
w danej chwili potrzebuj cy, ani eli Maniek. Musia wi c zapewne odczepi od paczki Ma ka
buty, a e nie znalaz mojej paczki, kaza zrobi drug . Ot, taki to by nasz ukochany Ojciec.
Kolejne zdarzenie, które do dzi pami tam.
Wszyscy koledzy, którzy do szkó rednich dziennych ucz szczali, otrzymywali stypendium, które
w pe nej wysoko ci wynosi o 4000 z otych miesi cznie. Po ow tej kwoty nale o odda na
utrzymanie, gdy kwota przekazywana przez Kuratorium by a bardzo skromna i wynosi a 2000
otych, za pe ne utrzymanie (bez ubrania) wynosi o 5000 z otych na osob . Pierwsze stypendium
w roku szkolnym otrzymywa o si w grudniu, po pierwszym kwartale z wyrównaniem od
wrze nia. Stypendium przyznawa a Rada Pedagogiczna szko y, po uwzgl dnieniu post pów
w nauce i zachowaniu zainteresowanego ucznia.
W grudniu 1949 lub 1950 roku (dok adnie nie pami tam), maj c 16 tysi cy z otych, uda em si
do kancelarii w celu uregulowania d ugu. Odliczaj c 8 tysi cy z otych Ojcu i tak sobie powoli do
drzwi dochodzi em, a Ojciec wówczas zapyta , co mnie trapi. Odpowiedzia em, e na
Wielkanoc b
móg kupi sobie ubranie z zaoszcz dzonych pieni dzy, na co mi
odpowiedzia , e mog ju teraz kupi , z czego si bardzo ucieszy em i zobowi za em si
ug sp aci do ko ca roku, zwracaj c do kasy po 3 tysi ce z otych. Kiedy odchodzi em,
Ojciec powiedzia , abym przyniós paragon. Nast pnego dnia, po szkole uda em si na
zakupy. Znalaz em odpowiedni garnitur za 15.500 z otych. Po kolacji uda em si w nowym
ubraniu do kancelarii. Ojciec pochwali wybór, przyj paragon, a reszt (500 z ) kaza mi
pozostawi na drobne wydatki, no i zdawa o mi si , e sprawa si zako czy a.
A tymczasem, gdy miesi c pó niej zg osi em si do kancelarii, by przekaza pierwsza rat
wraz z zaleg ciami 3 tysi cy d ugu, Ojciec wzi do r ki pieni dze, otworzy kaset , po

51

Wspomnienia „Antoniaków”
czym doda jeszcze 2 tysi ce z otych i powiedzia mi, abym za te pieni dze kupi sobie buty.
Ca
d ugu mi darowa i powiedzia , e od nast pnego miesi ca mam wp aca do kasy
po ow mojego stypendium, tak jak wszyscy inni. Pó niej doszed em do wniosku, e Ojciec
zapewne chcia mnie sprawdzi , czy jestem ju odpowiedzialny za swoje czyny. Gdybym tych
pieni dzy nie przyniós , to nie tylko nie móg bym sobie kupi nowych butów, ale jeszcze
musia bym sp aci zobowi zania, jakie dobrowolnie przyj em. Ojciec nasz by kochany, ale
równie , gdy trzeba by o, by surowy i sprawiedliwy.
Odszed em z Barskiej w 1953 roku i rozpocz em studia ma SGP i S. Z przyczyn, o których
nie chce pisa , nie kontaktowa em si z Barsk przez 17 lat.
W roku 1970 niespodziewanie na mój obecny adres, przysz o zaproszenie, abym przyszed
na spotkanie z by ymi wychowankami na ul. Barsk , gdzie b dzie równie nasz Ojciec.
Zaproszenie dosta em od ksi dza Stefana Batorego. Przyszed em tam. By o du o moich
kolegów i naszych ksi y wychowawców. Po jakim czasie przyjecha Ojciec. Byli my
wszyscy zebrani na „okr glaku”.
Ojciec rozejrza si po wszystkich, po czym pod
w moim kierunku (tak mi si
wydawa o). Podbieg em, chcia em uca owa pier cie , lecz nie uda o si . Ojciec mnie obj ,
cisn i powiedzia , e Ojca nie nale y po r kach ca owa . Po czym zapyta : „ Co Jasiu
ycha u ciebie?”. Ja zanim odpowiedzia em, zapyta czy matka jeszcze yje. W ten sposób
da dowód, e o mnie pami ta po tylu latach. Odpowiedzia em, e matka nie yje od 4 lat
( zmar a w roku 1966, prze ywszy 63 lata, czyli prawie tyle, co ja mam obecnie).
Od tamtego czasu ju takich czu ych spotka nie by o. Pó niej zawsze wita em si
i egna em z Ojcem stosownie do mego statusu. Zawsze by em tym redniakiem i wiedzia em,
gdzie moje miejsce. Od tamtej pory stara em si bra udzia w spotkaniach z Ojcem zarówno
na Barskiej, jak i w
niewie.
To pierwsze spotkanie z Ojcem, po tylu latach na Barskiej (Ojciec odszed do pracy
w Episkopacie na 2 lata przed moim odej ciem z Barskiej) odebra em jak w przypowie ci
biblijnej o Dobrym Pasterzu, gdzie Dobry Pasterz zostawia swoje stado, udaj c si na
odnalezienie zb kanej owcy, odnajduje j i z rado ci przynosi do stada. Tak to chyba i ze
mn by o.
Wreszcie ostatnie spotkanie z Ojcem w listopadzie 1997 roku w siedzibie Ojców
Orionistów na ulicy Lindleya, na którym by równie mój brat Ryszard, który specjalnie
przyjecha z Bia egostoku i tego dnia odjecha . Przyjecha do Polski z Filadelfiii do swojego
biskupa w Bia ymstoku, celem doko czenia spraw zwi zanych z przyj ciem jego misji
w USA, przez Kuri . Mia mo no spotkania si z kolegami, których nie widzia od 50 lat,
a przede wszystkim z Ojcem. Odchodz c do siebie, przy drzwiach, zwróci si do nas Ojciec ze
owami : „lekarz kaza mi le
w
ku, lecz poczu em si z wami lepiej. Do zobaczenia na
kolejnym spotkaniu 2 stycznia, w tym samym miejscu”. I jeszcze doda : „Kocham was, moi
ch opcy”. By y to ostatnie s owa Ojca.
Spotkali my si wcze niej, bo ju 29 grudnia, lecz tylko z doczesnymi zw okami i w kilka godzin
pó niej po egnali my na Cmentarzu Pow zkowskim. Có jeszcze mog doda ...? Ograniczy em
si tylko do siebie. Dzi ki Ojcu dotychczas yj , zawdzi czam mu równie ycie, zawód jak i to,
e dzi ki temu pracowa em na ró nych odpowiedzialnych stanowiskach. Dzi ki temu mam
godziw emerytur i nie musz martwi si o dobra doczesne z braków rodków. Ojca
wychowanie równie zaowocowa o.
Mam jedn córk , lecz ona nigdy nie mia a tyle, na co mia a ochot . Na potrzeby ponad
przeci tn ( mimo, e ojca by o sta ), umia a zarobi . Dlatego wszystkie wakacje w czasie
studiów, wyje
a „na saksy", na okres dwóch miesi cy. Jeden miesi c przeznacza a na
wypoczynek. Jak wraca a z zagranicy, by a dumna, e zarobi a tyle, co ojciec prawie za rok,
c dyrektorem ( taka kiedy by a relacja dolara do z otówki ). Teraz za jest lekarzem, ma
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przeurocz córk i m a, który jest g ow domu. Zrobi a specjalizacj II stopnia, a od wrze nia ma
otwarty przewód doktorski.
Ja za z on jeste my na emeryturze. Dla wype nienia czasu, pracuj na cz
etatu w szkole
redniej zawodowej ( Zespó Szkó Budowlanych w Pruszkowie ). Prac t kontynuuj po
przej ciu na emerytur ( a przed tym na rent ) - w sumie ju 22 rok. M odzie pochodzi raczej
z rodzin mniej zamo nych i dla niektórych przyda by si taki Dom, jaki by na ulicy Barskiej.
Charakter cz owieka jest bardzo podatny na otoczenie, zw aszcza w wieku 13 - 20 lat. aden dom
pa stwowy, nie zast pi naszego Domu z ul. Barskiej. Wychowawcy tacy, jak ksi a Orioni ci, nie
mieli w asnych rodzin i mogli po wi ci swój czas skrzywdzonym przez ycie.
Chocia nasz Dom, to nie by a rodzina w pe nym s owa znaczeniu, ale by a rodzin zast pcz ,
kszta tuj
pozytywnie m odych podopiecznych. Pami tam s owa Ojca w jednym ze spotka :
„ Ch opcy, jak na was patrz , to my , e byliby my w stanie obsadzi ca y rz d ”.
My , e mia racj . Dzi ki temu, e byli my na Barskiej, mogli my sko czy studia o ró nych
specjalno ciach. Obecnie reprezentujemy ró ne stanowiska polityczne - od lewicy po prawic .
Elementem wspólnym, co nas czy, to yczliwy stosunek do ludzi oraz dla tych wszystkich,
którzy chc uczciwie pracowa dla domu i ca ej rodziny, a to jest Polska.
To wynie li my z Barskiej, a w szczególno ci od naszego Ojca - ksi dza arcybiskupa
Bronis awa D browskiego, który by dla nas jak ojciec, bo prawdziwego nam wojna zabra a.
Relacja spisana w 1998 roku.
Ks. Stefan Batory
Wspomnienie
Z Pruszkowa - ca nasz „Barsk ” wraz z innymi pogorzelcami z Warszawy -ruszyli my
poci giem w kierunku zachodnim w nieznane. Pewnie do którego obozu. Trzy doby jazdy o jednej
misce jakiej brei. Wreszcie w ciemn noc w lesie poci g zatrzyma si i kazano nam wysiada .
Druty, szeregi baraków. Ci ba ludzi. Wrzaski, przekle stwa, p acz.
By to obóz w Bietigheim. Po jakim czasie z tego Bietigheim, Niemcy nasz „Barsk ”
przewie li do Heilbronn. Osadzili w baraku fabrycznym firmy KNORR przeznaczaj c do pracy w
tej firmie. By o to dla nas pomy lne - byli my bowiem razem, sami swoi. Ale tak bardzo chcia o
si do domu. Warszawa. Co z Warszaw ?
Barska... Wy o, skowycza o co w piersi.
Wszyscy my leli o jednym ... ucieka .
Ucieka ..., ale jak, dok d, któr dy ?
Zbli
si grudzie ... zima. Grudzie ... nasza ukochana Nowenna do Niepokalanego
Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. Wtedy kl. Bronis aw, stary „sodalis marianus”, z którym o tym
rozmawia em, powiedzia : „Przypomnijmy o tym ks. Michalskiemu - dyrektorowi i zaproponujmy mu intencj b agaln tej nowenny o rych y powrót do kraju. B dziemy si
modli wraz z naszym Ojcem Za ycielem p. ks. Alojzym Orione”. I tak si modlili my nie
wyobra aj c sobie, jak to mo e nast pi . Czekali my na jaki cud. Nowenna si sko czy a,
uroczysto Naj wi tszej Maryi Panny min a - przemodlona, przep akana A wojna szala a...,
a my trzy tysi ce kilometrów od kraju.
Matko, ratuj !
Wieczorem po posi ku gromadzili my si zazwyczaj w jednej „sztubie” na Ró aniec i
rozmowy. Ks. Józef Ko aci ski, znany jako cz owiek pogodnego humoru, jak umia i móg tak
nas rozwesela swoimi facecjami. Za yli my we dwóch rodzaj teatrzyku na zasadzie, kto kogo
przegada, a obecni nas pod egali. To troch rozwesela o nas. Ale i wtedy co chwila kto wychodzi
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z baraku, aby pos ucha , czy huk artylerii si nie zbli a. Kl. Bronis aw twierdzi zawsze, e armaty
grzmi coraz to bli ej. Alianci nacierali. To budzi o otuch .
Którego wieczoru bez tzw. voralarmu rozwrzeszcza si alarm ostry, gwa towny.
Artyleria! Do schronów! Na stanowiska ! Szybko !
I zacz o si trz sienie ziemi. Trwa o to niesko czono ... pó godziny...
Kiedy nast pi a cisza, zacz li my wydobywa si na powierzchni . Otoczy o nas morze ognia.
Matko Boska! Ratuj! „Pod Twoj obron ...”.
Wychodz c wypatrywali my swoich. Co chwila okrzyki - yjesz ? yjesz? yjesz ? Kiedy
zbli ali my si do swojego baraku, oczom nie wierzyli my. Barak sta ca y. Nietkni ty. Wszyscy
prze yli, sza rado ci ! A miasto przesz o dziewi dziesi cio-tysi czne p on o w dole jak okiem
si gn . My mieli my gdzie g ow sk oni . Ale nikt tej nocy nie spa . Nast pnego dnia po ar
miasta trwa . Nami nikt si nie interesowa - na razie. Po ywili my si czym kto mia w baraku.
Czekali my. Spotkawszy si z kl. Bronis awem zapyta em z g upia :
- Co dalej szary cz owieku ? A mo e by nas teraz wypu cili...? Nic tu po nas. A trzeba ywi ...
Mo e by si teraz uda o do Krakowa pod „opiek ” Hansa Franka ?
- To i mnie przysz o na my l - odrzek
kl. Bronis aw. Pogadajmy
z prze onym ks. Michalskim.
Ks. W. Michalski nie mia nic przeciw temu. Spróbowa mo na. Ale trzeba zbada jakie s
mo liwo ci w tym wzgl dzie. Najpierw techniczne, potem administracyjne - gestapo, arbeitsamt,
kolej... Ofiarowa em si pój na te zwiady. Nagle okula em, r
wzi em na temblak,
obanda owa em g ow jakim r cznikiem i wio... do miasta. Tak poszkodowanego chyba nie
zagarn do roboty.
- Bronek ! Nie wypuszczaj ró ca z r ki!
Wszystkie urz dy by y w gruzach... Ale na tych gruzach, przy stolikach ju siedzieli urz dnicy.
Urz dowali.
Matko Bo a i nasza! Wst pi a w serce otucha. Spróbujemy. Mo e si uda. Po moim powrocie
i sprawozdaniu wszyscy byli takiego zdania : Ch opi ! Do modlitwy ! Nie ust powa Matce Bo ej.
Poprosili my siostr Samarytank w adaj
dobrze j zykiem niemieckim, aby zredagowa a
podania do wszystkich urz dów i poszli my za atwia . Swoje pro by umotywowali my nasz
nieprzydatno ci tutaj, w tej sytuacji i wobec tego ch ci udania si pod opiek niemieck do
Krakowa. Chwyci o. Uzyskali my wszystkie pozwolenia.
Wyjechali my nie omieszkaj c w dwóch grupach. Matko Bo a i nasza ! Prowad , czuwaj !
uga, ciemna, ale spokojna podró i wreszcie Kraków. A w Krakowie pe no handluj cych
warszawiaków. I znajomi ch tni do pomocy. Teraz do Pruszkowa. Dalej poci gi nie dochodzi y.
W Pruszkowie Siostry Samarytanki „wy adowa y” nas w swoim Domu i zaprosi y na nocleg.
niew by blisko, a tam nasi.
Nast pnego dnia ju byli my w niewskiej przystani.
W kaplicy niewskiej wpatrzeni w obraz Cz stochowski, obraz Matki Bo ej i naszej, roni c zy
wdzi czno ci czekali my na wi ta Bo ego Narodzenia w domu.
Czy to nie by dla nas cud Bo ego Mi osierdzia przez r ce i serce Matki Bo ej i naszej ?
Relacja spisana w 1992 roku.

54

Wspomnienia „Antoniaków”

Stanis aw Kuba
Wspomnienia z pobytu na Barskiej 4 w okresie od dnia 1 wrze nia 1948 do 31 sierpnia
1952 r.
Do Antonina na Barsk przyby em w dniu 1 wrze nia 1948 roku z Otwocka z Zak adu
wychowawczego Sióstr El bietanek. Przyj mnie sam ks. dyrektor Bronis aw D browski.
By to bardzo uroczysty dzie z racji imienin ks. Dyrektora. Pogoda by a pi kna, obiad odby
si na „okr glaku” w parku zak adowym.
Od samego pocz tku poczu em si bardzo dobrze w nowym rodowisku, gdy ycie
zbiorowe nie by o mi obce. Je li dobrze pami tam - przecie min o od tego czasu 42 lata - to
ks. Józef Józefiak zaprowadzi mnie do sypialni i przydzieli mi ko nr 18. Po jednej stronie
spa kolega Andrzej Szaszkiewicz, po drugiej kolega Tadeusz Witkowski.
Kiedy przysz a pierwsza niedziela, wszyscy bez wyj tku starzy i nowi wychowankowie
zostali zapoznani z regulaminem, który przedstawi ks. dyrektor.
Moimi pierwszymi wychowawcami byli Ksi a : Józef Józefiak, Józef Ko aci ski, Stefan
Batory, Jan Baraszkiewicz, w okresie pó niejszym Kazimierz Pi atowicz, Stanis aw
Jarnuszewski, W adys aw Bienisiewicz. Nad wszystkim czuwa ksi dz prowincja
odzimierz Michalski.
W Antoninie by a liczna grupa wychowanków, którzy umieli s
do Mszy wi tej, ja te
si do nich przy czy em. S
em wszystkim ksi om kiedy by o trzeba, ale najwi cej razy
em ks. dyrektorowi, by mo e dlatego cieszy em si u ksi dza dyrektora du ymi
wzgl dami.
Ks. dyrektor prawie codziennie po Mszy wi tej porannej mówi s owo do wychowanków.
Pewnego razu od o tarza powiedzia : „ Moi ch opcy, chc wam powiedzie przykr
wiadomo , jak zejdziecie na niadanie, to nie zdziwcie si , e chleb nie b dzie posmarowany,
a kawa gorzka, bo nie mamy pieni dzy ”.
Zdziwienie by o du e, bo chleb by z mas em i kawa s odka. Jak to si sta o ? No w nie,
jaka niewidzialna r ka po
a w zakrystii na o tarzu pieni dze, które siostra wzi a
i przekaza a na zakup mas a i cukru. Tak ! Tak ! Tu musia a zadzia
r ka Bo ej
Opatrzno ci.

Relacja spisana w 1992 roku.
Henryk Kuczkowski
Wspomnienia z Powstania Warszawskiego i dalszych moich losów
z pobytu w Niemczech
W czasie wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17-tej w dniu 1 sierpnia 1944 roku
przebywa em na terenie Zak adu Wychowawczego w Warszawie przy ul. Barskiej 4,
w którym to zak adzie przebywa o ponad 100 ch opców - sierot wychowanków ksi y
Orionistów, sprowadzonych przez za yciela Domu Dziecka ks. Franciszka Toporskiego.
Na terenie Zak adu stacjonowa oddzia wojsk niemieckich z dywizji „Herman Goering”
sprowadzonych z W och w celu udzielenia pomocy na froncie wschodnim. Tote od samego
pocz tku powsta cy zaatakowali nasz dom, by o ostre strzelanie i po trzech godzinach
Niemcy zostali wykurzeni z naszego terenu, a wychowankowie czynnie pomagali
powsta com, wynosili rannych z pola walki, wynosili z samochodów niemieckich zdobyt
bro , amunicj i inne urz dzenia wojskowe oraz ywno przeznaczon dla jednostek
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wojskowych, stacjonuj cych w ró nych cz ciach miasta. Po zdobyciu Zak adu powsta cy
odeszli na punkt zborny na ul. Niemcewicza i stamt d nast pnego dnia opuszczali Ochot
id c w kierunku Lasów Kabackich. Niestety oddzia y niemieckie zaatakowa y ich na odcinku
cice, gdzie zostali zdziesi tkowani, wówczas bardzo du o poleg o powsta ców, w ród nich
nierze, którzy uczestniczyli w zdobywaniu naszego domu.
Po trzech dniach Niemcy zaatakowali czo gami nasz Zak ad, jednak e zastali w schronie
wy cznie mieszka ców tego domu, a wi c ksi y, siostry i wychowanków. W ród ludzi
znajduj cych si w schronie byli tak e ranni niemieccy
nierze ( oficerowie, dzi ki którym
uratowali my si od niechybnej mierci ). Atakuj cy Niemcy us yszawszy krzyk niemieckich
rannych
nierzy odrzucili na bok rozpiecz towane granaty w drug stron i dzi ki temu nie
dosz o do masowej masakry. Wyprowadzono nas ze schronu na podwórko z podniesionymi
koma i dowiedziawszy si od rannych Niemców, e mieli dobr opiek lekarsk , darowali
nam ycie.
Zaprowadzili nas do Domu Akademickiego na pl. Narutowicza, gdzie le o 5-ciu zabitych
Niemców i nam powiedzieli, e za ka dego jednego zabitego Niemca zostanie z nas
rozstrzelanych 10-ciu Polaków.
W Akademiku byli my traktowani jako zak adnicy. Umieszczono nas w malutkich
pokojach, nie dawano jedzenia, tylko podtrzymywano nas przy yciu daj c nam raz dziennie
napój, tj. lura z kawy zbo owej. W ród zak adników byli równie mieszka cy z pobliskich
domów z ul. Grójeckiej. Codziennie odbywa y si egzekucje na podwórzu w Akademiku, z
okien widzieli my jak na podwórzu ludzie zakopywali zabitych Polaków.
Po paru dniach g odówki opada y nam si y, nie mogli my si podnosi , oczy zachodzi y
mg . Jednak po 6-ciu dniach zwolniono nas z Akademika wyprowadzaj c na ul. Grójeck do
ynnego „Zieleniaka”. Tam dzia y si orgie, w asowcy rabowali co si da o, zdejmowali
buty, zabierali zegarki i wszystko, co im do r ki wpad o.
W drodze od Akademika do „Zieleniaka” prowadzili nas andarmi niemieccy. Byli oni
bezsilni wobec Ukrai ców-w asowców, którzy wdzierali si do t umu zmierzaj cego na
„Zieleniak” i rabowali co si da o, szukali z ota. Widzia em jak trzech w asowców tratowa o
cz owieka, który by podobno potomkiem Czarnieckiego. Gdy pad na ziemi , jeden kopa go
w g ow i zabi na miejscu, wtedy zabrali mu woreczek ze z otem.
Na „Zieleniaku” byli my dwa dni, nad ranem widzieli my stosy zabitych, zgwa conych
kobiet przez dzicz ukrai sk . Z „Zieleniaka” Niemcy przeprowadzili nas na Dworzec
Zachodni i tam w wagonach bydl cych przywie li nas do Pruszkowskich Zak adów
Kolejowych. Tam ju otrzymali my troch ywno ci i to g ównie od miejscowej ludno ci,
która rzuca a przez p ot chleb, warzywa i inne artyku y ywno ciowe.
W hangarach byli my dwa dni, a potem wywieziono nas wagonami bydl cymi (po 50-60
osób w wagonie) do Niemiec. Jechali my prawie tydzie i wreszcie wy adowano nas
w miejscowo ci Bietigheim, gdzie znajdowa si obóz przej ciowy, w którym mie ci o si
przesz o 3 tysi ce ludzi ró nych narodowo ci ( W osi, Czesi, Polacy, Rosjanie i inni ).
Tam przebywali my przesz o miesi c i tam byli my zatrudnieni u ró nych gospodarzy
(bauerów). W czasie podró y w Niemczech w miejscowo ci Cotbus niemieckie kobiety
widz c nas podchodzi y do wagonów daj c nam okrycie i jedzenie.
Do obozu w Bietigheim dotarli my 20 sierpnia 1944 roku. Tam wzi to nas do
ni,
wyk pano, odwszawiono i umieszczono w barakach, gdzie by y pi trowe
ka. Dano nam
granatowe fartuchy, a na lewej stronie fartucha w okolicach piersi naklejone by y plakietki
z liter „P” (Polen). Rosjanie mieli na plakietkach litery „OST”, Francuzi i W osi mieli tak e
takie plakietki, ale jakie mieli litery - nie pami tam.
W obozie byli my zatrudnieni w gospodarstwach rolnych i u Niemców - mieszka ców
Bietigheim w pracach remontowych w domach mieszkalnych i przy budowaniu domków
jednorodzinnych.
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Po miesi cznym pobycie w obozie wywieziono nas do pracy w fabryce „Knorr”
w Heilbronnie n/Neckarem. Fabryka zatrudnia a oko o 10 tysi cy robotników z krajów
podbitych przez nazistów hitlerowskich. Ja pracowa em w transporcie do rozwo enia w gla
i ziemniaków dla miejscowych pracowników „Knorra”. Sze ciu wychowanków, którzy mieli
powy ej 15 lat zosta o wydelegowanych do okopów na Linii Zygfryda ( nad Renem ). W ród
nich i ja by em i tam prze ywali my straszliwe chwile, bowiem na froncie tym by y silne
walki z Aliantami. Samoloty bombardowa y nasze pozycje, które trzeba by o naprawia .
Zakwaterowano nas w miejscowo ci Bad Krozingen i codziennie wo ono nas samochodami
na odcinki frontu niemieckiego. W dniu 8 grudnia 1944 roku Alianci rozpocz li wielk
ofensyw wkraczaj c na teren Niemiec. Robotników, którzy pracowali przy umacnianiu
okopów ( oko o 2 tysi ce osób ) ewakuowano w ostatniej chwili, za adowali nas do ostatniego
poci gu z terenu frontowego i przez Szwajcari powrócili my do fabryki „Knorr”
w Heilbronnie. Prze yli my w Heilbronnie silne bombardowanie miasta, gdzie zgin o ok. 60
tysi cy jego mieszka ców. My my ocaleli ze wzgl du na przebywanie podczas
bombardowania w porz dnym schronie przeciwlotniczym. Fabryka „Knorr” zosta a
ca kowicie zbombardowana, a my my byli zatrudniani przy odgruzowaniu fabryki i
budynków mieszkalnych.
W dniu 24 grudnia 1944 roku ca a nasza grupa z Warszawy ( wychowankowie i ksi a
wychowawcy ) na podstawie specjalnego zezwolenia w adz miejscowych wróci a do kraju do Domu Dziecka w
niewie ko o B onia.
Relacja niedatowana.

Zdzis aw Lebied
Wspomnienia
1. Droga do Antonina
W roku 1945 w dniu 1 listopada wysiad em na Dworcu Gda skim z poci gu
repatriacyjnego wioz cego mnie z Mostów - miasteczka, a w ciwie wsi nad Niemnem
w powiecie grodzie skim.
Wozem konnym, przez gruzy Muranowa i bazar przy ul. Pa skiej zajechali my z koleg
Edmundem Zdanowiczem na ul. Z ot 56, gdzie u pani Józi mieszka a ciocia i babcia
Edmunda. Mieszka a ona w suterenie, sk adaj cej si z pokoju i kuchni wraz ze wspomnian
babci , p. Wackiem - znajomym z Powstania Warszawskiego, kole ank p. Marysi , przyby o
nas dwóch, ku memu zaskoczeniu wszyscy przyj li nas bardzo yczliwie. Pani Józia
zdecydowa a, e syn b dzie spa z ni , a my dwaj w jego dziennym eczku, przy tym doda a
- „a co, w powstanie by o jeszcze gorzej”.
Nast pnego dnia udali my si na cmentarz wojskowy, bo w czasie trwania Powstania,
w Mostach, w stodole zakopani w sianie s uchali my komunikatów radiowych, bo grozi o
wi zienie za posiadanie radia. O dziwo, najwi ksze wra enie robi y groby m odych
powsta ców i
nierzy nie z 1939 roku, lecz 1920 roku i pomnik Orl t Lwowskich - mo e
dlatego, e nale em do Orl t w Mostach.
Edmund, który by oblatany w wielkim wiecie, bo przed wojn bywa w Warszawie,
zdecydowa , e b dziemy pracowali, a wieczorem b dziemy chodzili do szko y. Nast pnego
dnia, zgodnie z rad p. Wacka, udali my si na ul. Miodow , róg Koziej, gdzie mie ci o si
gimnazjum. W sekretariacie pani zdecydowa a, e warunki przyj cia do gimnazjum b
uzgodnione po zdaniu egzaminu z matematyki i fizyki, w tym celu pokaza a gdzie uda si do
klasy, w której odbywaj si lekcje z matematyki i tam profesor od razu nas przeegzaminuje.
Zgodnie z jej poleceniem udali my si do klasy, profesor pozwoli nam usi
w pierwszej
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awce i zada nam zadanie. Po rozwi zaniu poleci wyja ni , jak doszli my do wyników.
Zadania te by y atwe. Po egzaminie profesor zacz wypytywa nas sk d przybyli my
i doradzi - ku naszemu zdziwieniu - aby my udali si do pani Krasnod bskiej, na ul. Bagatela
10, która mo e nas umie ci w internacie. Udali my si do niej pod wskazany adres. Na 10tym pi trze przyj a nas ta pani ubrana od wi tnie. Po wys uchaniu Edmunda ( bo ja raczej
sta em z ty u ), e przyjechali my z Mostów, bo Rosjanie chcieli nas wcieli do wojska.
Zapyta a nas ostro „a co, armia rosyjska jest taka z a, czy co?”. Ja zamar em, ale Edmund,
chyba podniesionym g osem odpar , e „przecie jeste my Polakami i chcemy s
w wojsku polskim, a ponadto chcemy si uczy ”. Pani Krasnod bska straci a chyba pewno
siebie i ju agodnym tonem z pewn yczliwo ci powiedzia a: „ja wam dam kartk i z t
kartk udacie si na Barsk 4, tam jest zak ad prowadzony przez ksi y. Je eli zgodz si was
przyj , wtedy dam wam skierowanie”.
2. W Antoninie
Tego samego dnia (a by a ju godz. 16-ta) udali my si na Barsk 4. Do internatu
przechodzi o si przez ma furtk w du ej elaznej bramie obsadzonej w pot nym murze.
Dom wyda mi si niby twierdza ze znacznymi uszkodzeniami wojennymi. Na dziedzi cu
ch opiec poinformowa nas gdzie mo emy spotka dyrektora. Zaprowadzi nas na korytarz
tu przy klatce schodowej i poszed powiadomi dyrektora. Z góry patrzyli my jak dwaj
ch opcy grali w ping-ponga, a ca a grupa w ró nym wieku im kibicowa a. Pami tam jak
Krzysiek krzycza „gola, do
mu eby pami ta ”. Za chwil przyszed ksi dz wysoki,
postawny, w z otych okularach. Zaprosi nas do ma ego pokoju obok klatki schodowej
i g osem do ostrym z jak wad w wymowie zapyta czego sobie yczymy.
Edmund, który jeszcze w Mostach mieszka na plebani by bardziej obyty w obcowaniu
z ksi dzem, zreferowa wi c nasz spraw . Ksi dz z niedowierzaniem - z akcentem
wschodnim powiedzia tak : „wy stare byki b dziecie dawali z y przyk ad m odszym
wychowankom, a ponadto my swoich wychowanków w waszym wieku wysy amy w wiat, to
po co b dziemy przyjmowali jeszcze obcych”.
We mnie zamar o serce - koniec nadziei, ale Edmund okaza si bardziej dzielnym i bez
wahania odrzek : „Przecie my jeste my Polakami i przy tym dobrymi katolikami, a ponadto
my chcemy si uczy , a nie gorszy maluczkich, o czym ksi dz mo e przekona si , jak nas
przyjmie”.
Dalszych pertraktacji nie pami tam, ale zaskoczy a mnie zmiana losu i yczliwo z jak
ksi dz Michalski (bo o nim poprzednio by a mowa) powiedzia : „nu, tak ja was przyjm i
przekonam si co potraficie, u nas ch opcy nie tylko si ucz , ale ci ko pracuj przy
odbudowie zak adu”.
Ostatnie s owa znakomicie poprawi y samopoczucie, bo co jak co, ale nauka i praca nigdy nie
sprawia y mi trudno ci. To rzek szy ks. Michalski poleci nam przyj z ca ym dobytkiem w
Wigili Bo ego Narodzenia 1945 roku. Tak sta em si cz onkiem rodziny „Antoniaków”.
2.1 Pierwsze dni
W Wigili Bo ego Narodzenia, z samego rana z naszym dobytkiem udali my si na
Barsk 4 przyj mnie m ody kr py ksi dz i zaprowadzi nas najpierw do „studium” i wskaza
miejsce przy stole, obja niaj c jak nale y zachowywa si i jaki jest rozk ad zaj , nast pnie
zaprowadzi do sypialni i wskaza
ka zaznaczaj c, e sypialnia s y tylko do spania
i sprz tania, a nie wylegiwania si . Przy tej okazji poinformowa o sposobie zachowywania
si na terenie Zak adu i co to s „minusy” i jakie jest ich nast pstwo - kto dostaje „minusa”
siedzi w niedziel w Zak adzie i nie ma adnego odwo ania - cho by wzywano was do
chorego; „minus” to „minus” i basta.
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Sypialnia zrobi a na mnie du e wra enie, takiej ilo ci
ek w jednej sali nigdy nie
widzia em, przy tym wszystkie
ka sta y równiutko i adnie zas ane. Zastanawia em si , jak
tu b dzie mo na spa ? Przy obiedzie inny ksi dz - Jan Baraszkiewicz posadzi nas przy
pierwszym stole obok starszych wychowanków. Zaskoczy y mnie du e miski porcelanowe,
jak si okaza o s
y do pierwszego i drugiego dania. Zup rozlewa z du ego kot a
Tomaszewski, a drugie danie przynosi dy urny ka dego sto u, które wydawa y siostry przez
ben z kuchni.
Po obiedzie przeprowadzi z nami wywiad ks. Baraszkiewicz, obejrza nasze ubranie
i zdecydowa , e po wi tach mamy zg osi si do magazynu, a teraz wyda nam koszul
nocn . Nast pnie wezwa nas do kancelarii ks. Kowalczyk i tam us yszawszy, e mamy
zamiar chodzi do szko y na ul. Miodow zadecydowa : „co cie zwariowali, ci gn c si
przez ca Warszaw , ja was zapisz do gimnazjum im. Konarskiego obok na ul. Reja, ale
nast pi to dopiero w styczniu 1946 roku po przerwie wi tecznej”.
Poniewa by to dzie Wigilii, kolacja by a bardzo uroczysta, przy du ym stole pod cian
siedzieli ksi a i wychowawcy z innymi cz onkami domu, a wychowankowie przy
pozosta ych sto ach ustawionych w podkow . Koledzy poinformowali kto kim jest w tym
Domu. Przy stole by o du o ycze , a atmosfera by a bardzo serdeczna, du o miechu
i artów, czu em si bardzo szcz liwym, tak jak i wszyscy inni wychowankowie. Po kolacji
by a uroczysta Msza w. w kaplicy, chyba po czona z pasterk . Ch opcy, a my z nimi bardzo
no i z du ym zaanga owaniem piewali my kol dy. Karolek Py zawzi cie gra na
fisharmonii. Wszystko to bardzo mnie cieszy o i da o poczucie bezpiecze stwa i jakiej
dziwnej atmosfery rodzinnej.
Pierwsze zetkni cie si z wychowankami wywar o na mnie ró ne odczucia. Pomijaj c co
powiedzia ks. Michalski bardzo mnie dziwi o dlaczego wychowankowie o zbli onym wieku
musz odej z Zak adu, a nas przyj to. Ponadto s uchaj c opowiada o ich wspólnych
prze yciach Powstania oraz deportacji i powrotu do „Antonina” widzia em ich z ycie i jaki
al, e musz odej , o czym wychowawcy, a w szczególno ci ks. Kowalczyk im
przypomina w sposób do stanowczy, aby nie powiedzie z liwie. Ch opcy reagowali na
to piewaj c ró ne dwuznaczne piosenki, a najcz ciej parafrazuj c piosenk „Hej ho, hej ho,
na zachód by si sz o”, co zreszt sta o si , gdy znaczna ich cz
w nie wyjecha a na
zachód i osiedli a si we Wroc awiu i Szczecinie. Przyczyna odej cia by a stosunkowo prosta.
Opieka Spo eczna odmówi a op acania wychowanków, którzy nie ucz szczali do szkó ,
a wi kszo starszych kolegów pracowa a w prywatnych i pa stwowych zak adach pracy.
Tak jak zapowiedzia ks. Kowalczyk, zaraz po przerwie wi tecznej wezwa nas do siebie
i kaza i razem z nim do szko y im. Konarskiego. Po drodze napomina nas : „pami tajcie,
macie si uczy dobrze.
W gabinecie przyj nas dyrektor Czerwi ski - m czyzna po pi dziesi tce, skromnie
ubrany. Bardzo yczliwie rozmawia z ks. Kowalczykiem. Po wys uchaniu o co chodzi
spojrza na nas i orzek , e w naszym wieku uczniowie ko cz nasz szko i nie mog nas
przyj do pierwszej klasy, ale przyjm nas od pó rocza do drugiej klasy. I tak si sta em
uczniem drugiej klasy Gimnazjum im. Konarskiego przy ul. Reja. I w ten sposób zosta em w
pe ni wychowankiem „Antonina”.
2.2 Wychowawcy
Zaczn od tych, którzy najcz ciej przebywali z wychowankami. Na pocz tku mego pobytu
by to ks. Henryk Kowalczyk, bardzo energiczny i przy tym bardzo wybuchowy, co
wykorzystywali ch opcy robi c mu ró ne psikusy
Drugim wychowawc , który najwi cej czasu po wi ca ch opcom by ks. Jan
Baraszkiewicz.
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Nie wiem czy si nie myl , ale wydaje mi si , e ks. Baraszkiewicz. pochodzi ze wsi, bo mia
„dusz ” dobrego gospodarza, jego nami tno to pe ny magazyn wszelkich dóbr, st d
przydomek „kutwy”. Przy ka dym wydawaniu odzie y nagada , biadoli i zawsze stara si
wypchn
co „po ledniejsze” ubrania lub buty. Ch opcy mieli na ksi dza metody
i zawsze wybierali co chcieli, bo ks. Jan mia dobre serce. Pasj ks. Jana by a dru yna
harcerska, dla niej odda by wszystkie swoje skarby. Dru yna im. w. Antoniego nr 15 WDH
zawsze by a najlepiej umundurowana w hufcu, a mo e i Chor gwi Warszawskiej. Mia ks.
Baraszkiewicz swoich pupili, a by nim Kazio Kude ka ze swoim mini foto na poddaszu,
gdzie razem z ksi dzem robili zdj cia. Co nowego wp yn o do magazynu, wida by o na
Kude ce. Ks. Baraszkiewicz odszed na studia i zamkn si z desk kre larsk , cyrklami
i ksi kami w pokoju na I-szym pi trze. Jak opu ci „Antonin” i czy sko czy studia - nie
pami tam.
Ks. Stefan Batory rzadko z nami przebywa , bo w tym czasie - gdy by em w Zak adzie - ks.
Batory studiowa , wyj tek stanowi y wi ta Bo ego Narodzenia, kiedy ks. Batory
przygotowywa „Jase ” i sam grywa g ówn rol Heroda. Co to by y za przedstawienia,
a jakie t umy widzów przychodzi y, tak e studium p ka o w szwach. Ja grywa em rol
diab a, ale zasadniczym moim zaj ciem by o pilnowanie porz dku przy wpuszczaniu widzów.
Ile przy tym nas ucha em si p aczu dzieci i matek, obelg i gró b pijanych. Jase ka tak
spopularyzowa a Zak ad, e zna y nas prawie wszystkie matki Ochoty, a szczególnie tego
przystojnego Heroda.
Rzecz do dziwna - ks. Batory, który niewiele z nami przebywa , a wszyscy darzyli Go
nieukrywan sympati i wydaje si , e osi gn to przez swój sposób bycia z pewnym
dystansem, ale i z du serdeczno ci . Nigdy nie s ysza em eby kiedykolwiek podniós g os
lub na kogo krzycza . W kaplicy on jedyny, jak kl ka to na oba kolana i pochyla nisko
ow , jak si egna to dok adnie. Jemu to nale y przypisa zas ug , e do dnia dzisiejszego
spotykamy si z okazji ró nych uroczysto ci.
No i oczywi cie posta pierwszej wielko ci - ks. W odzimierz Michalski - dyrektor Zak adu
i prowincja w jednej osobie, przynajmniej na pocz tku mego pobytu. On - stró porz dku
i s dzia w jednej osobie. Najbardziej pami tam go poza pierwszym spotkaniem jako tego,
który najcz ciej wyg asza s owo na dobranoc, po wieczornej modlitwie w kaplicy
i odczytywa „ksi
minusów”. Obie te czynno ci robi z wielkim dostoje stwem, a zarazem
bezpo rednio trafiaj cym do wychowanków. On jedyny w s owie na dobranoc udziela
praktycznych rad swoim wychowankom.
Inne wydarzenie, które wzbudzi o podziw dla ks. Michalskiego by o mianowicie po nalocie
Urz du Bezpiecze stwa i Milicji na Zak ad, ju nie pami tam kiedy, wpadli w nocy na
sypialni i kazali ubiera si , a nast pnie wyczytywali z ksi ki meldunkowej kto
zameldowany na prawo, a kto nie - na lewo. Po tej selekcji niezameldowanych okaza o si
dwóch wychowanków : Daniel Sutarzewicz i Bogus aw Szwabik oraz taki ma y „kumpel”, na
którego nikt nie zwraca uwagi, a okaza si by „wtyczk ” UB. Zabrali wszystkich trzech
i ksi dza Bronis awa D browskiego i ks. Michalskiego. Po dwóch dniach zwolnili ksi y,
a potem i kolegów, „kumpel” nie wróci .
W dwa miesi ce po tym wydarzeniu ks. Michalski, jak zwyk to robi w niedziel
wieczorem, siedzia na scenie w studium i wyczytywa list oraz „minusy”, komentuj c je
do z liwie. Naraz za oknami pad strza , w pi tna cie, mo e dwadzie cia minut pó niej
wpada do studium dwóch milicjantów i chyba kapitan podniesionym g osem spyta „kto tu
strzela ?”. Sala zamar a, a ks. Michalski odczekawszy d sz chwil ze spokojem odrzek :
„dzi u nas nikt chyba grochu nie jad , to i nie móg strzela . Id cie szuka gdzie indziej, bo tu
nie znajdziecie”.
Inny incydent potwierdzaj cy znakomite podej cie ks. Michalskiego do kszta towania
charakterów wychowanków mo e by zdarzenie, w którym sam uczestniczy em. W internacie
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by o dwóch Olczyków, starszy pozostaj cy w kole skich stosunkach z wychowawcami
i potencjalny kandydat na zakonnika i jego brat, który te stosunki stara si wykorzysta .
odszy Olczyk zabawia si kopaniem pustej puszki po konserwie na „okr glaku” i kopa j
w moj stron . Na zwrócon mu uwag kopn puszk tak, e trafi a mnie w g ow . W
zamian ja uderzy em go w twarz. Olczyk polecia na skarg . Czeka em na reprymend , ale
nikt mnie nie wzywa . Up yn o kilka dni, wzywa mnie sam ks. Michalski do kancelarii,
dzi em e ma dla mnie jakie polecenie. Ku memu zaskoczeniu ks. Michalski spokojnym
osem udzieli mi reprymendy zako czywszy uwag „pami taj, e chocia jeste si aczem, to
si jeszcze nikt niczego nie osi gn ”.
Osobowo ks. Michalskiego pozostanie dla mnie na zawsze fascynacj . Podziwia a go
równie wiecka prasa, jak „Przekrój”, „Kobieta i ycie”, itp., jak równie cz sto chodzi em
z jego polecenia po w gorze i inne delikatesy, a wydawa o mi si , e zakonnik-ksi dz to taki
ascetyczny cz owiek, troch oderwany od ycia.
Mniej udzielaj cy si ksi a to ks. Ratajek zwany „Partydziano”, gdy by we w oskiej
partyzantce. Ks. Ratajek nami tnie grywa w szachy i w trudnej dla siebie sytuacji tak si
denerwowa , e apa figury w obie r ce i nie by o si y, aby udowodni mu, któr figur
powinien si ruszy . Spór zwykle ko czy si og oszeniem remisu. By to „dusza cz owiek”,
podobnie
jak
ks.
Baraszkiewicz,
którego
pami tam
zawsze
z yczliwym u miechem na ustach. On cz sto wypytywa wychowanków o ich rodziny,
cieszy si je eli s ysza , e wszystko jest dobrze i serdecznie martwi si , o ile kto mia
opoty.
Ks. Lewicki by z nami chyba do krótko, ale zapami ta em Go jako nami tnego gracza
w pi no . Podkasywa sutann i gania za pi g no dopinguj c innych.
Nie pami tam daty, kiedy rozesz a si wie , e ks. Kowalczyk obejmuje probostwo
w rodzinnym ochowie, a na jego miejsce przychodzi nowy wychowawca. Nowy dyrektor i
wychowawca, na pierwszy rzut oka wydawa si sympatyczny.
Nowy dyrektor cz ciej od ks. Michalskiego przebywa ze wspó wychowankami i o dziwo
zacz prowadzi rozmowy z wychowankami na temat funkcjonowania Zak adu, to by o
zupe nym zaskoczeniem. Rozmowy odbywa y si coraz cz ciej, indywidualnie i zbiorowo.
Rozmowy te pó niej zaowocowa y powo aniem w Zak adzie „samorz du”, ale o tym jeszcze
wspomn . Z nowym dyrektorem przyszed nowy „duch” do Zak adu.
Aby w tym rozdziale przedstawi wszystkich wychowawców nale y wspomnie chyba
najbarwniejsz posta - ks. Józefa Ko aci skiego. By to wychowawca, który wszystkich
wychowanków traktowa jak m odszych braci i przy tym bardzo lubi z wychowankami p ata
ró ne figle. Pami tam jak ks. Król przywióz z demobilu wojsk Andersa, gdzie by
kapelanem, dwa wagony wszelkich dóbr. W jednym owoce cytrusowe, w drugim mundury.
Dobra te wed ug naszych informacji mia y by sprzedane i za uzyskane pieni dze mia by
wybudowany ko ció w Kaliszu. My, starsi wychowankowie, roz adowywali my wagony
i dobra porozwozili my do Zak adu. Owoce posz y do magazynu ks. Baraszkiewicza,
a mundury na strych.
Ks. Józef Józefiak przyszed do Zak adu chyba od razu na stanowisko dyrektora po
oddelegowaniu ks. D browskiego do pomocy sekretarzowi Episkopatu ks. Biskupowi
Choroma skiemu. Ks. Józefiak przy swoim bezpo rednim sposobie bycia, a przy tym
o bardzo zmiennych nastrojach, mia on niew tpliwy talent do wyg aszania kaza . Niestety te
pi kne, krasomówcze kazania nie by y doceniane przez wychowanków, natomiast jak
wyg asza kazanie w
niewie na pogrzebie ks. Michalskiego to wszystkie panie w ko ciele
szlocha y.
Podobnie by o na odpu cie w Zielenicach. Mia te talent do „intryg” w dobrym znaczeniu,
kiedy przed wyborami do samorz du w sali muzycznej wywiesi has o „G osuj na
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kandydatów kierownictwa”, co tak zbulwersowa o wychowanków, e wszyscy wzi li udzia
w wyborach, a ks. Józefiakowi o to chodzi o.
Ks. Józefiak by niew tpliwie bardzo popularnym wychowawc . Po wyj ciu z Zak adu, w
chwilach bardzo trudnych przychodzi em do ksi dza Józefiaka po ycza pieni dze, zwykle
500 z do pierwszego. Regularnie pieni dze zwraca em, a czwartego przychodzi em po dalsz
po yczk , na co ks. Józefiak zwyk mawia „dla ciebie zawsze po ycz ” i tak to trwa o nawet
kilka miesi cy.
Nie pami tam jak zjawi si w Zak adzie ks. Jarnuszewski, cichy i pokornego serca i takim
pozosta w moich wspomnieniach. Ks. Guzowskiego pami tam jak sypia z nami na du ej
sypialni i jak si budzi , to nigdy nie wstawa z ka, a wyskakiwa tak, jak z ognia.
By jeszcze w Zak adzie Pan Zygmunt S k - cz owiek o mentalno ci ko cielnego czyli s ugi
Bo ego, a wykonywa swoje obowi zki z du sumienno ci i pokor . Jemu zawdzi czam
zdobycie bieg ci w pracach murarskich przy odbudowie górnych pi ter Zak adu. On czu
si w cicielem Zak adu, tak jakby mia polecenie od kogo , aby dba o ten Zak ad i w ogóle
powtarza „Cholewa, jak b
tak dalej rz dzi , to wszystko pójdzie na marne”. Zupe nie nie
mog em zrozumie niech ci Pana S ka do Pana Kwoczka - szewca, repatrianta z za Buga
2.3. Dzie jak co dzie w „Antoninie”
Rozk ad zaj - o godz. 6-tej „Benedicamus Domino - Dreo gratias” i poranny pacierz,
ubieranie si , mycie i do kaplicy, potem niadanie, przed niadaniem „Pob ogos aw te dary”,
sprz tanie - kto mia dy ur, do szko y.
niadanie to pajda chleba z d emem i margaryn . Pajdy chleba u one na tacy roznosi
wychowawca wzd
sto u, co bardziej „ ar oczni” brali dwoma r kami z obu stron i smyk
pajd chleba na kolana pod stó . Z regu y zawsze tych pajd nie starcza o i siostry musia y je
„dorabia ”. Skombinowane pajdy w wi kszo ci ks. Baraszkiewicz znajdowa wyschni te
w naszych schowkach. Przy niadaniu ks. Baraszkiewicz karci chomikowanie chleba, kto
liwie zauwa
„ktoby takie pod e jedzenie chomikowa ”. Ks. Baraszkiewicz wykrzykn
„Oby takie jedzenie mia do ko ca ycia, durniu jeden z drugim !”. Na to pad a spokojna
odpowied „Deo gratias”. Wszyscy razem z ksi dzem roze mieli si .
Obiady jedli my w zale no ci od tego, kiedy kto wraca ze szko y. W niedziel obiady by y
zawsze lepsze, bo z dodatkiem mi sa i tu dopiero ch opcy wykazywali si sprytem
w zdobywaniu dodatkowych porcji. Najprostszym sposobem by o podbieranie dodatkowych
porcji za nieobecnych na obiedzie. Innym sposobem to szybko zje zup i otrzyma drugie
danie, a nast pnie wyp uka misk po zupie i poda dy urnemu j po raz drugi. Przy tej
metodzie by y k opoty z buraczkami, które nie bardzo dawa y si usun i miska wraca a
pusta, bez dodatkowej porcji. Trzeci sposób to zg osi si w pó godziny po obiedzie
i wmówi siostrom, e nie by o si na obiedzie. Ta metoda dawa a rezultaty, o ile co
w kuchni pozosta o.
Kolacje mia y przebieg podobny jak niadanie, z t ró nic , e nikt mnie nie kontrolowa na
noc. Pami tam jedn kolacj , na któr zabrak o chleba czerstwego, wie y dowozili wprost na
kolacj tak, e siostry tylko kroi y i podawa y na sto y, a ch opcy sami smarowali marmolad .
Ku zaskoczeniu ks. Baraszkiewicza, którego siostry wezwa y, bo zabrak o chleba, którego
mia o starczy na nast pny dzie . Ks. Baraszkiewicz apelowa o zachowanie umiaru
w jedzeniu. Zawsze dostawali my czerstwy chleb.
2.4. Wielkie i ma e wydarzenia w „Antoninie”
Pierwszym wielkim wydarzeniem by a wizyta ks. Prymasa Wyszy skiego. W sali
muzycznej zbudowano ma scen , na której ustawiono tron. Dom wyczyszczono jak nigdy,
wychowankowie otrzymali nowe ubrania. A Jerzy Ryszkowski mia wyg osi powitanie
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w imieniu wychowanków. Chwila by a bardzo uroczysta, piewali my piosenki. Pami tam, e
du o rado ci wywo y spodnie Ryszkowskiego, które w czasie powitania bardzo dr y.
Wszystko wypad o bardzo dobrze.
Wydarzeniem powtarzaj cym si by y obchody dnia w. Antoniego. Wtedy to przy
pogodzie ustawiano sto y pod kasztanami na „okr glaku” w parku przyzak adowym,
spraszano go ci. W pierwszym okresie centaln postaci by gen. wietlik, by y wychowanek
z
niewa. Dziwi o nas to, gdy gen. witlik by ministrem spraw wewn trznych.
Obserwowa em tego genera a, mia z regu y oboj tn twarz, aczkolwiek zajmowa specjalnie
dla niego przygotowany kl cznik w kaplicy. Nie pami tam eby jego przemówienia
nawi zywa y do jego pobytu w Zak adzie, za to du o mówi o przyja ni polsko-radzieckiej
i zaletach ustroju socjalistycznego i wadach wstecznego kapitalizmu. Dla wychowanków by a
to okazja, aby chomikowa ciasto w krzakach i strzelania do siebie z pestek czere ni.
Uroczysto ci te mia y charakter rodzinny, chocia nie dostarcza y okazji do kontaktów
z by ymi wychowankami, bo przyje
o ich bardzo niewielu. Dopiero znacznie pó niej,
chyba z braku aktualnych wychowanków, sta y si zjazdem by ych wychowanków i trwaj
one do chwili obecnej, co roku 13 czerwca. Spotkania te maj zupe nie inny charakter ni
dawne.
Wydarzenie, które zmieni o oblicze Zak adu to powstanie dru yny harcerskiej. Inicjatorem
powo ania dru yny by Janek Tunicki, który namówi ks. Baraszkiewicza. A ten zdo
przekona ks. Michalskiego i powsta a Dru yna nr 15 WDH im. w. Antoniego. Niewielu
wychowanków pozosta o poza dru yn , wi kszo to harcerze. Ambicja ks. Baraszkiewicza
by o to, aby dru yna by a najlepsz nie tylko w Hufcu Wola-Ochota, ale i w Warszawskiej
Chor gwi ZHP.
Rozpocz y si przygotowania do uroczysto ci. W pierwszej kolejno ci zostali my ubrani
w mundury harcerskie, lecz zamiast czapek w berety „andersowskie”. Pami tam, e pierwszy
wyst p we W ochach pod Warszaw z okazji zlotu Hufca wprowadzi wszystkich
w os upienie co to za dru yna, sk d si wzi a. Ks. Baraszkiewicz chodzi w pe nej „glorii”
i jeszcze wzmóg dzia ania, wyposa w werble i tr bki i ponownie odniós sukces na zlocie
w Laskach, gdzie sk adali my przyrzeczenie harcerskie.
Powstanie dru yny spowodowa o integracj wychowanków wokó zast pów i wprowadzi o
poczucie odpowiedzialno ci za ca zbiorowo
Zak adu. Pami tam jak podejmowano
dzia ania, aby mój zast p by najlepszy.
Pierwsze ognisko zorganizowano na placu Zak adu, pozwoli o nie tylko na pokazanie si
publicznie, ale i by o prawdziwym prze omem, bo popisywa y si harcerki - pierwsze
dziewczyny na terenie Zak adu.
Dalsze losy wychowanków by y ci le zwi zane z programem dzia ania dru yny, obozy,
biwaki, wycieczki, nowe ycie w Zak adzie. Nie oby o si bez drobnych incydentów.
Pami tam, rano by y zbiórki i maszerowanie wokó Zak adu z gromkim piewem, kiedy po
porannej musztrze, by o to w niedziel , gromko piewali my „Chodzi em po polu”.
Wieczorem „na dobranoc” ks. Michalski skarci za wykrzykiwania o jaki tam dziewczynach.
Reprymend dosta ks. Baraszkiewicz i dru ynowy. Powstanie dru yny i zmiana na
stanowisku dyrektora leg o u pod a powstania samorz du.
2.5. Samorz d w „Antoninie”
Jak ju wspomina em nowy dyrektor ks. Bronis aw D browski prowadzi rozmowy ze
starszymi wychowankami w sprawach, którymi poprzednie kierownictwo nigdy nie dzieli o
si z wychowankami. Tak rozmow przeprowadzi i ze mn . B c uczniem Pa stwowego
Liceum Komunikacyjnego zetkn em si z kolegami mieszkaj cymi w pa stwowych
internatach, od których dowiedzia em si o istnieniu samorz dów i ich roli w tych zak adach.
Tymi informacjami podzieli em si z dyrektorem, nie pami tam jego reakcji.
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Prawdopodobnie te rozmowy zaowocowa y decyzj dyrektora o zwo aniu zebrania starszych
wychowanków w ma ym studium. Na tym zebraniu w s owie wst pnym ks. D browski
w sposób ogólny zach ca zebranych do podzielenia si spostrze eniami i propozycjami jak
najlepiej zorganizowa ycie w Zak adzie. Pierwszy zabra g os Janek Tunicki, który w tym
czasie by harcerzem i prezesem ko a ministrantów. Zaproponowa powo anie zespo ów pracy
do sprz tania. Popar go chyba Stasio Topolski. Ja ze swej strony zaproponowa em powo anie
samorz du, który b dzie organizowa i nadzorowa wszystkie prace i b dzie pe ni rol
po rednika pomi dzy Kierownictwem i wychowankami. Ks. D browski zgodzi si na t
propozycj i zaproponowa powo anie tymczasowego zarz du. Kolega Jurek Ryszkowski
zaproponowa na prezesa tymczasowego zarz du mnie, na co wszyscy si zgodzili i tak
powsta zal ek samorz du. Ustalono, e zostanie opracowany statut, a nast pnie odb
si
wybory do zarz du.
My, m odzi zapale cy : Jurek Ryszkowski, Janek Nowogródzki, Romek Paprocki, Daniel
Sutarzewicz i Sta Topolski zabrali my si do opracowania statutu. W pierwszej wersji statutu
wyeliminowali my ca kowicie Kierownictwo Zak adu i jak pami tam dzi ki yczliwemu
stanowisku ks. D browskiego i jego radom powsta statut i odby y si wybory do samorz du.
Na prezesa wybrano mnie, a do zarz du weszli jako wiceprezes Janek Nowogrodzki i cz onek
zarz du Romek Paprocki. Zabrali my si do pracy z zamiarem pokazania kierownictwu jacy
my jeste my dzielni. Na pierwszy ogie posz y „minusy” i porz dek oraz wspó praca
z bli niaczymi zak adami. By y zabawy, przedstawienia, no i dyscyplina.
Z najwa niejszych wydarze to walka z kradzie ami. Uda o si wykry z odziei pieni dzy
i beretów. Odby y si s dy kole skie, by prokurator, obro ca i wydano wyrok. Skutki tego
procesu by y dobre, ale nie uda a si reedukacja z odziei, musieli oni odej z Zak adu.
By a te i opozycja, chyba w osobach Janka Tunickiego i Stasia Topolskiego, którzy nawet
yli „votum nieufno ci” dla zarz du, ale wniosek upad . W moim odczuciu samorz d
spe ni zamierzenia Kierownictwa, a szczególnie ks. Dyrektora, który a do odej cia
yczliwie udziela wszelkich rad i ewentualnej pomocy w rozwi zywaniu problemów
zwi zanych z prowadzeniem samorz du w Zak adzie. Dzia On w sposób bardzo taktowny,
tak e nigdy nie odczuwali my bezpo redniej ingerencji, czego nie mog powiedzie o Jego
nast pcy ks. Józefiaku, który posuwa si nawet do wydawania bezpo rednich polece
cz onkom zarz du.
Pami tam jak raz siedzieli my w ma ym studium kiedy zabrzmia dzwonek na wieczorn
modlitw , a poniewa zabrzmia do s abo, udali my e nie s yszeli my i siedzieli my dalej
na obradach. Wpad Dyrektor ks. Bronis aw i podniesionym g osem (co zdarza o mu si
rzadko) powiedzia „Co to znaczy, pog uchli cie czy co ? I prezes tu radzi”. Ja uda em
obra onego i odrzek em „A co ma tu do rzeczy prezes ? Prosz nie pomiata prezesem, bo nie
yszeli my dzwonka”. Potem w s owie „na dobranoc” ks. D browski nawi za do tego
incydentu, ja poczu em si winny i po modlitwie poszed em do kancelarii i przeprosi em
Dyrektora, co go tak wzruszy o, e przytuli mnie do siebie, a ja poczu em si jeszcze gorzej
i postanowi em ju nigdy nie robi takich „numerów”.
3. Opieka w. Antoniego
Na pocz tku mego pobytu stosunek do opowiada o opiece w. Antoniego nad Zak adem
traktowa em do lekko. Teraz mog stwierdzi , e opieka ta ma swoje potwierdzenie
w nast puj cych faktach.
Nie bra em udzia u w prze yciach przed Powstaniem i w czasie Powstania, ale jak
wyt umaczy unikni cie mierci przez wychowanka, do którego w kancelarii oddano trzy
strza y z bliskiej odleg ci, a on nawet nie zosta ranny ?
Wybuch Powstania zaskoczy wychowanków podczas przerwy rekreacyjnej, kiedy byli
rozproszeni po ca ym Domu. W czasie strzelaniny by o wielu zabitych i rannych po obu
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stronach, ale nikt z naszych wychowanków i wychowawców nie odniós adnego obra enia.
Deportacja do Akademika na pl. Narutowicza, na „Zieleniak” i do Niemiec, a potem powrót
prawie wszystkich wychowanków i wychowawców, jak to mo na wyt umaczy ?
Pierwsze wakacje w „Antoninie” sp dzali my nad jeziorem ko o Izbicy Kujawskiej, prawie
100 wychowanków i opiekun Pan Zygmunt, nie p ywaj cy. Ca e dnie ch opcy dokazywali
w jeziorze, które przy samym brzegu mia o 2 metry g boko ci. Po owa wychowanków nie
umia a p ywa , a na jeziorze baraszkowali, urz dzali wojny, przewracali ódki, kajaki, p ywali
na erdziach i adnemu nic si nie zdarzy o. W tym samym czasie nad jezioro przyjecha a
rodzina z dwojgiem dzieci w naszym wieku. Gdyby my nie uratowali jednego z nich dziecko
uton oby na pewno. Porównuj c te wydarzenia odpowied nasuwa si sama - tylko
Opatrzno czuwa a nad nami, bo nie Pan Zygmunt.
W czasie wyprawy nad morze wszyscy wychowankowie si w nim k pali, a uton ks.
Guzowski, nie za wychowanek.
Przebywa em w Zak adzie przez b
co b
sze lat i w tym czasie aden wychowanek
nie umar , a nawet nie pami tam, aby który powa nie chorowa , a i co o tym s dzicie ?
Ja jednak wierz w opiek w. Antoniego !
Moje wspomnienia zako cz tak refleksj - tylko dzi ki ksi dzu Stefanowi Batoremu
i Arcybiskupowi Bronis awowi D browskiemu do dnia dzisiejszego spotykamy si
i wspominamy nasz wspólny DOM, Zak ad pod wezwaniem wi tego Antoniego przy ul.
Barskiej 4 w Warszawie.
Wspomnienia spisane w 1992 roku.

Jan Nowogródzki
Wspomnienia z „Antonina”
Do Antonina zosta em przyj ty na jesieni 1946 roku, maj c ju za sob do d uga drog
yciow : od Wasiliszek na Wile szczy nie, przez s
w wojsku, prac w elektrowni
w E ku, zajmowaniem si gospodarstwem rolnym na Kaszubach, a w ko cu przyjazd do
Warszawy i dostanie si na Wydzia Elektryczny Liceum Towarzystwa Kursów
Technicznych ( TKT ). Przyjmowa mnie do Zak adu ks. Dyrektor Michalski, który widz c
przed sob ch opaka w
nierskim mundurze ( w tym czasie by o to moje jedyne ubranie )
mia bardzo powa ne w tpliwo ci, czy taki typ nadaje si do przyj cia do zak adu. No, ale
zosta em przyj ty z zastrze eniem, e je eli pal papierosy, to na papierosa mam przychodzi
do jego gabinetu.
Dzisiaj, gdy pisz te wspomnienia od tamtego czasu up yn o ju ponad 45 lat. Przez ten
okres, tj. prawie pó wieku, wiele wydarze zatar o si lub ulecia o z pami ci. Ale wiele te
zosta o do dzisiaj, a niektóre wspomina si z wielk przyjemno ci . Dla mnie do takich
mi ych i sympatycznych wspomnie nale y mi dzy innymi powo anie w „Antoninie”
dru yny harcerskiej, jej pierwszy okres dzia ania oraz jak zyska em przydomek „Ojciec” albo
„Ociec” czy „Ba ko”.
Na powo anie dru yny harcerskiej w „Antoninie” wp yn y niew tpliwie tak sytuacja, jak
i warunki wewn trz i na zewn trz zak adu. Po pierwsze, w tym powojennym okresie
wychowankowie przebywaj cy w „Antoninie” tworzyli zbiorowisko m odzie y bardzo
zró nicowanej pod wzgl dem wieku, prze
i do wiadcze yciowych oraz przyzwyczaje
rodowiskowych. Pochodzili z ró nych rodowisk i ró nych stron kraju. Znaczn cz
stanowili warszawiacy, którzy przeszli i prze yli Powstanie Warszawskie, ale by o te sporo
ch opców pochodz cych ze wschodnich terenów Polski sprzed 1939 r., których te nieraz
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bardzo trudne drogi doprowadzi y do „Antonina”. Opanowanie i wychowywanie tak
zró nicowanej grupy m odzie y nastr cza o niew tpliwie bardzo wiele problemów
kierownictwu i wychowawcom zak adu.
Z drugiej strony panuj cej w owym okresie w adzy partyjnej i pa stwowej trudno by o si
pogodzi z tym, e zak ad dla m odych ch opców prowadzony jest przez ksi y, a one nie
maj adnego wp ywu na wychowywanie tej m odzie y. Dlatego te Kuratorium Okr gu
Warszawskiego, któremu zak ad podlega , zacz o wywiera naciski aby w zak adzie powo
organizacj m odzie ow , a wed ug ówczesnej w adzy najlepsz by aby organizacja ZWM
(Zwi zek Walki M odych). Bior c pod uwag powy sze uwarunkowania i okoliczno ci
kierownictwo zak adu podj o decyzj powo ania w zak adzie dru yny harcerskiej.
By a to bardzo s uszna decyzja, bowiem w owym czasie harcerstwo by o organizacj o
tradycjach baden-powelowskich, a jednocze nie wytr ca a Kuratorium podstaw do
zastrze , e w zak adzie nie ma organizacji m odzie owej. Decyzja ta wynika a równie z
przekonania Kierownictwa zak adu, e w tak zró nicowanym zbiorowisku m odzie y nale y
wprowadzi zmiany w dotychczasowych metodach wychowawczych, w kierunku wi kszej
wzajemnej integracji wychowanków i ich wi kszego zaanga owania w ycie zak adu.
Jest luty 1947 roku - w „Antoninie” zostaje powo ana 15 WDH, do której wst puje oko o
80 % wychowanków. U atwieniem w organizowaniu dru yny jest to, e wcze niej nale eli do
harcerstwa Jurek Ryszkowski i Stasio Caban. Oni te przede wszystkim podj li prace
i dzia ania zwi zane z organizowaniem dru yny. Jurek zosta przybocznym, a zast powymi
starsi „Antoniacy” ciesz cy si uznaniem w ród kolegów, którzy jednak nie mieli za sob
do wiadcze w pracy harcerskiej. Ja zosta em zast powym zast pu „Jeleni”, który w moim
przekonaniu (i bez che pliwo ci) by jednym z najlepszych zast pów w dru ynie, stanowi
bowiem zgrany zespó yczliwych i oddanych sobie kolegów.
Natychmiast po powo aniu dru yny rozpocz y si prace zwi zane z przygotowaniami do
enia przyrzeczenia i zdobycia stopnia harcerskiego - „m odzika” oraz do wyjazdu na obóz
letni. Bieg na „m odzika” odby si w maju w
niewie, a potem odby o si sk adanie
przyrzeczenia harcerskiego.
Na obóz letni wyjechali my w lipcu, w okolice W oc awka nad Jezioro Wikaryjskie.
Warunki obozowania by y wspania e : dooko a wysoki las sosnowy, woda jeziora czysta, dno
piaszczyste, a jego agodne brzegi pozwala y na wytyczenie do du ego i bezpiecznego
pieliska. Nad jeziorem obozowa y równie inne dru yny i Komenda Hufca Wola-Ochota,
z tym e rozlokowali si po drugiej stronie jeziora. Po przybyciu na miejsce rozpocz li my
rozbijanie obozu, stawianie namiotów, masztu na flag oraz urz dzanie kuchni i sto ówki.
Sto ówk stanowi rów g boko ci ok. 0,5 m spe niaj cy rol awy, a wykopany i usypany na
przedpolu piasek by naszym sto em.
Po kolacji by o pierwsze obozowe ognisko, piosenki, a na zako czenie pie -modlitwa :
„Idzie noc, s ce ju
zesz o z pól, zesz o z gór, zesz o z mórz…
W cichym nie u nij ju ,
Bóg jest tu , Bóg jest tu ,
Bóg jest tu …”.
My , e niejednemu z nas melodia i s owa tej pie ni-modlitwy piewanej w g bokiej ciszy
otaczaj cego lasu pozostan w pami ci do ko ca ycia.
W nast pnych dniach rozpocz o si normalne ycie obozowe - pobudka, gimnastyka
i mycie si w jeziorze, podniesienie flagi na maszt i niadanie. Nast pnie zast py wyrusza y
na wycieczki w celu zapoznania si z okolic i zdobywania sprawno ci harcerskich. W czasie
jednej z takich wycieczek zast p „ ubrów”, do którego nale eli najstarsi wychowankowie,
„rozezna ”, e w s siedniej miejscowo ci Warz chewka jest prowadzona przez harcerki
kolonia zuchów. Aby pozna si bli ej i zaprzyja ni z „zuchami” zast p „ ubrów” zacz
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tak uk ada trasy swoich wycieczek, e przewa nie przebiega y one do kolonii „zuchów”.
Wobec tego, e wiadomo o „kolonii zuchów” rozesz a si w dru ynie, inne zast py zacz y
równie tak planowa swoje wycieczki, aby mo na by o odwiedzi „zuchów”. Nale y jednak
przyzna , e najwi ksz i zreszt wzajemn sympati u „zuchów” cieszy si zast p
ubrów”. Zast p „ ubrów” nie ukrywa swoich ch ci do jak najcz stszego odwiedzania
„zuchów” i w swoim skeczu przedstawionym na ognisku przy Komendzie Hufca
w „modlitwie do Allacha” w ród innych pró b znalaz o si i takie „b aganie” : „ o tramwaj do
Warz chewki, prosimy ci Allachu…”. W sumie ognisko przy Komendzie Hufca
z wyst pami i piosenkami poszczególnych dru yn bardzo si wszystkim podoba o, z tym, e
najbardziej rozbawi o b aganie „ ubrów” w ich „modlitwie do Allacha”.
Do obozu dru yna wraca a rozbawiona i w weso ym nastroju. Wra enia z ogniska usuwa y
ch do snu tak, e pomimo obowi zuj cej „ciszy nocnej” by o gwarno i trwa y opowiadania
wra
z ogniska cz sto przerywane g nym miechem. Niestety, w namiocie „Jeleni” by o
zbyt gwarno i ha liwie, a moje pro by : „przesta cie ha asowa , uspokójcie si , do ju
tego” nie odnosi y po danego skutku. Wtem do namiotu wszed nasz wychowawca - ks. Jan
Baraszkiewicz i poleci wszystkim, z wyj tkiem zast powego, wyj przed namiot. Koledzy
wyszli i ja te z nimi, ale otrzyma em polecenie powrotu do namiotu. Ks. Baraszkiewicz uda
si tymczasem do namiotu Komendy Dru yny, a jak s dz jego decyzja w stosunku do mnie
wynika a prawdopodobnie z tego, e s ysza moje uciszanie, a nie wiedzia , e wcze niej
zachowywa em si tak, jak inni koledzy. Jednak w sumie ca a ta sytuacja naszego zast pu nie
wygl da a ciekawie. Wychowawca co tam rozmawia w Komendzie, koledzy stali przed
namiotem w pi amach i by o im zimno, bo chocia by o lato to jednak noce by y do
ch odne, a ja siedzia em w namiocie i zastanawia em si , co mo e by dalej. No, ale przede
wszystkim al mi by o kolegów, e marzn , wzi em wi c koce, zanios em je kolegom i za
chwil wszyscy byli okryci i cieszyli si , e nie jest ju im zimno. Równie jako nie my leli
ju o karze, która mo e ich spotka , a przecie mog o nast pi nawet usuni cie z obozu
i powrót do Warszawy. No, ale czekamy…
Po pewnym czasie wróci nasz wychowawca z przybocznym druhem Jurkiem i by
zaskoczony, e koledzy stoj okryci kocami. Zapyta wi c ostrym g osem : „Kto wam
przyniós te koce i po co ?”. Otrzyma wypowiedzian cichymi g osami odpowied : „Koce
przyniós nam zast powy, bo si martwi by my nie zmarzli”. Po tym wyja nieniu nast pi a
chwilowa k opotliwa cisza. Niespodziewanie ca t nieprzyjemn sytuacj i napi
atmosfer roz adowa a wypowiedziana z u miechem artobliwa uwaga druha Jurka : „Ten
wasz zast powy to ojciec, bo dba o was jak ojciec, pewnie musicie go lubi ?”. Na co
otrzyma zgodn odpowied - „No pewnie”. Po tej odpowiedzi roze mieli si wszyscy, nawet
ks. Baraszkiewicz, chocia usilnie stara si powstrzyma od miechu. Zast p otrzyma
polecenie powrotu do namiotu i zachowania ciszy, a ustalenie kary zosta o od one do jutra.
Sprawa kary - która nie by a tak surowa, jak my leli my - to ju inna historia.
Okre lenie druha Jurka podoba o si kolegom tak, e zast powy zast pu „Jeleni” zyska
w zast pie, pó niej w dru ynie, a nast pnie i w „Antoninie” przydomek „Ociec” lub „Ojciec”,
a czasem „Ba ko”.
Relacja spisana w 1992 roku.
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Marian Pakoca
Wiersze

Orioni ci mnie kszta towali
To Wy cie mnie kszta towali
Dusz do Boga zbli ali
Wy Orioni ci, kap ani
Wy ksi a moi kochani.
Wy zakonnice wybrane
Bogu tak mi e kochane
Tutaj na Barskiej w stolicy
Duch mój si chowa w kaplicy.
wi ty Antoni go wspiera
By m ny by , nie zamiera
Duszy przynosi otuch
Gdy trzeba przynosi skruch .
Me serce wi temu tam bi o
Na Barskiej do Niego tuli o
Do dzisiaj duszy os oda
Jej blaskiem, mej duszy uroda.
Do dzisiaj jej nic nie potrzeba
Cho biedna wystarcza jej chleba
Maryj nad wszystko mi uj
Bo ej aski wci potrzebuj .
Wstawcie si za mn kap ani
Niech z o jej ju nie tumani
Niechaj dobroci nasi knie
Wasz dobroci przesi knie.
Kap skiej dobroci jej trzeba
By Boga si gn a i nieba
Aby Bogiem si nasyci a
Zanim serce skryje mogi a.
Me serce dla Was wci bije
W nim mi
do Was si kryje.
To Wy cie je kszta towali
Dusz do Boga zbli ali.
Wierszem Wam za to dzi kuj
Was mi osierdziem mi uj .
Siostry, kap ani kochani
Wy moi umi owani.
Za Was odmawiam pacierze
Przy Was wzrasta em ja w wierze.
Wam Orioni ci dzi kuj
Ksi dza Orione ca uj .
28 lipca 1991 r.
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Ojcze Arcybiskupie
O mój Ojcze Ukochany
Bronis awie drogi
Sprawiedliwy Duszpasterzu
W sutannie bez togi.
W Twoje d onie namaszczone
Daj mego ducha
Niechaj Ciebie mój Kap anie
On si zawsze s ucha.
Póki ycie w Tobie jeszcze
Miej go w opatrzno ci
Teraz stale tu na ziemi
A pó niej w wieczno ci
Kiedy Bóg mnie wcze niej wezwie
Nie zapomn Ciebie
A gdy ducha mego zbawi
Bogu powiem w niebie
O dobroci Twojej Ojcze
Mej duszy Pasterzu
I jak wielki Papie Polak
Maryi Rycerzu
Ja za Ciebie wci si modl
Pami tam o Tobie
Kiedy Ciebie strac Ojcze
Zostan w obie.
Niechaj Pan Bóg da Ci zdrowie
Ty z krzy em zwi zany
Drogi mój Arcybiskupie
Ksi e ukochany
Ca y Polski Episkopat
Wci na Twojej g owie
Moc Ducha nim kierujesz
I ksi a pos owie
Bóg Ci zap dobry Ojcze
Za Twój opiek
Ja m dusz rozpostar em
Przed Bogiem jak rzek .
Pob ogos aw jej na drog
Niech do Boga p ynie
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Ona z Tob i przy Tobie
Z Bogiem si nie minie.
Ty mej duszy jest kap anem
Orionisto drogi
Z moich wierszy bukiet kwiatów
ad Ci pod nogi.
agam, przyjmij go zacny Ojcze
Niech je Ko ció wyda
Niechaj moje to pisanie
Duszom szcz cie przyda.

4 marca 1992 r, roda Popielcowa

Wychowankowie Ksi y Orionistów
To my, ze znanej bursy
Ch opcy z Barskiej cztery
Ze stolicy, z Warszawy
Mamy dobre maniery
W nas je zaszczepili
Ksi a Orioni ci
Idziemy poprzez ycie
Nieznaj c nienawi ci
To my, antoniacy
Z ma ego Antonina
Gdy naszych Ojców spotkamy
Weseleje nam mina
Jego Ekscelencja Bronis aw
Arcybiskup D browski
Przywódc jest naszej wspólnoty
Od Niego dla nas p yn
Dobra przymioty
Z Ojcowskim b ogos awie stwem
Nam je przekazuje
Lecz dobra Swej duszy
Nigdy nie ujmuje
Bo dobro Bo a
Jest wszak niesko czona
Przez wybra ców Boga
Dawana nam ona
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Dzi ki Ci Arcypasterzu
I Ojcze naszej wspólnoty
Twój trud nie poszed na marne
ród nas nie ma niecnoty
My wierni Bogu, Ojczy nie
Tobie i naszej wierze
Za Twoje zdrowie i Ojców
Odmawiamy pacierze
wi ty Antoni ich s ucha
Królowa Polski b ogos awi
W Waszej i w naszej pracy
Bo ka dy z nas imi Jej s awi
My dzi ki Waszej lekcji
Umiemy modli si szczerze
Z wiar idziemy przez ycie
I umrze pragniemy w tej wierze
Nasz Mistrzu, Arcybiskupie
Ojcze i Dobry Kap anie
Mi
Twoja ojcowska
Na zawsze niech z nami zostanie
Mia nas tylu synów
Rodziców nam zast pi
W biedzie nie da zgin
Dobro w nas zaszczepi
Przez Swoich Kap anów i Siostry
Co byli tak nam oddani
Ty i Oni w naszej pami ci
Na zawsze jeste cie kochani
Polskie „Bóg zap ” sk adamy
Na Barsk te s owa niesiemy
Cho bursy tam dzisiaj ju nie ma
W kaplicy zostawi pragniemy
Niesiemy te s owa z wdzi czno ci
Z serc naszych gor cych dzi p yn
Rozgrzanych Wasz mi ci
Z Wami nasze serca nie zgin

Antoniacy w Powstaniu Warszawskim
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Wiersz napisany na podstawie opowiada Antoniaka Jana Tunickiego
Bronili wi tej Wiary
Bronili polsko ci
Jak wszyscy Antoniacy
Pragn li wolno ci
Pragn li jej z Narodem
I za ni walczyli
Za Wiar , za Ojczyzn
W powstaniu si bili
A ksi a Orioni ci
Duchem ich wspierali
Na roboty do Niemiec
Niejednych zabrali
Przy linii Maginota
Ró aniec mówili
Przez Szwajcari jechali
Do kraju wrócili
Niejednego wszak cudu
W wygnaniu doznali
Nasi ksi a i ch opcy
Maryi wspaniali
Wielebny Ksi dz Batory
Pami ta te chwile
Nie lubi o tym mówi
Wspomina niemile
Niemiecki obóz prze
Tunicki sierota
Wielu z nich zgin o
To ch opcy, biedota
Ten dom swój w Antoninie
Wszyscy wys awiaj
A ksi y Orionistów
Wielbi i kochaj
wi ty Antoni sprawia
Wstawia si za nami
A Matka Bo a czuwa
My s Polakami
To dzi ki Orionistom
Modli si umiemy
Ze wi tym swym Patronem
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Przez ycie idziemy
Powstanie jest za nami
Wolno ju nasta a
Modlimy si wszyscy
Orionistom chwa a
Wielebny Ksi dz Orione
Dzi b ogos awiony
Na wieki wieków, zawsze
Przez nas b dzie czczony
Antoniaków pie
Dobry domie, Antoninie
Dzi dla ciebie pie ta p ynie
Lat m odzie czych ty wspomnieniem
Dla obecnych lat westchnieniem
Pami tamy dawne czasy
Antoni skiej pe ne krasy
Gwarem, wrzaw rozbrzmiewa
Wychowanków wielu mia
Burs nasz ty nam by
Biednych ch opców wykarmi
Antoninie, Antoninie
Niech o tobie s awa s ynie
Wszystkim da ty schronienie
W szafkach miejsce te na mienie
Ksi ek troch i ubranie
Ca e nasze posiadanie
Internacie, Antoninie
My l o tobie w nas nie zginie
Dzisiaj ciebie ju nie mamy
Lecz kaplice odwiedzamy
Wykruszy y si szeregi
Ju nie pe ne s po brzegi
Zmarli ci, co w przodzie stali
odsi ich ju pochowali
Dzisiaj nas ju nie przybywa
Z roku na rok nas ubywa
Coraz zmniejsza si wspólnota
Dobrzy ch opcy nie ho ota
W Antoninie wychowani
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Antoniacy wszyscy zwani
Wiar przodków pobratani
Poprzez ksi y pokochani
Orioni ci nasi ksi a
Oni nas wychowywali
Wci dobroci nauczali
W wierze ojców umacniali
Tak ofiarnie pracowali
Wielebni ksi a
Wasza praca plon wyda a
Wyro li my - Wam dzi chwa a
Bóg wam zap
Za te trudy
Niechaj graj stare dudy
I rado ci pie rozbrzmiewa
Kto Antoniak niech j piewa
Naszym ksi om
Pie dzi kczynna
Polska, prosta, adna inna
Aby serca Ich wzruszy a
Im rado ci przysporzy a
Nim pokryje nas mogi a

Kaplica na Barskiej 4
Male ka kaplica na Barskiej
Z bursy mojej zosta a
Do mszy wi tej tam kiedy s
Kapliczko ty moja wspania a

em

Po latach trzydziestu z gór
W twych progach ponownie stan em
tarz wi tego Antoniego
Dusz i wzrokiem obj em
I ukl kn em od razu
Zmówi jak dawniej pacierze
Za lat minionej m odo ci
Bym do staro ci trwa w wierze
wi ty Antoni
Ogniu seraficznej mi ci
Rozpal me serce p omieniem
Daj ostro no w m dro ci
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Przywied m dusz zb kan
Jak najcz ciej w próg swej kaplicy
Tyle lat tutaj nie by em
A mieszka em przecie w stolicy
W mie cie gdzie stoi kaplica
Mej pi knej ubogiej m odo ci
W której prosi em patrona
O nauk pow ci gliwo ci
Opatrzno Bo a to sprawia
e yj i mog em tu wróci
Tu przed figurk wi tego Antoniego
Bom z serca nie pragn jej zrzuci
Ja niej w pami ci obrazy
Z dawnych minionych lat
Kaplico z ulicy Barskiej
W mej duszy widnieje twój lad
Przysta

wi tego Antoniego

Jestem sobie antoniaczek
wi ty Antoni to mój znaczek
Z niego jestem bardzo dumny
Prosz w cie go do trumny
Wraz z ró cem co u ywam
Z nim modlitwy swe odbywam
Te przedmioty - moje mienie
Od nich p yn ask strumienie
W rzek ycia si zlewaj
Mnie do Boga przybli aj
I do Matki Przenaj wi tszej
Mej patronki najja niejszej
Skromna odzi ycia mego
Wp
do portu wi tego Antoniego
Cze Mu oddaj i honory
Niech nie straszne ci upiory
Ty cho licha pewnie p yniesz
Przez ocean ty przep yniesz
Wi c do portu tego zd aj
Za yczeniem mym pod aj
Nikt ci w drodze nie zatrzyma
Bo ty p yniesz z Antonina
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Od mych Ojców Orionistów
Z dusza moj , bez turystów
Na spotkanie upragnione
Poprzez ycie wymarzone
Tam w przystani Wszystkich wi tych
W majestacie niepoj tych

Romuald Paprocki
Mój pobyt w „Antoninie”
Do Antonina przyby em w styczniu 1948 roku. Studiowa em wtedy na 1-szym roku
Politechniki Warszawskiej i od pocz tku stycznia znalaz em si bez dachu nad g ow . Moi
rodzice mieszkali wtedy w owiczu, dok d przyjechali my po tzw. repatriacji z Wilna.
Do ko ca grudnia mieszka em jeszcze w Domu Akademickim na Placu Narutowicza.
Dosta em si tam w lecie 1947 roku jako s uchacz kursu przygotowawczego na Politechnik ,
a wi c oficjalnie - tylko na dwa miesi ce. Nie uda o mi si natomiast dosta sta ego
przydzia u w tym e domu jako studentowi. Administracja Domu Akademickiego tolerowa a
do ko ca grudnia niewielk ju grupk takich jak ja nielegalnie mieszkaj cych, ale od
stycznia trzeba by o poszuka sobie innego lokalu. I wtedy w nie moja matka dowiedzia a
si o istnieniu zak adu wychowawczego dla ch opców na Barskiej, prowadzonego przez
ksi y Orionistów. Zjawi em si tam z Matk w styczniu 1948 roku. Przyjmowa nas
ówczesny dyrektor Domu ksi dz Bronis aw D browski. Rozmowa by a krótka i rzeczowa - w
jej wyniku znalaz em si w „Antoninie” na ca e cztery lata.
Na pocz tku musia em si wdro
do pewnych panuj cych tu rygorów : wielka zbiorowa
sypialnia, okre lony czas snu i posi ków, wspólne modlitwy, konieczno opowiedzenia si
przy wychodzeniu z Domu, dy ury przy pracach porz dkowych. Ja za by em
przyzwyczajony do du ej samodzielno ci, bo przez ostatnie dwa lata, ucz szczaj c do liceum
w Bia ymstoku, mieszka em poza rodzin . Pocz tkowo ze starszym rodze stwem, a ostatni
rok - sam. Tutaj i tak mia em wi cej ni inni swobody ze wzgl du na to, e zaj cia na uczelni
odbywa y si w ró nych porach dnia.
W tym czasie by o nas w „Antoninie” dwóch studentów, poza mn Daniel Szutarzewicz,
popularnie zwany „Dani ko”, zawsze ruchliwy i bardzo aktywny, szybko chodz cy i szybko
mówi cy. Pozostali ch opcy chodzili do szkó podstawowych i rednich - przewa nie
zawodowych i techników. Rozpi to wieku by a du a, byli mi dzy nimi i starsi ode mnie, bo
ja mia em to wyj tkowe szcz cie, e w czasie wojny nie straci em ani jednego roku, ucz c
si w Wilnie na tzw. kompletach tajnego nauczania. Nie ze wszystkimi los obszed si tak
askawie i wielu mia o po par lat przerwy w nauce. Teraz za to p d do wiedzy by ogromny,
starano si odrobi te stracone lata. St d te kursy zerowe, przygotowawcze itp., eby jako
wyrówna poziom wykszta cenia.
W ród ch opaków wyra nie przewodzi nieco ode mnie straszy Zdzisiek Lebied ,
zaprzyja ni em si z nim wkrótce i tak ju zosta o na d ugie lata, aczkolwiek apodyktyczny
sposób bycia i ostry j zyk Zdzicha atwo mog y razi co wra liwszych kolegów. Trzymali my
si zwykle czwórk razem z nim, Jurkiem Ryszkowskim i Jankiem Nowogrodzkim, którego
nazywali my mi dzy sob „Ba ko” ze wzgl du na wschodni akcent i rysy, no i wiek. Janek
pochodzi z Nowogródczyzny i mia za sob bogat przesz
, udzia w partyzantce tam na
Wschodzie i s
w Ludowym Wojsku Polskim. Ale takie by o to nasze pokolenie
przedwcze nie dojrza e w latach wojny, pozbawione dzieci stwa, niejednokrotnie bardzo
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ci ko do wiadczone. Ja na przyk ad by em jednym z bardzo nielicznych, maj cych oboje
yj cych rodziców.
Moja sytuacja w „Antoninie” by a o tyle jeszcze szczególna, e moim koleg na Wydziale
Mechanicznym Politechniki by ksi dz Jan Baraszkiewicz, orionista, mieszkaj cy w naszym
Domu na Barskiej. Przedtem by tu wychowawc , teraz zaj cia na uczelni nie pozwala y na
to. Skierowany zosta na studia, bo Zgromadzenie Orionistów zamierza o zorganizowa
warsztaty mechaniczne, aby zgodnie z za eniami da swym wychowankom konkretny fach.
Na Politechnice ks. Janek budzi sensacj jako jedyny kap an. Lubili my bardzo
przys uchiwa si jego dyskusjom wiatopogl dowym z grup oficerów studiuj cych na
naszym Wydziale. W dyskusjach tych ks. Janek dzi ki przygotowaniu filozoficznemu odnosi
niejednokrotnie - ku naszej wielkiej uciesze - spektakularne zwyci stwa. Z uwagi na wiek
niektóre przedmioty sz y mu ci ko, ale na ogó dawa sobie nie le rad . Mia zreszt do tej
techniki wyra ne zami owanie. Przez te lata wspólnych studiów zaprzyja ni em si z nim
serdecznie, bardzo odpowiada a mi jego bezpo rednio , ywy i impulsywny charakter.
Nieraz uczyli my si razem, wi c by em cz stym go ciem w jego pokoju, po onym na
skraju korytarza na pierwszym pi trze.
W „Antoninie” mieszka jeszcze jeden ksi dz Orionista, studiuj cy polonistyk na
Uniwersytecie Warszawskim. By to ks. Stefan Batory, wysoki, o smuk ej, przystojnej twarzy
i ciemnych, z lekka k dzierzawych w osach. Widywali my go rzadko, je eli natomiast
prowadzi wspólne nabo stwo zwraca y uwag jego kazania - krótkie, ale pe ne tre ci,
doskona e w formie. Raz do roku ks. Batory wyst powa jako w. Miko aj, z w asnymi
wierszykami i piosenkami nawi zuj cymi do ró nych yciowych (cz sto sercowych)
perypetii wychowanków. Ostry dowcip miesza si tam z agodn drwin . Ch opcy zachodzili
nieraz w g ow , sk d ks. Batory wiedzia o tych, tzw. ma o zdawa oby si znanych sprawach.
Bezpo redni opiek nad nasz czered kilkudziesi ciu ch opaków sprawowali ksi a
wychowawcy; w pami ci utkwi mi szczególnie ks. Józef Ko aci ski ze swym nieustannym
lekkim u miechem, pó niej ks. Józef Józefiak i ks. Stanis aw Jarnuszewski. O nasze sprawy
bytowe dba y siostry zakonne, mieszkaj ce w wydzielonej cz ci budynku, na parterze. Mia y
pe ne r ce roboty z praniem i cerowaniem bielizny, no i gotowaniem dla takiej „bandy
odomorów”. Czasy by y ci kie, by y to pierwsze lata powojenne, wi c wy ywienie by o
raczej skromne. My za przy swoich kilkunastu latach apetyty mieli my wr cz nienasycone.
Nie mieli my wi c skrupu ów, je eli komu uda o si „skombinowa ” dodatkowe drugie
danie podczas posi ków obiadowych.
Przy „Antoninie” istnia a dru yna harcerska nr 15 W.D.H. imienia w. Antoniego
Padewskiego. Nale eli do niej wszyscy aktywniejsi ch opcy, a e w ogóle mieszkaj c
w jednym domu byli my bardzo z yci ze sob „15-tka” tworzy a licznie zgrane towarzystwo.
Dru ynowym by jaki druh z zewn trz (nie pami tam ju nawet jego nazwiska), ale na
codzie przewodzi przyboczny, czyli Jurek Ryszkowski. Ta sytuacja powtarza a si pó niej i
w innych konfiguracjach personalnych (Jurek zosta wkrótce dru ynowym „15-tki”), co
znalaz o odbicie w dwuwierszu ks. Batorego na kolejnych „miko ajkach” : „ Jaki ry
w „pi tnastce” jest bardzo widoczny ? // Dru ynowy si bawi, rz dzi druh przyboczny” …
Nie nale em dotychczas do harcerstwa, mimo e jego idea y pasowa y dok adnie do
moich zapatrywa . Nie sprzyja y temu ani lata wojny, ani bardzo trudne pierwsze dwa lata
powojenne. Uwa em, e ze wzgl du na wiek (uko czone 18 lat) ju si do tego nie nadaj .
Tu w „Antoninie” mog em zweryfikowa ten pogl d; do „pi tnastki” nale o wielu
ch opców w moim wieku. Na wiosn 1948 roku zosta em wi c cz onkiem zast pu „ ubrów”,
do którego zgodnie z nazw nale eli najstarsi ch opcy i którym dowodzi Zdzisiek Lebied .
Tej samej wiosny z
em uroczyste przyrzeczenie harcerskie, a w lecie wzi em udzia
w obozie nad Jeziorem Ostrzyckim na Kaszubach. By to dla mnie pierwszy, a jednocze nie
ostatni prawdziwy obóz harcerski, bo ju w nast pnym roku pod naciskiem w adz ZHP zacz
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coraz szybciej zmierza w kierunku organizacji harcerskiej maj cej wychowywa m odzie
w duchu socjalistycznym, przygotowuj c j do wst pienia do ZMP. By to oczywi cie koniec
naszej 15 WDH, w nowej rzeczywisto ci nie by o miejsca na dru yn harcersk w takim
rodowisku i o takim patronie. W 1949 roku zosta a ona przeniesiona do szko y podstawowej
przy ul. Raszy skiej, zmieni si te jej patron na gen. Karola wierczewskiego. Paru nas
uczestniczy o w rozruchu tej nowej „pi tnastki”, ja latem 1949 roku prowadzi em jeszcze
podobóz tej dru yny w ramach obozu Hufca „Ochota” w Bardzie
skim, ale wkrótce
musia em si rozsta z t organizacj - zbyt wiele mnie ró ni o…
Ale to by y czasy pó niejsze, w 1948 roku prze ywa em bardzo g boko sw harcersk
przygod i biwak w Zielonce, letni obóz nad Jeziorem Ostrzyckim, biegi na kolejne stopnie,
zdobywanie sprawno ci - by a to spó niona nieco rekompensata za zabrane przez wojn
dzieci stwo.
W ród innych dru yn Hufca „Ochota” 15 WDH wyró nia a si z yciem i zgraniem,
wyró nia a si równie zewn trznie. Dzi ki darom, które ksi a Orioni ci otrzymywali dla
naszego Domu od ró nych zagranicznych organizacji charytatywnych wyst powali my
wszyscy jednolicie i to nie le umundurowani, o co nie by o atwo w tych trudnych
powojennych czasach. Byli my poza tym bardzo roz piewani, w piewie zajmowali my
czo ow pozycj nie tylko w Hufcu, ale w ca ej Chor gwi Warszawskiej. W tym chórze
piewa em i ja, aczkolwiek los posk pi mi nieco g osu i s uchu.
Wa nym wydarzeniem w yciu „Antonina” by o za enie w 1949 roku samorz du
wychowanków. By o to zgodne z duchem czasu, samorz d mia pomóc kierownictwu Domu
w rozwi zywaniu problemów wychowawczych, no i stanowi wizytówk dla w adz
oficjalnych. Prezesem zosta wybrany Zdzisiek Lebied . By a to szcz liwa okoliczno ,
Zdzisiek by siln indywidualno ci , potrafi wypracowa swój styl dzia ania, narzucaj c go
innym ch opcom i zachowa , mimo ró norodnych nacisków. Ja by em cz onkiem Zarz du,
a potem przewodnicz cym S du Kole skiego. Nie napracowa em si na tej funkcji,
mieli my chyba tylko jedn rozpraw .
W miar up ywu czasu nasza grupka uleg a rozbiciu. Janek i Jurek wyprowadzili si
z „Antonina”, do Domu przychodzili teraz nowi, m odsi ch opcy, co by o w ciwie sytuacj
normaln , ale powodowa o, e my - starsze wiekiem i sta em pokolenie - stawali my si
coraz bardziej wyobcowani. Ja ostatecznie po egna em si z „Antoninem” w grudniu 1951
roku, gdy po podj ciu pracy w Zielonce (jeszcze przed ostatecznym zako czeniem studiów)
dosta em tam samodzielne mieszkanie. Do Domu na Barskiej wpada em jeszcze, pocz tkowo
cz sto, pó niej coraz rzadziej, w miar , jak wci ga a mnie coraz bardziej praca zawodowa,
a pó niej ycie rodzinne. Pozosta y wizyty ka dego 13-go czerwca, w dniu w. Antoniego,
który by zawsze naszym wi tem. By o to i jest okazj do kolejnych spotka z dawnymi
kolegami, do konfrontowania postaw, osi gni itp.
Moja sytuacja w „Antoninie” by a nietypowa, gdy nie zast powa mi on - jak innym
ch opcom - domu rodzinnego. Mia em przecie oboje yj cych rodziców i dom, do którego
cz sto je dzi em.
Gdy jednak si gam pami ci do tego odleg ego czasu, bo sprzed czterdziestu laty, to widz
go w jasnej, ciep ej tonacji, a gdy my o „Antoninie” mówi po prostu „DOM”.
Wspomnienie spisane w 1991 roku.
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Jerzy Ryszkowski
Brama (opowiadanie)
Wyszed po piesznym krokiem ze Studium trzymaj c kilka ksi ek pod pach . Szybko
przemierzy pusty korytarz i zatrzyma si krótko przy por czy galeryjki, spojrza na
gimnastyczn sal w dó i zatrzyma wzrok na bocznej cianie, która by a ekranem podczas
wy wietlania wojennych filmów ameryka skich z walk na Pacyfiku. Marzy o podró ach, by
tam kiedy pojecha , by , zobaczy zielone, strz piaste palmy i wyspy Okinawa, Truck,
Midway, gdzie ton y lotniskowce, Filipiny, gdzie wylatywa y w powietrze olbrzymy pancerniki i s ynny, nie do zdobycia, Singapur.
A tymczasem - wróci z dalekiej podró y - omiót ostatnim spojrzeniem wej cie do kuchni królestwo Sióstr, które nas ywi y i w jadalni, do której wchodzi o si zawsze w karnym
szeregu i z nadziej , e mo e uda si zrobi „szacher-macher”.
Rzuci ostatnie spojrzenie na schody, którymi si zawsze wraca o z miasta i szybko ruszy
do wyj cia przez sal muzyczn , opustosza o tej porze. Dobrze, e nikogo nie ma - my la
sobie - chcia by sam przy tym niby po egnaniu. Na muzycznej znów dopad y go
wspomnienia. Pod cian z gazetk oto stoj stoliki, wiadkowie za artych bojów w szachy,
które ci ga y przysi ych szachistów i kibiców takich jak ks. Ratajek i ks. Józefiak,
a czasem przychodzi nawet sam ksi dz Prowincja , by kibicowa i cz sto rozstrzyga spory
gry w ulubion damk . Za przy fortepianie zamkni tym i cichym kiedy stali ch opcy,
wszyscy z dru yny harcerskiej i cz sto do dwunastej w nocy wiczyli na cztery g osy
z organist parafii w. Jakuba s ynn pie ludow „…czemu Kalino w dole stoisz, czy ty si
letniej suszy boisz”. Jednak cierpliwo
zosta a sowicie nagrodzona, bo w konkursie
piewaczym dru yna zdoby a pierwsze miejsce w Chor gwi Warszawskiej ZHP i zgarn a
prawie wszystkie co cenniejsze nagrody. A ks. Baraszkiewicz, opiekun dru yny, cieszy si
razem z nami i niemniej ni my i nie musia kupowa werbli i fanfar.
A dzi - otrz sn si ze wspomnie - wszystko si ko czy, przecie to ostatni dzie pobytu,
ostatnie minuty w Zak adzie, koniec z dziecinad , jeste my doro li, dzi idziemy w wiat, od
dzi sam sobie sterem i okr tem. Wypad z muzycznej i prawie biegiem przelecia przedpokój
kancelarii, by znale si na schodach mrocznej, pachn cej smarami i piwniczn st chlizn
klatki, prowadz cej na podwórze i g ówn uliczk od piwnicy do zabudowa gospodarczych.
Pr dzej, pr dzej - nagle przypomnia sobie - bo tam ju pewnie Janek i Daniel czekaj od
dobrych kilku chwil, siedz na wozie i si niecierpliwi - my la - zbiegaj c po schodach po
dwa stopnie i trzymaj c kurczowo w r kach odnalezione ksi ki, które zawieruszy y si
gdzie na ma ym studium.
Nie piesz si tak, hamowa r , bo ch opaki pomy , e ci si tak bardzo pieszy do tej
wolno ci. B dziesz jej mia ch opie po same uszy - przysz a refleksja. W uszach mia jeszcze
owa po egnania ksi dza Dyrektora D browskiego, e „…cudown rzecz jest
samodzielno , niezale no lub wolno - jak wy to nazywacie. Pami taj Jurek, tu jest twój
Dom, jego drzwi s zawsze otwarte i przyjazne. Nie zapominajcie, e tu znajdziecie pomoc,
zrozumienie i pociech . Tu sp dzili cie najpi kniejsze lata, lata waszej m odo ci, tu rodzi y
si wasze przyja nie, tu uczyli cie si je ceni , tu by a szko a waszego ycia. Nie jest wiele
warta niezale no i wolno gdy brak jest oparcia i zrozumienia w ród najbli szych,
i dlatego przypominam, znajdziecie to wszystko, czego mo e wam zabrakn tam, w nie tu,
w waszym, w naszym wspólnym Domu - nie zapominajcie o nim”.
„Jak mo na zapomnie - dziwi si - chyba nigdy nie zapomn , bo tego si nie zapomina”.
Wyskoczy z ciemnej klatki i zatrzyma si na chodniku przed stoj cym mocno
wy adowanym wozem, do którego by ju zaprz gni ty Kary. By pó ny wieczór. S ce
wida jeszcze nie zasz o, bo dwupi trowy dom z czerwonej ceg y i wysokim parterem rzuca
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jeszcze wyra ny, cho ju rozmywaj cy si cie . Przy koniu jak zwykle kr ci si Edek
Sawalich i co poprawia przy uprz y Karego.
Na wozie stali Janek Nowogródzki i Daniel Sutarzewicz, uk adaj c i przykrywaj c derk
wyposa enie, które wyfasowa nieoceniony ksi dz Baraszkiewicz - poczynaj c od
prozaicznych skarpetek, po materace, prze cierad a, koce, poduszki i prawdziwe ko dry armii
ameryka skiej z dostaw UNRR-y, a wszystko to po to, aby jego ch opaki mia y jako takie
wygody na nowej, samodzielnej drodze ycia. Obok wozu i Karego, na chodniku sta a grupka
ch opców, którzy nie maj c co ze sob robi i z musu sp dzaj c wakacje w Zak adzie
przysz a po egna i popatrze jak ci starsi i ju doro li koledzy opuszczaj Zak ad i jad na
tzw. „swoje”. Obok ch opców kr ci si niespokojnie piesek na trzech apach zwany
Pikusiem, weteran Powstania Warszawskiego.
„Wskakuj” - krzykn Janek w ko cu do niezdecydowanego Jurka, podaj c r
i wci gaj c
go do rodka wozu, „czemu stoisz i si gapisz, zaraz b dzie ciemno, a droga daleka. Pikusia
nie widzia ” - dorzuci tak jako mi kko i delikatnie.
„Ruszamy” powiedzia cicho i smutnie Danek, za Edek chwyci stoj cy obok bat i zwinnie
wskoczy po kole na wóz, cmokn dono nie na Karego, a ten leniwie ruszy uliczk
brukowan du ymi kamieniami polnymi w kierunku majacz cej w t ej cym wieczornym
mroku bramie. Stoj cy na chodniku ch opcy poruszyli si niezdecydowanie, lecz po chwili
nabrali animuszu i zacz li i razem z wozem trzymaj c si jego burty, nuc c z cicha
po egnaln piosenk piewan w dru ynie, a buchn a d wi czn , g
melodi hen
wysoko, a zdawa o si pod niebo - „Na po egnanie wszyscy razem // czuj czuj czuwaj ! //
Z ca ego serca wszyscy razem // czuj czuj czuwaj ! // Wi c za piewajmy wszyscy z gazem //
Mo e ostatni raz piewamy razem // Ju czas, ju czas, egnamy was. // Na po egnanie
jeszcze raz // czuj czuj czuwaj ! // egnamy was .”.
Tak jak nagle pie wzbi a si g no w niebo, tak nagle si urwa a i zrobi o si cicho,
ch opcy stan li, pomachali na po egnanie r kami i zostali, kieruj c si w stron kasztanów na
Okr glak.
A przed nami brama, coraz bli ej, coraz bli ej i bli ej. Odg os podkutych kopyt Karego
wal cych w bruk uliczki, odbity od cian starej piekarni, obok której przeje
wóz,
spot gowany echem niezno nie wciska si pod czaszk , a do bólu w skroniach nie
pozwalaj c na skupienie i u wiadomienie, e dzieje si rzecz najwa niejsza w yciu trzech
odych ludzi. e oto nadchodzi chwila kiedy wychodz , a w ciwie wyje aj za bram .
Za t bram , która by a cz ci ich ycia.
Brama by a zawsze postrachem dla wszystkich. Wcze niej czy pó niej ka dy us ysza , e
jak si nie poprawi, e jak si nie we mie w gar , e jak nie przestanie - to dla niego nie ma
miejsca w tym Domu i pójdzie za bram , albo wyleci za bram .
Brama by a t cz ci
ycia, która wisia a jak chmura gradowa nad niepokornymi
i krn brymi i nad tymi pechowcami, co im si co sromotnie bez ich woli przytrafia o. Tak na
dobre to by o straszenie, bo by musia o cz ci systemu, cz ci ycia, a zosta o cz ci
systemu wspó ycia, zabaw i artów.
W ko cu wóz min bram , Kary ledwie zd
skr ci z bramy w kierunku Placu
Narutowicza, gdy za plecami jad cych rozleg si prawdziwy zgrzyt dawno nie smarowanych
zawiasów i g ny jak piorun oskot zatrzaskuj cych si skrzyde bramy. Zawtórowa o mu
echo odbite od ocala ych, lecz wypalonych murów wielkich czynszowych kamienic. Wszyscy
jak na komend odwrócili g owy do ty u, by ujrze zawarte czarne skrzyd a stalowej bramy,
zawieszone na pot nych zawiasach wpuszczonych w grube mury kolumn wykonanych
z czerwonej ceg y i wkomponowanych w mur otaczaj cy Zak ad. W tym momencie kto
z drugiej strony bramy w czy pr d zapalaj c trójk tn latarni identyfikacyjn z napisem
BARSKA 4.
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„Kawa ycia za nami” - powiedzia st umionym g osem Janek, „Wszystko si sko czy o” dorzuci przez zaci ni
krta Danek. „Nie ma co
owa - odezwa si trze wo
i beznami tnie Edek - ju niejednego podwozi em i ka dy si urz dzi , urz dzicie si i wy.
Ksi a o was nie zapomn , a zw aszcza ksi dz Baraszkiewicz. Krzyczy, krzyczy, straszy
bram , a w ko cu co wymy li, czym wspomo e i razem si wszyscy ciesz ”.
Nie by o im jednak tym razem do cieszenia si . Cz owiek za bram , jeszcze ch opiec,
wyrwany z kr gu przyjació , opieki i ciep a, to tak, jak marynarz za burt i nikn cy w oddali
statek.
„Kawa ycia poza nami” - powiedzia Janek. W nie jak przechodzi pierwszy raz przez
bram by w wojskowym p aszczu na sobie i rogatywce z or em na g owie i dwoma belkami
na naramiennikach. Dzi jedzie furk na „swoje”. Janek ma w kieszeni dyplom technika
z TKT, legitymacj kierownika robót instalacji elektrycznych najwi kszego szpitala
w Warszawie i perspektyw studiów w Szkole im. Wawelberga. W Zak adzie by
pomocnikiem ksi dza wychowawcy na górnej sypialni, a w dru ynie harcerskiej pe ni
funkcj przybocznego. Wspó organizator Samorz du, w którym by wiceprezesem - kawa
ycia ! I bram si nie ba , podobno.
A Danek - pierwszego przej cia przez bram dokona ju w czapce studenta Politechniki
Warszawskiej. Przyszed wie o po maturze. Mia pe
g ow pomys ów, z których
najwa niejszym by pomys budowy kolei do Pu tuska. Zrównowa ony, spokojny, ministrant
i przewodnicz cy ko a, wspó organizator Samorz du. Na furce wióz indeks PW, zaliczone
dwa lata studiów i wpis na V semestr Wydzia u Komunikacji - kawa ycia.
I Jurek. Przez bram przeprowadzi a ich matka, by z m odszym bratem. Ten dopiero si
bramy nie ba ! Nie ba si niczego. Cho go lubi ks. Baraszkiewicz, to jednak wylewa za
bram . A Jurek ba si bramy i sko czy szko Konarskiego zdobywaj c wiadectwo
czeladnika lusarskiego. Nast pnie zda matur i chodzi w glorii pierwszego maturzysty
w Zak adzie. Uwieczni to ks. Batory pisz c wierszem fraszki, które by y odczytywane na
imprezie „miko ajkowej”. Ta o nim rozpoczyna a si od s ów : „…Ryszkowski Jerzy, jest to
ch opak, który zdoby pierwszy ramki do matury…”.
Wspó pracowa z ksi dzem Baraszkiewiczem w dru ynie harcerskiej, s ynnej 15 WDH,
w której pe ni funkcj przybocznego, a pó niej dru ynowego. Wlok c si furk trzyma na
zdr twia ych kolanach teczk z ksi kami, a w niej indeks Politechniki Warszawskiej po
pierwszym roku studiów na Wydziale Mechanicznym z zaleg ym egzaminem z matematyki.
No i có , mo na by o ju nie ba si bramy, to wlaz a ta matematyka. I znów niespokojny
semestr i trzeba si czego lub kogo ba ! A jednak kawa ycia za nami !
Rozmowa si jednak nie klei a, ka dy by zaj ty swoimi my lami. Tylko Kary id c traktem
wali podkutymi kopytami w bruk ulicy Grójeckiej - buch, buch, klap, klap. Mijaj c Plac
Zawiszy oraz ruchliwy Dworzec G ówny i wje aj c w tunel wypalonych domów ulicy
Towarowej patrzyli jak zapala y si pierwsze rzadko stoj ce uliczne lampy.
Odg os kopyt Karego - buch, buch, klap, klap - sta si jaki cichszy, p yn cy gdzie
z odleg ej dali. Ju od skr tu w ulic Grzybowsk nic nie czu i nie s ysza . Ale zbudzi go
dono ny g os Janka Nowogrodzkiego nazywanego w dru ynie „Ociec” lub „Ba ko” z racji
swojego dobrego serca - „Grzybowska 47, nie spa !”. Jak na komend zwinnie zeskoczyli
razem z furki, chwycili w r ce swój dobytek i zanurzyli si w mroczn czelu otwartej
bramy.
Opowiadanie napisane w 1992 roku.
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Edward Sawalich
Moje wspomnienia z pobytu w „Antoninie”
Do „Antonina” na ulicy Barskiej 4 przyby em w sierpniu 1939 roku, gdzie przyjmowa
mnie ks. Pra at Franciszek Toporski, za yciel i organizator Zak adu Wychowawczego dla
ch opców, zwanego potocznie Izbami Rzemie lniczymi w. Antoniego.
Ze wzgl du na podesz y wiek i nadszarpni te zdrowie ks. Fr. Toporski przekaza ten Dom
wraz z maj tkiem i Sieroci cem w
niewie Zgromadzeniu Zakonnemu Ma ego Dzie a
Boskiej Opatrzno ci popularnie nazywanemu Orionistami. W imieniu tego Zakonu
„Antonin” przejmowa ks. Superior B ej Marabotto i ks. W odzimierz Michalski. Pierwszy
by obywatelem w oskim i zajmowa stanowisko Prowincja a Zakonu w Polsce, drugi
natomiast przyjecha specjalnie z Australii, obejmuj c funkcj Dyrektora Domu. Na tych
osobach ci
obowi zek kontynuowania dzie a ks. Toporskiego, jakkolwiek Dom na ul.
Barskiej by powa nie zad ony, a w kasie by o tylko 11 groszy. Z tak ubog kas rozpocz li
ksi a Orioni ci swoj prac . Nie tak dawno obchodzono uroczy cie 50-lecie mierci ks.
Toporskiego z udzia em Prymasa Polski Kardyna a Józefa Glempa i Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Bronis awa D browskiego - Sekretarza Episkopatu Polski, który zna dobrze
tego wielkiego dzia acza spo ecznego, zwanego „Ojcem sierot”. By wiadkiem jego ostatnich
lat ycia. Jego Ekscelencja b c w latach 1939-1944 wychowawc , a nast pnie przez szereg
lat Dyrektorem „Antonina” zas
na szczególne wyró nienie w dzia alno ci na rzecz
osieroconej m odzie y, któr odziedziczy po ks. Toporskim.
Na Barskiej w „Antoninie” zosta a uruchomiona piekarnia, z której ksi a rozprowadzali
pieczywo do sklepów, czerpi c zyski i otwieraj c sklep na ul. Filtrowej 62. Te zyski s
y
do utrzymania ch opców i sp acania d ugów.
Pami tam, jak pomaga em w piekarni przy magazynowaniu chleba - trzeba by o gor cy
chleb uk ada na pó kach nieraz do pó nych godzin nocnych. Kierownikami piekarni byli
ksi a : Franciszek Bara ski, Józef Garncarek, Stanis aw Jarnuszewski i Henryk Kowalczyk.
W tym czasie ko czy em szko powszechn i zawodow . Po uko czeniu szko y pomaga em
ksi om w pracy - je dzi em konn furmank i rozwozi em chleb po sklepach. Opiekuj c si
koniem dawa em mu obrok, sprz ta em stajni i pomaga em w pracach gospodarczych.
Pami tam tak e, jak do Zak adu przyjechali ch opcy z Aleksandrowa Kujawskiego, by o ich
trzynastu, a mianowicie : Marian Czechnowicz, Franciszek Mirowski, Janek Tunicki,
Zbigniew Zachorski, czterej bracia Wysoccy - Bogdan, Zdzisiek, Jurek i najm odszy Rysiek.
By tak e Dobro .
Jak ju wspomina em, w Zak adzie przebywa em od 1939 roku do czasu wybuchu
Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 1944 roku. Pami tam jak piewali my ksi dzu
Bara skiemu piosenk : „ Ksi dz Bara ski spoza pó ki // ci gle patrzy na te bu ki // a
wyskoczy spoza krzaka // „pac” w g
Jakubiaka // a Jakubiak si odwin // ksi dzu
Bara skiemu ezki p yn ”.
Przed samym Powstaniem zjawili si w Zak adzie
nierze niemieccy z dywizji „Herman
Goering”, by to oddzia w sile kilkudziesi ciu osób zajmuj cy si zaopatrzeniem dywizji.
Nasi starsi koledzy wiedzieli, e wybuchnie Powstanie. Gdy si Niemcy u nas zjawili, wnet
powiadomili o tym swoje w adze konspiracyjne. W godzinie „W” czyli 17-tej oddzia y
powsta cze niespodziewanie zaatakowa y Niemców i w krótkim czasie wypar y
nieprzyjaciela i zdoby y Zak ad. W dniu 4 sierpnia Niemcy przypu cili atak na „Antonin”
i szybko go zdobyli, powsta cy si wycofali, a my zostali my sami wraz z rannymi dwoma
nierzami niemieckimi, których opatrywali sanitariusze. Jeden z nich, wysoki oficer
niemiecki, uratowa nas od niechybnej mierci, kiedy Niemcy odbezpieczali granaty eby nas
wszystkich znajduj cych si w schronie (jadalni) zlikwidowa . Jednak g ny krzyk rannego
oficera zmusi atakuj cych andarmów niemieckich do wstrzymania likwidacji osób
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znajduj cych si w tym schronie, a odbezpieczone granaty rzucili w stron sali
gimnastycznej. Wtedy wyprowadzono nas i zabrano jako zak adników do Domu
Akademickiego na Placu Narutowicza i tam trzymano nas do 11 sierpnia 1944 roku. Z naszej
grupy zak adników (a by o to kilkaset osób sprowadzonych z pobliskich domów na ul.
Grójeckiej) za ka dego zabitego Niemca rozstrzeliwano na podwórku Akademika 10-ciu
Polaków-zak adników. Nas jednak omin y tego rodzaju represje. Przez ca y ten okres
w Akademiku byli my podtrzymywani jedynie raz dziennie kaw z brudnej wody
z miejscowego zbiornika. Z Akademika zaprowadzono nas na „Zieleniak” przy ul.
Opaczewskiej i tu widzieli my mro ce krew w ach akty gwa tów i morderstw.
Nast pnym etapem by Pruszków, gdzie nas zebrano w hali Napraw Taboru Kolejowego
i tutaj po kilku dniach (14 sierpnia) transportem, w bydl cych wagonach, wywieziono w g b
Niemiec, najpierw do obozu przej ciowego w Bietigheimie, a po pewnym czasie
przewieziono nas do fabryki Knorra w Heilbronnie niedaleko Stuttgartu na roboty
przymusowe.
W Bietigheimie zaraz musieli my uda si do
ni, eby si podda gruntownemu myciu.
Robiono nam zdj cia i inne badania przygotowuj ce do dalszej podró y, do Heilbronnu. Mnie
jeszcze w tym obozie spotka o wi zienie za spalenie pryczy, a post pi em tak, poniewa nie
by o opa u do przygotowania czego do jedzenia. Przesiedzia em dwie doby o g odzie
i ch odzie. Zosta em wypuszczony po zap aceniu za mnie przez ks. Michalskiego 4 tys.
otych polskich. Je eli dobrze pami tam, pobyt w tym obozie trwa dwa tygodnie.
W Heilbronnie n/Neckarem wprowadzono nas do baraków w fabryce Knorr, przy czym
cz
grupy z ks. Michalskim zosta a w fabryce na miejscu, a cz
z ks. D browskim
przesz a do Neckarsulm, równie do fabryki.
Tu prze ywali my bombardowania, po których p dzono nas do odgruzywowania ulic
i placów. Mnie jeszcze spotka a praca poza obszarem Heilbronnu, w miejscowo ci Bad
Krozingen, w okolicach górskich, gdzie si kopa o okopy dla wojsk niemieckich na linii
Maginota nad Renem. Tam by em oko o czterech tygodni. Gdy wróci em do Heilbronnu ju
wiele roboty nie by o z powodu gruzów i wielkich strat materialnych w mie cie
spowodowanych dywanowym nalotem alianckim, w którym zgin o kilkadziesi t tysi cy
mieszka ców, a z samego miasta pozosta y jedynie gruzy i zgliszcza.
Powrót do kraju nast pi jeszcze przed zako czeniem wojny, a poniewa stolica by a
jeszcze w r kach Niemców, wi c zatrzymali my si w
niewie. Ale do Warszawy by o
nam spieszno.
17 stycznia 1945 roku Warszawa zosta a wyzwolona, a tym samym stan o przed nami
wyzwanie odbudowania naszego Domu na Barskiej. Ju na drugi dzie po wyzwoleniu stolicy
ruszyli my w jej kierunku. W pierwszej chwili chodzi o nam o to, eby si dowiedzie , czy
ten Dom nie zosta zburzony, czy stoi. Przybyli my wieczorem do Warszawy i zastali my
wsz dzie góry gruzów. Równie „Antonin” zastali my zdemolowany - dwa pi tra by y
zawalone, szyby pobite, drzwi powyrywane, tak e nie by o gdzie nocowa , a mróz trzyma
gi. eby jednak by o gdzie przenocowa i pchn prace do przodu zabrali my si od razu do
roboty i oczyszczali my pomieszczenia z gruzów. Po zimnej nocy znów zabrali my si do
pracy, szukaj c jednocze nie materia ów budowlanych i opa u. Po dwóch dniach przyjecha a
nast pna grupa z ks. Kowalczykiem. Poszukiwali my materia ów, desek, cementu i nadal
przed nami by o gruntowne sprz tanie. Gdy ju zdobyli my niezb dne materia y budowalane
zacz li my ci ko pracowa , ale weso o.
Pami tam, jak przy budowie na rusztowaniu z wysoko ci drugiego pi tra spad na dó
Mietek uczy ski. Pr dko polecia em na dó eby si przekona , czy sobie nie wyrz dzi
wielkiej krzywdy. A Mietek sta oparty o mur i si mia . Troch si tylko zadrasn .
Powiedzia em mu wtedy - „Wiesz, w. Antoni ci ocali po to, eby doko czy to, co
rozpocz …”.
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„Antonin” zosta odbudowany przez samych wychowanków pod kierownictwem fachowego
majstra murarskiego. Roboty trwa y kilka miesi cy, a potem rozpocz o si nowe ycie
w „Antoninie”, bowiem przybywali nowi wychowankowie powracaj cy z ró nych stron,
z zachodu i ze wschodu, potrzebuj cy pomocy, któr otrzymywali z r k ksi y Orionistów,
kontunuatorów wspania ego dzie a za yciela Zak adu dla Ch opców - ks. Pra ata Franciszka
Toporskiego.
Wspomnienia niedatowane.

Marian Sowi ski
Wspomnienia z pobytu na Barskiej 4
wiat lat dzieci cych jest wiatem pe nym marze i z udze , wiatem kolorowym.
Nat enie i jako barw zale y od losu dziecka. Straszliwa wojna i okupacja hitlerowska
zburzy a wiat dzieci cej naiwno ci i wiary wy cznie w dobro. Wojna dla dzieci by a
tragedi wnosz
cierpienia wynikaj ce z utraty ojca, matki, czy te obojga rodziców. Takie
nie dzieci znalaz y schronienie na Barskiej. Dla mnie wojna sko czy a si równie
tragicznie. Utraci em ojca i zburzony przez okupanta dom. Znalaz em si w sytuacji bardzo
trudnej. Matka dotar a do pani Sadurowej, pracuj cej w Kuratorium i do ksi dza Jana
Baraszkiewicza, który obieca pomoc.
„Zamieszka em k tem” u s siadki na ul. Wroniej. S siadka, z któr mieszkali my we
wspólnej kamienicy na ul. Przemys owej odwdzi cza a si za nasz pomoc udzielon jej
w czasie wojny. Mia em zatem mieszkanie i mog em chodzi do szko y. Rozpocz em nauk
w Gimnazjum im. M. Konarskiego, mieszcz cym si wówczas na ul. Grójeckiej 93 i
czeka em na przyj cie na Barsk . Doczeka em si . By o to w listopadzie 1947 roku. Mój
wiat nabiera kolorów przechodz cych z czerni w t czowe. To nie jest przesada.
Rozpoczyna em ycie w otoczeniu, które kszta towa o charakter cz owieka. Tu ka dy z nas
znalaz dom, opiek i co najwa niejsze - s owo, które wówczas ma o doceniane sta o si
drogowskazem warto ciowania tego wszystkiego, co nios o ze sob ycie. S owa us yszane
tu, na Barskiej, odbija y si echem w ca ym yciu. By y p omienne i pe ne naukowej wiedzy
kazania ks. prof. Oraczewskiego. Kazanie ks. Stefana Batorego o utracie tego, co
najwa niejsze („mia
chamie z oty róg, osta ci si jeno sznur”). By y wreszcie kazania
wyg aszane spokojnym tonem przez ówczesnego Dyrektora - dzisiaj Ekscelencj Arcybiskupa
Bronis awa D browskiego, powszechnie nazywanego „Ojcem”. Bo te nim by i jest
najsilniej zwi zany z by ymi wychowankami. Cz sto w swoich kazaniach podkre la –
„modl c si , piewaj! - bo kto piewa, ten si dwa razy modli”. By mo e zbyt cz sto
korzystali my z dobroci Ojca, ale odnosz wra enie, e ka demu z nas chce ci gle pomaga
tak, jak czyni to na Barskiej. My , e dum ks. Dyrektora na Barskiej by a dru yna
harcerska, s ynna 15 WDH.
Szed em w pierwszej czwórce razem z kolegami : Winnikiem, Wi niewskim
i Chaszczewskim. By em w zast pie „S owików” u druha Kazimierza Kude ki. Obóz
harcerski nad Jeziorem Ostrzyckim go ci ksi dza W odzimierza Michalskiego (Prowincja a
Zakonu), z którym przyrz dza em zup grzybow , jako pe ni cy dy ur dla ca ej dru yny.
Dru yna swoim marszem, piewem i fanfarami robi a wiele ha asu na Barskiej, ale by to
ha as pozytywny, bo akceptowany przez okoliczn ludno , podpatruj
nasze ycie
z otwartych okien swoich mieszka . Podpatrywano i s uchano naszych wieczornych piewów
na trybunie od strony boiska do gry w siatkówk .
Pami tam, jak do piewu zach ca nas ks. Jan Baraszkiewicz, a ulubion piosenk by o „Na
pok adzie Zawiszy, ycie p ynie jak w bajce…”. G ówny jednak nacisk k adziono na nauk .
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Cisza w studium pozwala a na koncentracj w odrabianiu lekcji, ale cz sto ten i ów zarobi
„minus” za arty lub przeszkadzanie innym w nauce. By o to przygotowanie do
samorz dzenia si . Powsta Samorz d, który wyzwoli mia inicjatyw w asn
w organizowaniu naszego ycia domowego (porz dkowego i kulturalno-o wiatowego) przy
udziale i akceptacji Dyrekcji Zak adu i naszych wychowawców.
W pewnym okresie by em najm odszym prezesem takiego Samorz du. Organizowali my
skecze harcerskie, wydawano gazetk cienn , brali my udzia w ró nych konkursach czy
zawodach sportowych (by a to gra w siatkówk z innymi miejskimi dru ynami harcerskimi,
mecze w tenisa sto owego, turnieje szachowe itp.). Zarz d Samorz du ustala list dy urów
w sto ówce i przy sprz taniu pomieszcze domowych.
By te chór harcerski, który za piosenk „Jad go cie, jad …” dosta nagrod w konkursie
dru yn harcerskich Okr gu Warszawskiego ZHP.
Wa nym problemem by y tak e potrzeby zwi zane z bielizn po cielow i osobist , odzie
i obuwiem. Nieocenione Siostry Orionistki pra y bielizn , prasowa y i cerowa y nasze cichy.
Jeden z najstarszych domowników (wychowanek, a pó niej wychowawca) - Pan Zygmunt
k - cichy i spokojny, s
wychowankom przy wymianie bielizny i ubra oraz butów. Pan
Kwoczka - Sybirak - by szewcem, reperowa nam buty. Nad tym wszystkim czuwa Dyrektor
- obecny Arcybiskup Bronis aw D browski.
Trudno przytoczy wszystkie zadarzenia z mojego czteroletniego pobytu na Barskiej. Okres
ten zaliczam do najlepszego w moim m odzie owym yciu, chocia na rok przed zdobyciem
wiadectwa dojrza ci, tj. w roku 1951 musia em opu ci Barsk . Tak zdecydowa
pó niejszy Dyrektor ks. Józef Józefiak. Do dzisiaj nie wiem, co spowodowa o podj cie takiej
decyzji. By em tym zaskoczony i nieprzygotowany, ale dzi ki pomocy udzielonej mi przez
innych ludzi uko czy em Liceum i to z wyró nieniem. Rozpocz em samodzielne ycie
i okaza o si , e mog sp aca zaci gni ty d ug na Barskiej.
Zakaz przyjmowania do pracy przysporzy wiele k opotów kolegom z Barskiej. Uda o mi
si przyj do pracy Andrzeja Irka po chorobie i leczeniu w Otwocku oraz Janka Kijka, który
te by przez sze miesi cy bez pracy. Mia em szcz cie udzieli pomocy Irkowi i Kijkowi
w chwili, kiedy tej pomocy najbardziej potrzebowali. Z mojej inicjatywy rozpocz prac
w Zielonce Leszek Charewicz, który utrwala nasze spotkania z Ojcem na kliszy
fotograficznej. W efekcie tej pracy uzyska mieszkanie, które stanowi podstaw za enia
asnej rodziny. Pisz o tym dlatego, e chc podkre li wi zi cz ce nas wszystkich oraz
gotowo niesienia pomocy tym w potrzebie, co niew tpliwie zaszczepiono nam na Barskiej.
Ka dy z wychowawców mia w asn metod kszta towania m odych ludzi. Ksi dz
Jarnuszewski czyni to dobroci i u miechem, ks. Kaczmarczyk powierzchown surowo ci ,
ks. Ko aci ski tolerancj i u miechem. Ks. Ko aci ski by moim nauczycielem religii i jego
prosi em o udzielenie sakramentu ma
stwa. Doros e ycie, studia i praca poza granicami
Polski os abia a moje kontakty z kolegami i z wychowawcami z Barskiej.
Obecne wi zi cz ce nas to przede wszystkim spotkania z Ojcem Arcybiskupem
Bronis awem D browskim. Zadziwiaj ca jest konsekwencja z jak Jego Ekscelencja d y do
takich spotka , mimo ograniczonego przecie obowi zkami czasu, z którego tak wiele nam
po wi ca. Przy pe nieniu tak odpowiedzialnego i wysokiego Urz du, znalezienie czasu na
nasze cz sto indywidualne spotkania zas uguje na szczególny szacunek.
My , e nasze spotkania z Ojcem s równie okazj do wyra enia swojej wdzi czno ci
i szacunku za wszystko to, co dla nas czyni i dalej czyni. W nie teraz, z okazji 30-lecia
otrzymania sakry biskupiej, jest pora na wyra enie tego na pi mie.
To za Ojca po rednictwem sp ywa na nas aska Bo a.
Niech Bóg b ogos awi Ojca na dalsze d ugie lata ycia i pracy kap skiej.
Wspomnienia spisane w 1992 roku.
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Henryk Starachowski
Wspomnienie
Na Barsk do Antoniaków przyby em z Pa stwowego Domu Dziecka latem 1948 roku.
Mia em 16 lat, by em sierot i ma o zna em Warszaw .
Ojciec D browski (by ju wtedy dyrektorem) przyj mnie do rodziny bardzo serdecznie. Jako
sierota i wychowanek domów dziecka od 1942 roku by em mile zaskoczony panuj
tam
atmosfer . Od pocz tku poczu em si cz onkiem tej Rodziny.
Chcia em by - w miar moich mo liwo ci - potrzebny rodzinie i od pierwszych chwil
pobytu u Antoniaków zacz em wykonywa ró ne prace. Po jakim czasie dosta em zadanie
opiekowania si nasz kaplic w. Antoniego. By em odpowiedzialny za wszystko, co by o
zwi zane z organizacj nabo stw, porz dkiem w kaplicy, dostarczaniu hostii, itp. Te
czynno ci by y mi najbli sze i najbardziej przyjemne. Wykonywanie ich zbli o mnie do ks.
Dyrektora. Z pocz tku wydawa mi si niedost pny, pewnie z powodu pe nionej przez niego
funkcji dyrektora. Na co dzie obcowali my z ksi mi wychowawcami i rzadziej widywali my
ks. D browskiego. Pewnie te dlatego, e bywa cz sto poza Domem, pe ni c ró ne funkcje i
prace zwi zane z Ko cio em, a nieznane nam - wychowankom.
Dba em te o porz dek w jego kancelarii. Wtedy cz sto ze mn rozmawia . By serdecznie
ciekawy, interesowa si moim dotychczasowym yciem. Potem, gdy pozna moj ciotk , jeszcze
bardziej si ta serdeczno rozwin a. Zdaje mi si , e mnie lubi . My , e razem z moj
ciotk chcieli bym zosta ksi dzem. Nic z tego nie wysz o, losy moje potoczy y si inaczej.
Pami tani Ojca Bronis awa jako wymagaj cego wychowawc , ale sprawiedliwego
i umiej cego nawi za blisk wi z podopiecznym. Emanowa serdeczno ci i dobroci i to si
odczuwa o.
By dobrym organizatorem naszego ycia, co nie by o atwe w tych trudnych stalinowskich
czasach. W Domu panowa a swobodna atmosfera. Mieli my swoja gazetk cienn „Forum",
w której wypowiadali my si na ró ne tematy, które dotyczy y rodziny Antoniaków, a tak e
wiatopogl dowe i dotycz ce dorastaj cej m odzie y.
Ksi dz D browski razem z pozosta ymi ksi mi stworzy tak atmosfer , e w Domu panowa a
naturalna rado i swoboda. By o du o sportu, wszyscy ksi a, w cznie z Dyrektorem grali
z nami w siatkówk . Wielu wychowanków reprezentowa o wysoki poziom w grze w pingponga. Biegali my, skakali my, miotali my kul , ale tak e grali my w szachy. By te fortepian
i wielu próbowa o swoich si na tym instrumencie. Mieli my w asny teatr. Pami tam, e
wyst powa em w „Dziadach” Adama Mickiewicza. By o te foto urz dzone na poddaszu.
Fotografowali my wszystkie uroczysto ci ko cielne i nasze ycie. Zawsze te kto
fotografowa imieniny Ojca Bronis awa, na które zje
o si wielu by ych
wychowanków - Antoniaków. Na wysokim poziomie by a prowadzona dru yna harcerska, która
mia a wysok lokat w Chor gwi Warszawskiej. By y wspania e obozy, w czasie których
nasza dru yna prowadzi a w ró nych konkursach. W piewie chóralnym na szczeblu
Chor gwi przez kilka lat dzier yli my palm pierwsze stwa. A to wszystko organizowa
i temu patronowa nasz ukochany Ojciec ksi dz Bronis aw D browski.
Ksi dz Dyrektor dba o to by my wszechstronnie si rozwijali. Zaprasza na pogadanki
ciekawych i znanych ludzi ze wiata nauki i kultury. Kilka razy go cili my biskupa
Wyszy skiego, pó niejszego Prymasa Tysi clecia. Jemu tylko znanymi sposobami, zdobywa
bilety do teatrów, na które nie by o nas sta . Organizowa te pota cówki z dziewcz tami z bursy
prowadzonej przez siostry zakonne. By y to mi e i kulturalne spotkania, nie by o adnych
wybryków. Mieli my te w asny aparat filmowy, ale filmów by o bardzo ma o i do
znudzenia si je wy wietla o.
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Jak wida z tych moich wspomnie , dbano o wszechstronny rozwój m odzie y w Domu,
zarz dzanym przez Ojca Bronis awa. Reasumuj c te prze yte chwile u Antoniaków (od lata
1948 do lata 1951 roku) stwierdzam, e ten okres w moim yciu by bardzo wa ny i ukszta towa
mój charakter (wtedy m odzie szybciej dojrzewa a) i wspominam ten czas jako bardzo
mi y, w którym aktywnie em.
To wszystko by o za spraw ksi y Orionistów, którymi kierowa ks. D browski.
Ojciec Bronis aw zawsze kierowa si dobrem m odzie y. By szlachetny, subtelny i taktowny
w rozmowach cz sto bardzo wa nych dla m odych ludzi. Tak e jako spowiednik by
agodny i taki ciep y. Cechowa a go wspania omy lno i wyrozumia
, by po porostu
ludzki. By te wietnym mówc . Z przyjemno ci s ucha o si jego kaza , umia trafi do
naszych serc. Wyró nia si skromno ci i prostot w yciu. Nie chcia by ponad innych.
Podam nast puj cy przyk ad: Ksi dz D browski cz sto spó nia si na obiad, pe ni c jakie
funkcje poza Domem. Podawa em mu wi c posi ek do refektarza, przyrz dzany przez siostry
zakonne, nieco bardziej mo e urozmaicony. Wówczas dopytywa si co podano na ogólny obiad.
Odmawia spo ycia je li danie odbiega o od podawanego wszystkim.
Zelowanie butów i naprawy sutanny odbywa y si w niesko czono . Nie znam pracy ksi dza
Dyrektora, któr wykonywa poza Domem, ale musia o to by zaj cie czasoch onne,
prawdopodobnie wspó pracowa z biskupem Wyszy skim. Nie zaniedbywa jednak nas
wychowanków. Mia wielu znajomych i to znakomitych.
Pami tam jak mia em zapalenie ucha rodkowego, ból by niesamowity. Ojciec Bronis aw
przedzwoni do dyrektora szpitala Dzieci tka Jezus i dosta em tam penicylin , która w tym
czasie by a prawie niedost pna. Cz sto spotyka em si z jego dobroci i opiek nad
wychowankami.
By wspania ym wychowawc i opiekunem. Nie by srogi, ale by wymagaj cy. Budzi zaufanie
i z ka dym problemem mo na by o si do niego zwróci . Takim go pami tam i nie zapomn .
Chcia bym mie takiego ojca. Kiedy mój syn, ju doros y cz owiek, zachorowa na raka mózgu
(by to glejak), zawioz em go na nabo stwo ko cz ce rekolekcje Wielkanocne, by go Ojciec
Bronis aw pob ogos awi .
W tym dniu s ysza em ostatnie jego do nas kazanie, by ci ko chory. Syn mój i Ojciec
Bronis aw zmarli w tym samym roku. Byli my z on na Ojca Bronis awa pogrzebie. By y
umy ludzi, którzy egnali go w ostatniej drodze na ziemi. A trumienka wyda a mi si taka ma a,
cho Cz owiek za ycia by tak WIELKI. Cze Jego pami ci !
Wspomnienie spisane w 2003 roku.

Daniel Sutarzewicz
Wspomnienie z pobytu w domu XX Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej 4
Do Domu zosta em przyj ty 1 pa dziernika 1947 roku. Jeszcze nie za atwiono
zameldowania w Warszawie, a ju w nocy „ubowcy” zrobili nam pobudk . Zerwali
wszystkich z
ek, ustawili na korytarzu i sprawdzali „zameldowanie”. Ja nie by em jeszcze
zameldowany. Znale li jeszcze dwóch innych ch opców. Wsadzili nas do samochodu i wraz
z dwoma ksi mi : W odzimierzem Michalskim i Bronis awem D browskim zawie li nas na
ul. Cyryla i Metodego. Wie li nas i trzymali osobno, ch opców i ksi y.
Dzi ju wiemy, e w ród ch opców by nas any prowokator, który mia za zadanie
przy apa ksi y na czym , co mog oby stanowi pretekst do upa stwowienia Domu.
Ja trafi em do jednej celi z prowokatorem. Nazwiska ani jego imienia nie pami tam. W celi
pokazywa mi jakie piecz tki niby PPR-u i namawia mnie, abym wzi od niego te
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piecz tki, bo on nie chce, aby je przy nim znale li. To te by a prowokacja, o której ja nie
wiedzia em. Piecz tek od niego nie przyj em. Radzi em mu, aby jak go b
prowadzi na
przes uchanie porzuci te piecz tki pod schodami. Wi cej o tym nie mówi , ale za to zacz
opowiada jak to on nale do PPR, ale poniewa ja milcza em i aden z ch opców jemu nie
wtórowa , wi c i jemu po pewnym czasie przesz a na to ochota i zamilk .
Rano wywo ywali nas po kolei na przes uchanie. Wypytywali si czy ksi a ch opców bij ,
czy le si obchodz . To, sk d i po co przyjecha em wcale ich nie obchodzi o. Na wszystkie
pytania odpowiada em „Jestem dopiero drugi dzie i nic takiego nie widzia em, ani nikt mi
nie mówi ”. Zadawali z nag a g upie pytania, na które z regu y nie odpowiada em, tylko si
miecha em. Robili nam kilka razy odciski wszystkich palców. Jak im powiedzia em, e ju
odciski pobrali, to tylko odburkn li i dalej robili swoje.
Po trzech dniach nas wypu cili, ale przed tym kazali podpisa , e nikomu nic nie powiem
na temat aresztowania i pobytu w UB.
Po powrocie na Barsk 4 zaraz wyjecha em do rodzinnego Pu tuska i za atwi em
zameldowanie. Dopiero po kilku latach dowiedzia em si , e ten z „piecz tkami” by
nas anym prowokatorem.
Andrzej Szaszkiewicz
W Zak adzie w latach 1944 - 1949
W Zak adzie ksi y Orionistów w Warszawie przy ul. Barskiej 4 znalaz em si w kwietniu
1944 roku. W styczniu tego roku dzi ki sprzyjaj cym, a do niezwyk ym okoliczno ciom
powróci em do Polski ze Zwi zku Sowieckiego, gdzie przebywa em od 17 wrze nia 1939
roku.
Po odnalezieniu ciotki (siostry mojej mamy) i starszej ode mnie siostry, co te nie by o
atwe, dowiedzia em si , e mama zmar a 14 listopada 1939 r. - maj c 39 lat, a o Ojcu,
rotmistrzu XV Pu ku U anów Pozna skich od wrze nia 1939 r. nie by o adnych wiadomo ci.
Ciocia i siostra nierz AK, ps. „Ma a Krystyna” (zgrupowanie „Gustaw-Harna ”) nie by y
w stanie mnie utrzyma . Nie mówi em po polsku od ponad 4,5 roku, jedynie po bia orusku
lub ukrai sku.
W 1939 roku uko czy em III-ci klas szko y powszechnej. Trzeba by o, abym jak
najwcze niej przypomnia sobie j zyk polski i zacz nadrabia powa ne przecie braki
w nauce. Wówczas moje opiekunki postanowi y powierzy mnie ksi om. Uczy em si
w
nowym rodowisku, poznawa em ksi y i kolegów. Ci ostatni szybko nazwali mnie „Szasza”
i „Szaszka”, troch od nazwiska, troch dlatego, e brzmia o to z rosyjska. Wtedy pozna em
ks. Bronis awa D browskiego - dzisiejszego Ojca Arcybiskupa, Sekretarza Episkopatu, ks.
Jana Baraszkiewicza, ks. Stefana Batorego, a nast pnie innych ksi y : W odzimierza
Michalskiego, Józefa Ko aci skiego, W adys awa Bienisiewicza, Henryka Kowalczyka.
Wiem,
e mieli ze mn
sporo k opotów z powodu tak olbrzymiej luki
w nauczaniu ogólnym i j zyka polskiego.
Nie umiem dzi - po 48 latach - oceni moich post pów w nauce. Ale gdy
pielgrzymowali my w 1980 roku na uroczysto ci beatyfikacyjne Ojca Alojzego Orione do
och, w hotelu w Wiedniu, podczas kolejnego wspomnieniowego wieczoru ks. Jan
Baraszkiewicz zapewnia mnie, e uczy em si bardzo pilnie i w du ym tempie. W czerwcu
1944 r. zako czy si rok szkolny, by em ju w czony do jakiej grupy ch opców. W wakacje
byli my jaki czas w
niewie, a potem znów na Barskiej.
1 sierpnia wybuch o Powstanie Warszawskie. Tak wi c spod „wschodniego” deszczu
wpad em - jak wszyscy - w powstaniow „rynn ”. Trudno zreszt powiedzie , co wtedy
w moim yciu - pos uguj c si znanym przys owiem - by o „deszczem”, a co „rynn ”. Ksi a,
jak to tylko by o mo liwe, opiekowali si nami - chronili, organizowali nasze dzia ania.
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W pe ni rozumia em groz sytuacji i doskonale j wyczuwa em. W Zak adzie by a
organizacja AK i harcerska, ale ja nie by em w to wtajemniczony, jakkolwiek wykonywa em
zlecone mi dzia ania. Nie pami tam te dnia po dniu wydarze z okresu Powstania na naszym
terenie, ale zosta y pojedy cze wspomnienia, np. to, e na terenie Zak adu ulokowa si
oddzia Wehrmachtu, „goeringowców” z frontu w oskiego, których Powstanie zaskoczy o,
tote szybko opanowali powsta cy Zak ad i wyp dzili Niemców. Fakt, e na ul. Kalisk by
przebity mur, gdzie po przeciwnej stronie by powsta czy szpital, do którego nosili my
rannych. Po upadku Powstania na Ochocie, Niemcy wtargn li do Zak adu i zastali nas
zgrupowanych w jadalni. Jeden z napastników odbezpieczy granaty i chcia je rzuci do
rodka jadalni, gdzie znajdowa o si ponad stu mieszka ców. W tym czasie mieli my tam
rannego niemieckiego
nierza, oficera w randze majora, zast pc dowódcy stacjonuj cego
tutaj oddzia u niemieckiego. Oficer ten zacz krzycze co po niemiecku na ca y g os
„kameraden !” i ten okrzyk uratowa nam ycie. Ale zabrano nas wszystkich wraz z okoliczn
ludno ci jako zak adników do Akademika przy Placu Narutowicza. Zapowiedziano nam, e
za ka dego zabitego
nierza niemieckiego b
zabija 10-ciu ludzi, a za oficera 20-tu.
Takich egzekucji odby o si kilka, a wygl da o to tak : sprowadzano nas na dó z pokojów na
górze, gdzie byli my umieszczani w sali, w której le
zabity
nierz lub oficer. Stawiano
nas w ko o i jeden, tym razem z w asowców, palcem pokazywa kto ma wyj . Wybranych
rozstrzeliwano natychmiast. Potem my zabitych przenosili my pod ko ció w. Jakuba,
chowaj c na miejscu, gdzie stoi dzi krzy . Egzekucje odbywa y si te pod murem posesji
Zak adu. A na dachu Akademika wci
by niemiecki snajper… Wiele by o takich
tragicznych, przera aj cych sytuacji. Gdy Powstanie na Ochocie dobieg o ko ca pop dzono
wszystkich pozosta ych przy yciu zak adników, tak e nas wszystkich z Barskiej pod opiek
Ksi y, do obozu w Pruszkowie, gdzie znale li my moich sta ych towarzyszy ze wschodu ód, strach, zimno, wszy i karaluchy. Po tygodniu zapakowano nas w bydl ce wagony
i wywieziono do obozu w Bietigheim k. Stuttgartu. Podró w zapakowanych i zadrutowanych
wagonach trwa a kilka dni. W obozie by g ód, nie pami tam czy w ogóle i co jedli my.
Wiem tylko, e podkrada em co si da o z s siedniego ogrodu - np. kapust , a z obozowej
kantyny margaryn , chleb, suchary, kostki cukru. Dzieli em si zdobyczami z Ksi mi
i kolegami. Niektórzy koledzy je dzili do pracy do bauerów. Potem na interwencj jakiej
pani z Czerwonego Krzy ca nasz grup dzieci i ksi y zatrudniono w fabryce ywno ci
Knorra w Heilbronnie.
Polacy nosili naszywki z liter „P”. Praca polega a na paczkowaniu porcji dla wojska. Tu
ju na szcz cie nie byli my g odni. Dokarmiali my nawet wiecznie g odnych W ochów, na
których mszczono si za zdrad . Pó niej zacz y si „dywanowe” naloty ameryka skie,
zacz a si panika, Niemcy sobie strzelali w eb. Spali si pobliski szpital, by o mnóstwo
zabitych, wi c znów uprz tali my zw oki…
Nie pami tam, kiedy wrócili my do Polski. Wiem, e poci giem przeje ali my przez
Monachium i Wroc aw do Krakowa. Stamt d - po przenocowaniu w jednym z domów
zakonnych - wrócili my znowu poci giem doje aj c do Pruszkowa pod Warszaw
i stamt d pieszo poszli my do
niewa, gdzie byli my do ko ca wojny. To ju by rok 1945,
zacz o si normalne ycie mimo wielu trudno ci. Takie to sprawy przysz o nam przetrwa .
Te wspólne prze ycia nauczy y nas kole stwa, przyja ni i solidarno ci. Pami tam
modlitwy ks. Bronis awa D browskiego, nauki ks. Batorego, opowiadanie „Trylogii” przez
ks. Baraszkiewicza, naprawd „ku pokrzepieniu serc” i dla uspokojenia. Poza tym „zimn
krew” ksi y w najtrudniejszych sytuacjach, wiar i nadziej , e nic sta si nie mo e…
Wrócili my z Niemiec chyba wszyscy.
Cztery powojenne lata sp dzone w Domu na Barskiej wzmocni y wi zi z ksi miwychowawcami i z kolegami. wiadcz o tym nasze ywe kontakty z Ojcem Arcybiskupem
Bronis awem D browskim, ks. Stefanem Batorym, ju nie yj cymi, ksi mi : Janem
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Baraszkiewiczem, W adys awem Bienisiewiczem, Henrykiem Kowalczykiem, Józefem
Ko aci skim i Franciszkiem Goszczy skim.
Nale y podkre li znaczenie naszych systematycznych spotka kole skich, a szczególnie
w dniu naszego patrona - w. Antoniego.
Uczyli my si nie tylko w szkole, ale i w warsztatach, w yciu codziennym wci przy nas
byli nasi ulubieni opiekunowie-wychowawcy. Czuwa nad nami patron naszego Zak adu w.
Antoni. Zawsze mogli my liczy na wzajemn przyja i pomoc Ojca Arcybiskupa, który
zawsze mawia , e drzwi s otwarte na has o „Antoniak”. I to by a i jest prawda. Ja osobi cie
zawdzi czam szczególnie wiele Ojcu Arcybiskupowi i ks. Batoremu i b
zawsze pami ta ,
co dla mnie zrobili.
Rozsta em si z Zak adem - w sensie odej cia, ale nie zrywania kontaktów, które trwaj
przecie nieprzerwanie do dzi - w 1949 roku, kiedy to wpad em w r ce Urz du
Bezpiecze stwa na skutek jakiego donosu i siedzia em w wi zieniu za posiadanie broni.
Proces, jak na owe czasy przysta o, mia em „pokazowy” i kolejne, jak najdos owniej
bolesne do wiadczenia. Pami tam jednak, e na procesie tym by ks. Jan Baraszkiewicz.
Wiele lat po maturze, na skutek tej sprawy, nie mog em dosta si na studia. Uko czy em je
dopiero w 1979 roku.
Mam on i 23-letni Córk . Obydwie doskonale wiedz , jak wa ny sta si w moim yciu
Dom ksi y Orionistów, nasi wychowawcy i wyniesione stamt d zasady, wpajane nam w
razem prze ytych trudnych czasach wojennych i powojennych, gdy do w adzy dostali si
komuni ci.
Relacja spisana w marcu 1992 roku.

Jan Tunicki
Wspomnienia z m odo ci w „Antoninie”
Ju od najm odszych lat utraci em rodziców. Jako sierota wychowywa em si na koszt
Opieki Spo ecznej m.st. Warszawy. Do pe noletnio ci przebywa em w domach dziecka
prowadzonych przez siostry szarytki w Wolsztynie k. Poznania i w Aleksandrowie
Kujawskim. W listopadzie 1939 r. wraz z 13-osobow grup sierot przyby em do Zak adu dla
Ch opców im. ks. pra ata Franciszka Toporskiego, popularnie zwanego „Antoninem”, jako e
patronem zak adu by w. Antoni.
Kilka miesi cy przedtem Zak ad ten prowadzi jego za yciel - ksi dz pra at Franciszek
Toporski. Przekaza on we w adanie i prowadzenie dalszego jego dzie a w wychowywaniu
odzie y osieroconej ksi om Orionistom, zakonnikom „Ma ego Dzie a Boskiej
Opatrzno ci”. Pami tam, jak do tego Zak adu na ul. Barsk 4 zaprowadzi nas urz duj cy
wówczas w Opiece Spo ecznej pan prof. Freytag - s ynny socjolog, przyjaciel m odzie y,
który by w sta ym kontakcie z kierownictwem Zak adu. W miar swoich mo liwo ci udziela
on cennej pomocy, która w tym czasie (okres okupacji) by a szczególnie potrzebna.
Pierwsze spostrze enia z pobytu w Warszawie zrobi y na mnie okropne wra enie.
Pami tam, gdy szed em z ul. Z otej (z Urz du Opieki Spo ecznej) na ul. Barsk 4 do Zak adu
to przerazi y mnie ogromne zniszczenia spowodowane nalotami niemieckimi; przechodzi em
po gruzach zawalonych domów. Omijali my rozbite czo gi niemieckie, samochody
wojskowe, rozwalone armaty i ró ne sprz ty wojskowe, za pomoc których broni a si
Warszawa.
W „Antoninie” równie by y lady zniszcze wojennych : budynek by podziurawiony,
wybite by y szyby w oknach, za w parku przyzak adowym by y wykopane rowy
przeciwlotnicze. Wojsko, które tu przebywa o pozostawi o wiele sprz tu wojskowego
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(karabiny, bagnety, che my, itp.), które trzeba by o zakopa . Tak sta o si z karabinem
maszynowym. Na skutek donosów okupanci kilkakrotnie usi owali odkopa ten e ci ki
karabin maszynowy, lecz nie odnale li go i ostatecznie zrezygnowali z dalszych poszukiwa .
Z wa niejszych wydarze tego okresu, które utkwi y mi szczególnie w pami ci to przede
wszystkim spalenie przez Niemców, stacjonuj cych w Domu Akademickim, Szko y
Powszechnej nr 61 im. Emilii Plater znajduj cej si w budynku drewnianym na Placu
Narutowicza. By to odwet za zorganizowanie w szkole akademii z okazji wi ta
Niepodleg ci w dniu 11 listopada 1939 r., a by a wtedy okupacja niemiecka. Najpierw
omienn przemow mia kierownik szko y, potem podstawowy referat wyg osi nauczyciel
pan Borecki - porucznik podziemnej organizacji Zwi zku Walki Zbrojnej (pó niejszej Armii
Krajowej); nota bene p. Borecki zgin w czasie Powstania Warszawskiego. Pami tam, jak
zagrzewa do podejmowania walki z naje
; mówi , e wojna si nie sko czy a, e ca y
naród b dzie walczy a do ostatecznego zwyci stwa. Na zako czenie akademii od piewano
„Rot ”. Jeszcze tej samej nocy p on a nasza szko a, a stra pragn ca gasi po ar by a
ostrzeliwana przez Niemców z Domu Akademickiego.
Drugie wydarzenie to rekwirowanie przez okupanta aparatów radiowych od mieszka ców
Ochoty. Punkt sk adowania znajdowa si w „Antoninie”, w du ej sali na drugim pi trze tego
budynku, gdzie zgromadzono kilkaset aparatów. Po pewnym czasie Niemcy zabierali radia
przewo c je samochodami. Jednak wi kszo tych aparatów zosta a uszkodzona dzi ki
spontanicznej akcji sabota owej wychowanków, którzy w czasie przenoszenia po schodach
z góry na dó wyjmowali lampy, wyrywali druty po czeniowe wewn trz aparatów oraz
uszkadzali bezpieczniki. W ten sposób za adowane do samochodów aparaty radiowe
kwalifikowa y si tylko na z om. Tak wi c okupant nie mia z nich po ytku.
Pragn podkre li tak e skuteczn obron „Antonina” przez ksi dza superiora B eja
Marabotto - obywatela w oskiego. Niemcy czuli wobec niego respekt, gdy bra on czynny
udzia w dzia alno ci Ambasady W oskiej, maj c tam powa ne stanowisko. Niemcy liczyli si
z tym, z uwagi na ich przynale no do paktu tzw. „Osi Berlin-Rzym”. Z tego wzgl du
Niemcy nie nagabywali ksi y Orionistów w Zak adzie. Pami tam w jaki sposób obchodzili
si z zak adami wychowawczymi na terenie Warszawy. wiadczy o tym przyk ad Zak adu
Wychowawczego im. ks. Siemca, prowadzonego przez ksi y Salezjanów na ul. Lipowej na
Powi lu. W zak adzie wykryto ksi y i wychowanków wspó pracuj cych z organizacjami
podziemnymi walcz cymi z okupantem. Aresztowano wychowanków, a niespe na po dwóch
tygodniach ledztwa zostali oni powieszeni w egzekucji na Lesznie. Opustosza ym zak adem
na ul. Lipowej zaopiekowali si ksi a Orioni ci, broni c zw aszcza przed grabie
tamtejszego mienia oraz pilnuj c dobytku zak adowego do przyj cia nast pnych ojców
Salezjanów w celu przej cia ca ego domu, w którym ju niestety nie by o mo na
kontunuowa pracy wychowawczej z m odzie warszawsk .
Szczególn rol w ratowaniu dobytku zak adowego odegra ówczesny kleryk Bronis aw
browski (obecny Arcybiskup Warszawski) na polecenie dyrektora ks. W odzimierza
Michalskiego i ksi dza B eja Marabotto. By o nas kilku wychowanków, w ród nich i ja,
którzy bezpo rednio pomagali w tej trudnej pracy naszemu ówczesnemu wychowawcy. Ten
sam los móg spotka naszych wychowanków na Barskiej, bowiem starsi ch opcy tak e
nale eli do organizacji podziemnych i niemal w ka
niedziel chodzili na zbiórki do swoich
oddzia ów, a legalnie ks. Michalski zwalnia ich rzekomo na spotkanie „do cioci”. Przed
samym wybuchem Powstania Warszawskiego wszyscy ci ch opcy opu cili „Antonin”, id c na
umówione miejsca zbiórki i aktywnie w czyli si do walki o wyzwolenie Warszawy. Wielu
z nich odda o ycie za Ojczyzn - m.in. bracia Zi tkowie, Janusz Szymaszczyk, Antoni
Darowski, Zdzis aw Czapla i inni, których nazwiska umkn y mi z pami ci.
Jak ju wspomnia em, do „Antonina” przyby em w listopadzie, w dzie Wszystkich
wi tych. Ca a nasza grupa - maj c pod pach po bochenku chleba - przekracza a mury
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Zak adu z mieszanymi uczuciami. Przyjmowa nas dyrektor Domu ksi dz W odzimierz
Michalski. Pierwsze spotkanie z wychowankami tutejszego Domu - znacznie starszymi od nas
- napawa o du ym niepokojem, jak w tym rodowisku b dziemy si czuli, a co najwa niejsze,
jak potocz si nasze dalsze losy.
Z wielk serdeczno ci przyj li nas wychowawcy, a szczególnie m odzi klerycy :
Franciszek Bara ski, Józef Ko aci ski, Bronis aw D browski, Stefan Batory i pan Feliks
Polaszek. Pami tam, jak obecny ks. Stefan Batory zabawiaj c nas, podnosi nas jedn r
po
kilka razy w gór i na dó , a mnie a serce omal nie wyskoczy o - by em pe en strachu, czy mi
si nie stanie jaka krzywda.
Na drugi dzie z ca ej grupy aleksandrowskiej tylko ja i dwaj bracia - Bogdan i Zdzisiek
Wysoccy pozostali my na Barskiej, a inni byli odes ani do
niewa. By tam Dom Sierot dla
najm odszych ch opców, którzy po uko czeniu 5 klas szko y powszechnej wrócili na ul.
Barsk i tu przebywali do uzyskania pe noletnio ci. Byli to pozostali dwaj bracia Wysoccy Jurek i Ryszard, Wac aw Sankowski, Tadeusz Witkowski, Marian Dobro , Kazimierz
Tomaszewski, Emil Okraszewski, Marian Czechnowicz, Franciszek Mirowski i Janek
Starzewski. Losy moich wspomnianych wy ej kolegów by y nast puj ce - po uzyskaniu
pe noletnio ci opu cili Zak ad wyje aj c „za chlebem” na Ziemie Zachodnie, zw aszcza do
Wroc awia i do Szczecina. Tam pozak adali w asne rodziny. Dzisiaj, kiedy pisz te
wspomnienia, wielu moich kolegów i przyjació ju nie yje. Pozostawili jednak po sobie
dzieci, dali im katolickie wychowanie, odpowiednie wykszta cenie i zawody, co umo liwi o
im znacznie lepsze i atrakcyjniejsze ycie ni mieli ich ojcowie.
Pierwsze kroki na Barskiej to konieczno podporz dkowania si dyscyplinie zak adowej.
Sprawia o mi to du e trudno ci, bo w poprzednim Domu Dziecka w Aleksandrowie by a du a
swoboda, brak obowi zków i zupe nie inna atmosfera we wspó yciu z rówie nikami. W tym
czasie by o nas przesz o 100 wychowanków; ja nale em do najm odszej grupy
ucz szczaj cej do VI klasy. Pami tam, jak codziennie jeden z wychowawców odprowadza
nas do szko y trzymaj cych si za r ce. Z powrotem za trzymali my si razem aby przej
bezpiecznie do Domu.
Pozosta a cz
znacznie starszych kolegów chodzi a do szkó zawodowych i odbywa a
praktyki zawodowe w ró nych warsztatach : lusarskich, stolarskich, krawieckich, a tak e
w piekarnictwie. W „Antoninie” prosperowa a piekarnia mechaniczna pod kierunkiem ks.
Henryka Kowalczyka. Piekarnia ta, w tych trudnych czasach okupacyjnych, dawa a
przychody dla Zak adu. Wp ywy z Opieki Spo ecznej by y bardzo znikome i gdyby nie
dochody z piekarni, to sprawa utrzymywania wychowanków i personelu zak adowego by aby
nie do pozazdroszczenia.
W 1941 roku uko czy em szko powszechn i jeszcze z tego roku pami tam ks. Józefa
Garncarka, który umie ci mnie w sklepie spó dzielczym na ul. Grójeckiej 40 do przyuczenia
do zawodu kupieckiego na pe ne trzy lata, ale bez wynagrodzenia. Natomiast spó dzielnia
zobowi za a si na swój koszt wysy
mnie do wieczorowej szko y handlowej. By a to
prywatna szko a handlowa im. Everta, na poziomie gimnazjalnym, z którego to gimnazjum
wyszli znani kupcy warszawscy, m.in. Stefan Barcikowski, u którego po wojnie kilka lat
pracowa em, p. Braun maj cy wiele sklepów bran y elaznej, bracia Jab kowscy prowadz cy
na ul. Brackiej pierwszy dom handlowy w Warszawie i wielu innych znanych kupców
warszawskich.
Szko a posiada a personel o wysokich kwalifikacjach zawodowo-pedagogicznych. Lekcje
religii prowadzi kapelan Armii Krajowej ks. Jachimowski, który obok spo ecznej nauki
katolickiej wyk ada histori Ko cio a z uwzgl dnieniem Polski jako przedmurza
chrze cija skiego w Europie. Jego wyk ady kszta towa y nasze charaktery w duchu mi ci
do Boga i do Ojczyzny. W szkole tej by y organizowane liczne akademie i pogadanki przez
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wybitnych dzia aczy Polski Podziemnej o bie cej walce z okupantem hitlerowskim,
wynikaj cych st d zada w kierunku wyzwolenia z niewoli niemieckiej.
W tej atmosferze w 1944 roku uko czy em gimnazjum uzyskuj c tzw. „ma matur ”, co na
obecne czasy by o to bardzo du o. Dzi ki temu zaraz po wojnie mog em znale lepsz prac ,
o której wspominam w dalszej cz ci moich wspomnie .
Pragn podkre li , e na Barskiej by em wychowankiem najd ej, przez 11 lat - do 1950
roku. W tym czasie „przewin o si ” przez Barsk ponad pó tysi ca wychowanków. Wielu
z nich by o i jest do dnia dzisiejszego moimi serdecznymi przyjació mi; spotykamy si cz sto
na ró nych uroczysto ciach, wzajemnie sobie pomagamy, a na dorocznych zjazdach
„Antoniaków” wspominamy o naszych m odzie czych latach u ksi y orionistów na ul.
Barskiej w Warszawie.
Musz przyzna , e zarówno w pierwszych latach pobytu na Barskiej, jak i w latach
nast pnych mieli my - ogólnie mówi c - warunki zno ne; nie chodzili my g odni, mieli my
si w co ubiera , a bielizn osobist i po cielow zmieniano regularnie, aby my mogli
chodzi czysto i schludnie. Niema zas ug w tym zakresie mia y tak e siostry Orionistki,
które na czas przygotowywa y posi ki, pra y bielizn oraz reperowa y odzie . W moim
osobistym odczuciu widzia em ogromny wysi ek sióstr, ich ca kowite po wi cenie si w tej
charytatywnej s bie dla potrzebuj cej m odzie y w naszym Zak adzie.
A jakie by y zaj cia codzienne w Zak adzie ? Otó o godzinie szóstej rano wpada jeden
z wychowawców do pomieszcze (du ych sal) i og asza pobudk z chrze cija skim
pozdrowieniem „Benedicamus Domino”, a my my odpowiadali „Deo gratias” na dowód
my si obudzili. W pó godziny trzeba by o si umy , wyczy ci z by, ubra si i pos
swoje ko. Potem w dwuszeregu szli my do kaplicy na porann modlitw , a stamt d prosto
do jadalni na niadanie. Pó niej, przed pój ciem do szko y, czy te do warsztatów
zajmowali my si sprz taniem pomieszcze zak adowych, a przede wszystkim zamiataniem,
cieraniem kurzu z szaf i sto ów. Dzia o si to na zasadzie z góry ustalonych dy urów, tak
wi c ka dy wiedzia , co do niego nale y. Wychowawcy czuwali nad tymi zaj ciami, aby by
porz dek i czysto w Zak adzie.
Obiad spo ywali my przewa nie o godz. 14-tej, a potem by czas na odrabianie zada
szkolnych i czytanie zadanej lektury. W Zak adzie by a dobrze wyposa ona biblioteka, któr
prowadzi ks. Stefan Batory. Mo na by o wypo ycza ksi ki. Cz sto wychowawcy urz dzali
pogadanki literackie czytaj c ciekawsze fragmenty z poszczególnych ksi ek. Prym w tym
wodzi ks. Jan Baraszkiewicz. Trzeba równie podkre li du
pomoc ze strony
wychowawców przy odrabianiu lekcji.
Przed kolacj , która przewa nie by a o godz. 19-tej, by czas na rekreacj . Czas ten
wykorzystywali my na ró nego rodzaju zaj cia, na przyk ad gr w warcaby i w szachy, na
placu grali my w pi , przewa nie w siatkówk i w koszykówk ; mieli my nawet dobre
rezultaty w ró nych zawodach. wiczyli my na dr kach, bardzo popularny by tenis sto owy
na sali gimnastycznej. Pami tam, jak rywalizowali my z ró nymi zewn trznymi dru ynami
szkolnymi. W tym sporcie najlepszymi zawodnikami byli Tadek Boche ski i Stasio
Nowakowski. Ja te nie le gra em w ping-ponga, nawet zaj em drugie miejsce w turnieju
indywidualnym pomi dzy organizacjami m odzie owymi rejonu Warszawa - ródmie cie.
By em równie zapalonym szachist . Cz sto gra em z dyrektorem - ks. W odzimierzem
Michalskim, którego cz sto „ogrywa em”, chocia nieraz dostawa em od niego niez e „baty”.
Kiedy pracowa em w Banku Komunalnym w latach 1949-1952, bra em udzia w corocznych
turniejach szachowych mi dzybankowych w Polsce, zajmuj c czo owe miejsca. Przy tej
okazji by y liczne nagrody, cieszy em si tak e du ym autorytetem w ród moich
wspó pracowników i szachistów bankowych. Przy tej okazji otrzyma em od Prezesa Banku
Komunalnego - ministra Kiernika adn kawalerk na ul. Niemcewicza, dzi ki czemu mia em
mo liwo urz dzenia si i za enia w asnej rodziny.
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Ale wracaj c do naszych codziennych zaj - o godz. 19-tej chodzili my na kolacj , a przed
pój ciem spa wst powali my do kaplicy na wieczorny pacierz; przy tej okazji przewa nie ks.
dyrektor W odzimierz Michalski, a tak e ks. Bronis aw D browski mieli „s ówko na
dobranoc”. By y one bardzo pouczaj ce, kszta towa y nasze charaktery i w ciwe podej cie
do zjawisk, jakie przysz o nam prze ywa w Zak adzie.
Opisuj c typowe codzienne ycie w „Antoninie” (w latach 1939-1950) podkre lam, e by y
równie wydarzenia, które w sposób szczególny utkwi y mi w pami ci, chocia od tamtego
czasu min o ponad 46 lat. S to mi dzy innymi :
- egzekucja na naszym koledze Garncarku, dokonana przez ch opców z konspiracji
komunistycznej. Po odczytaniu wyroku oddano do niego kilka strza ów z odleg ci dwóch
metrów, które nic mu nie zrobi y (wr cz spud owano). Jeszcze tego samego dnia zmuszony
by on do opuszczenia „Antonina”,
- przez ca okupacj - mimo wielu wizyt Gestapo - nic nam nie zrobiono, a by y ku temu
powody, gdy wielu wychowanków bra o czynny udzia w konspiracji. Przecie mieli my
smutny przyk ad w Zak adzie im. ks. Siemca, o czym wcze niej wspomina em,
- wreszcie wprowadzenie na teren Zak adu niemieckiej jednostki wojskowej z dywizji
„Herman Goering”,
- w dniu 1 sierpnia 1944 r. jednostka ta zosta a wyparta z Zak adu przez powsta ców pod
dowództwem porucznika Tadeusza Koteckiego, ps. „Kalina”. Oczywi cie nie oby o si bez
ofiar miertelnych. Pami tam, jak ks. Stefan Batory w tym czasie zbiera wszystkich
wychowanków z ca ego Domu do schronu. Wszyscy wychowankowie mimo silnego ognia
karabinowego z obydwu walcz cych stron zd yli si schroni do jadalni, tj. miejsca
przygotowanego na schron.
O tych wydarzeniach ju wiele napisano, ale trzeba tu podkre li , e w dniach Powstania
Warszawskiego - po odbiciu „Antonina” przez Niemców - nic nam si nie sta o; wyszli my
ca o dzi ki opiekowaniu si dwoma
nierzami niemieckimi, którzy z nami przebywali
w schronie. To spowodowa o, e atakuj cy
nierze niemieccy z chwil dostania si do
naszego schronu z odbezpieczonymi granatami zamierzali nas zlikwidowa . Krzyk rannego
oficera niemieckiego uratowa nas od niechybnej mierci. Reakcja na ten krzyk by a
yskawiczna, Niemcy odbezpieczone granaty wyrzucili w odwrotn stron w kierunku sali
gimnastycznej. Potem wyprowadzono nas ze schronu trzymaj cych r ce do góry (w schronie
by o przesz o 100 osób - wychowankowie, ksi a i siostry zakonne). Zostali my wzi ci do
niewoli i przebywali my w Domu Akademickim na Placu Narutowicza jako zak adnicy
wspólnie z mieszka cami s siednich domów z ul. Grójeckiej (w sumie by o nas kilkaset
osób).
Poniewa w czasie walk zgin o wielu Niemców, dlatego wykonywano na zak adnikach
egzekucje na terenie Domu Akademickiego przez rozstrzeliwanie 10 osób za jednego
zabitego Niemca. Nas jednak omin y te egzekucje, po 8 dniach o ch odzie i g odzie
odprowadzono wszystkich pozosta ych przy yciu zak adników na „Zieleniak” przy ul.
Grójeckiej, gdzie byli my wiadkami bestialskiego traktowania przyby ej tu ludno ci cywilnej
przez rozwydrzonych
daków rosyjskich wspó pracuj cych z Niemcami. By y grabie e,
morderstwa, gwa ty i masowe odbieranie ludziom zegarków, z ota i bi uterii. Stamt d
zaprowadzono nas na Dworzec Zachodni, sk d pojechali my do Pruszkowa, a tam dokonano
selekcji i wywieziono wagonami towarowymi do obozu przej ciowego na terenie Niemiec
w miejscowo ci Bietigheim. Po trzech tygodniach przetransportowano nas do fabryki
„Knorra” w Heilbronnie.
Z Niemiec powrócili my tu przed wi tami Bo ego Narodzenia w 1944 r. do
niewa,
gdzie przebywali my do ko ca wojny. W tych wydarzeniach okupacyjnych do wiadczyli my
szczególnej opieki - dzi ki Opatrzno ci Bo ej - wi tego Antoniego. Przez ca okupacj
przetrwali my naloty bombarduj ce Warszaw , pó niej okres Powstania Warszawskiego
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i pobyt w obozie niemieckim, a tak e prze yte zmasowane bombardowanie przez lotników
alianckich miasta Heilbron (zgin o wtedy przesz o 60 tys. mieszka ców). Wrócili my do
Kraju ca o i szcz liwie.
Lata powojenne (1945-1950)
17 stycznia 1945 r. by dniem wyzwolenia Warszawy. Jeszcze tego samego dnia, z samego
rana, uciek em z
niewa i na pieszo, w drewniakach, poszed em prosto do „Antonina” na
Barsk . Po drodze po raz pierwszy - na wysoko ci O arowa - ujrza em polskich
nierzy
maj cych na czapkach „kuric ”, zamiast orze ka w koronie. Ludzie na szosie p akali ze
szcz cia, rzucali kwiaty na cze swoich wyzwolicieli. Na ul. Wolskiej, tu pod mostem,
nierze polscy siedz cy na furmance najechali na min i wszyscy zgin li (12 osób).
Z pocz tku my la em, e nast pi niespodziewany atak niemiecki, ale jednak by o inaczej. By
to widok straszny.
Po 25 km marszu trafi em na Barsk do „Antonina” i ze zami w oczach patrzy em na
zniszczenia wojenne naszego Domu. Budynek zosta prawie ca kowicie spalony, dwa pi tra
frontowe uleg y ca kowitemu zniszczeniu, ocala a jedynie kaplica, gdzie na podwy szeniu
sta a poprzestrzelana figura w. Antoniego. W zno nym stanie by y pokoje na pierwszym
pi trze, chocia nie by o ani jednej szyby w oknach, a futryny by y powypalane.
Jeszcze tego samego dnia po po udniu nadlecia y nad Warszaw samoloty niemieckie
i ostrzeliwa y jednostki wojskowe przebywaj ce na ulicach przy rozpalonych ogniskach.
W tym czasie by o bardzo mro no - prawie 20 stopni mrozu. W czasie tego nalotu spad o
kilka bomb w okolicach Placu Narutowicza.
Pierwsz noc w „Antoninie” sp dzi em w dawnym pokoju pana Zygmunta S ka. By
najmniej zniszczony, okna zas onili my dykt , a na rodku postawili my piecyk w glowy.
Pó nym wieczorem przysz o kilku oficerów polskich; nie chcieli nocowa na ulicy przy
ognisku, zobaczyli u nas wiat o wieczek i dlatego przyszli i przenocowali razem z nami na
pod odze. Opowiadali nam jak zza Wis y na Pradze czekali niecierpliwie na rozkaz ataku na
lewy brzeg Wis y, jednak po próbnym ataku na Powi le musieli si cofn z powrotem
ponosz c wielkie straty w ludziach. Dopiero z chwil rozpocz cia ofensywy styczniowej
wkroczyli do lewobrze nej cz ci Warszawy i tutaj na Ochocie mieli si zatrzyma .
Na drugi dzie przyby o z
niewa kilku innych kolegów z ksi mi Henrykiem
Kowalczykiem i Janem Baraszkiewiczem. Wzi to si od razu do intensywnej pracy
zmierzaj cej do uporz dkowania Domu i przeprowadzania remontu w miar jak
uzyskiwali my potrzebne materia y budowlane. Pami tam, jak pierwsze kroki ks. Jana
Baraszkiewicza by y skierowane na strych, gdzie pod pod og by schowany aparat radiowy,
ale niestety by on wypalony - zosta a z niego tylko obudowa z metalu.
Kiedy zbli y si ciemno ci i zapada y noce czuli my si wtedy bardzo osamotnieni, tak
jakby my byli na pustyni. Rozgl dali my si , czy w ród ruin nie zobaczymy jakiego
wiate ka wiadcz cego, e nie jeste my sami. Pami tam, e kto przyby do Warszawy
w pierwszych dniach ten móg pozosta . W adze wojskowe ogranicza y nap yw ludno ci
spoza Warszawy, poniewa rabowano ocala y dobytek z opuszczonych domów. Szabrowanie
mia o charakter masowy.
W tym czasie ks. Kowalczyk nawi za kontakt z komendantur wojskow na Ochocie i za
jej zgod móg gromadzi niezb dne materia y budowlane do odbudowy Zak adu.
Z wy ywieniem nie by o specjalnych k opotów, bo maj c odpowiednie zezwolenia w adz
wojskowych mogli my sprowadza potrzebne prowianty z
niewa.
Jeszcze w tym samym roku na jesieni odrodzi o si ycie w „Antoninie” i przybywa o coraz
wi cej nowych wychowanków. Dom by ju prawie w ca ci odbudowany r koma samych
starszych wychowanków, którzy pracowali pod kierunkiem fachowych majstrów, murarzy,
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cie li, malarzy i innych. W tym samym czasie w Warszawie uruchomiono pierwsz lini
tramwajow z Placu Narutowicza na Ok cie. W tych trudnych warunkach miasto powoli
powraca o do ycia.
W roku 1946 mój pobyt w „Antoninie” by znacznie ograniczony, podj em wówczas prac
w firmie St. Barcikowski i Sp. z o.o. jako praktykant biurowy. Prac t dosta em w bardzo
ciekawy sposób, z og oszenia w „ yciu Warszawy”. Tego samego dnia uda em si tam
i zobaczy em ogromn kolejk m odych ludzi ch tnych do pracy w tej instytucji (by o nas
przesz o 100 osób). Nie zrazi em si i równie stan em w kolejce i po paru godzinach
dosta em si do prezesa tej firmy. I o dziwo, podoba em si prezesowi. Zadecydowa o moje
dotychczasowe wykszta cenie - uko czenie gimnazjum handlowego, do którego wcze niej
równie ucz szcza ten e prezes. Potem dowiedzia em si , e z ca ej plejady kandydatów
tylko ja mia em rednie wykszta cenie, inni za poko czyli szko y powszechne, albo tylko
trzy lub cztery klasy z tych szkó .
Przepracowa em w tym przedsi biorstwie trzy lata (do 1949 r.). By em traktowany bardzo
dobrze, a to ze wzgl du na pracowito i rzetelno w wykonywaniu ró nych zada .
Cieszy em si wielkim zaufaniem u szefa firmy - pana Stefana Barcikowskiego. To dzi ki
jego namowom podj em dalsz nauk w liceum ogólnokszta cym na ul. Grójeckiej 95.
By o to Liceum im. Konarskiego. Kiedy odchodzi em z firmy poprosi em o opini , aby móc
znale odpowiedni prac . A oto jej dos owne fragmenty : „ Ob. Jan Tunicki przeszed
w okresie swojej pracy u nas pe
praktyk biurow , zaznamiajaj c si z ca okszta tem prac
biurowych i wykaza przy tym szybk orientacj oraz wielostronne uzdolnienia. Wymieniony
za atwia wszelkie sprawy firmowe w mie cie, powierzane mu by y powa ne kwoty pieni ne
oraz wa ne dokumenty, z którymi cz stokro bywa delegowany do n/Oddzia ów. B c
pracownikiem rzetelnym, obowi zkowym, sumiennym i ambitnym pozyska sympati
wszystkich wspó pracowników…
Ob. Jan Tunicki odszed z naszej firmy na w asne yczenie, celem rozszerzenia praktycznych
wiadomo ci i dalszego doskonalenia si w obranym przez niego zawodzie…
Ob. Jana Tunickiego mo emy poleci jako bardzo uzdolnionego pracownika, rokuj cego du e
nadzieje i zas uguj cego ze wszech miar na jak najdalej id ce poparcie”.
Dlaczego o tym wspominam ? Ano dlatego, aby potwierdzi dobre wychowanie u ksi y
Orionistów – to im zawdzi czam, i mog em dalej i
mia o naprzód w ycie. Oczywi cie
z tak opini nie mia em k opotu w znalezieniu pracy w Banku Komunalnym, a pó niej
w ramach reorganizacji w Banku Inwestycyjnym w Warszawie, gdzie przepracowa em 20 lat
wspinaj c si na coraz to wy sze stanowiska, a do kierowniczych w cznie. Jako naczelnik
wydzia u kierowa em du ym zespo em pracowników i jako prokurent Banku decydowa em
o przyznawaniu powa nych kwot pieni nych (kredytów) dla przedsi biorstw dzia aj cych na
terenie Warszawy, a szczególnie w budownictwie komunalnym i mieszkaniowym. Z uwagi na
likwidacj Banku Inwestycyjnego w ramach reorganizacji zwróci em si do Prezesa Banku
o zwolnienie mnie z pracy i pozwolenie na przej cie drog s bow do pracy w aparacie
gospodarczym w przedsi biorstwach na pe nych rozrachunkach gospodarczych. Zezwolenie
takie dosta em i tu równie poprosi em o opini , która by a tej oto tre ci : „ Ob. mgr Jan
Tunicki posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe tak teoretyczne, jak i praktyczne - do
pe nienia funkcji na zajmowanych dotychczas stanowiskach. Swoj wiedz fachow potrafi
umiej tnie stosowa w praktyce, przekazuj c j podleg ym pracownikom. Operatywny
i samodzielny, umiej tnie organizuje i planuje prace wydzia u. Ponadto wykazuje wiele
inicjatywy w podejmowaniu nowych kierunków badawczych i analitycznych. Nale y do
pracowników obowi zkowych i odpowiedzialnych. W stosunku do podw adnych kole ski
i uczynny”.
I tu znów podkre lam, e po 20 latach pracy nie tylko dawa em sobie rad , ale mia em
równie i pewne osi gni cia i sukcesy. Wszystko to zawdzi czam moim wychowawcom; to
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oni wpoili we mnie te cechy, wymienione przez ludzi zupe nie obcych w wyra anych
opiniach. Przez ca y ten czas by em pod opiek mojego najdro szego Wychowawcy,
a obecnie Arcybiskupa Bronis awa D browskiego - by ego Sekretarza Episkopatu Polski,
który s
mi wszelk pomoc i rad , o które niejednokrotnie zwraca em si do Niego. To
dzi ki Jego dobroci i yczliwym radom mog em pokona wiele trudno ci yciowych
w trakcie pe nienia swoich obowi zków zarówno zawodowych, jak i rodzinnych.
Po odej ciu z Banku, na dalsze 20 lat zaanga owa em si w prac przedsi biorstw maj cych
zwi zek z eksportem budownictwa. Ju jako pe nowarto ciowy fachowiec z du ym
do wiadczeniem - zarówno teoretycznym, jak i praktycznym - mog em z powodzeniem
podo
w tych przedsi biorstwach obowi zkom na stanowisku g ównego ksi gowego, czy
te w pó niejszym czasie dyrektora d/s ekonomiczno-finansowych. Funkcje te pe ni em do
chwili przej cia na zas on emerytur . W tych przedsi biorstwach wiele je dzi em do
ró nych krajów na nasze budowy, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w pa stwach
Bliskiego Wschodu (Irak, Iran, Libia). Je dzi em równie do b. Zwi zku Radzieckiego, gdzie
ponad 3 tys. Polaków pracowa o przy budowach stacji kompresorowych.
Ale wracaj c do naszych spraw w „Antoninie” - lata 1946-1950, do czasu pe nego
usamodzielnienia si , wspominam z wdzi czno ci , gdy ksi a Orioni ci przyszli mi
z wydatn pomoc . Przez ten czas za niewielk odp atno ci mog em dalej przebywa
w Zak adzie. Ze swej strony w tym okresie udziela em si spo ecznie w ró nych pracach
odpowiadaj cych moim kwalifikacjom; prowadzi em przez wiele lat ksi gowo zak adow ,
do której wprowadzi mnie szalenie skromny i s ynny ze swej dobroci ks. Edmund
browski. Do pomocy w tej pracy by tak e kolega Stasio Topolski - z wykszta cenia
ekonomista, d ugoletni pracownik Urz du Skarbowego w Warszawie - pracuj cy na
stanowisku naczelnika do czasu przej cia na zas on emerytur .
Z dalszych wspomnie na szczególne wyró nienie zas uguje mój skromny udzia
w tworzeniu w Zak adzie dru yny harcerskiej - 15 W.D.H. Mia em tu du e poparcie ze strony
ks. Baraszkiewicza, który zawsze znajdowa dla nas czas i robi wszystko, aby dru yna nasza
by a dru yn wzorow w porównaniu z innymi dru ynami na Ochocie. Zreszt zdobywa a
ona liczne nagrody na harcerskich konkursach piewaczych zajmuj c czo owe miejsca
w Warszawskiej Komendzie Z.H.P. Dru ynowym by nasz drogi kolega Jurek Ryszkowski,
któremu zawdzi cza si du y wk ad pracy dla rozwoju tej dru yny i osi gni cia wspania ych
wyników.
Drug pozycj zas uguj
na pami
to po raz pierwszy utworzenie samorz du
zak adowego. By a to wyra na inicjatywa ówczesnego dyrektora Zak adu - ks. Bronis awa
browskiego; da on du swobod wychowankom w samodzielnym organizowaniu ycia
zak adowego. D ugoletnim prezesem samorz du by wyró niaj cy si kolega Zdzis aw
Lebied . Moja rola w tym samorz dzie by a raczej skromna, przyczynia a si jednak do
efektywniejszego dzia ania. Razem ze Stasiem Topolskim reprezentowali my stron
opozycyjn , zwracaj c szczególn uwag na popraw organizacyjn samorz du - w celu
zwi kszenia efektów pracy tego organu, aby by a bardziej atrakcyjna.
Trzeba przyzna , e zmieni si w Zak adzie styl ycia; sami decydowali my o ró nych
sprawach, które dotyczy y nas bezpo rednio. Mi dzy innymi utrzymywania porz dku
domowego, organizowania ró nych imprez kulturalno-o wiatowych i sportowych, wydawania
asnej gazetki szkolnej.
Niestety, w nied ugim czasie (w 1954 r.) - na skutek ró nych prowokacji - w adze
pa stwowe zlikwidowa y Zak ad. Wychowankowie musieli opu ci ten Dom; tylko nieliczne
pomieszczenia ksi y i sióstr wraz z kaplic pozosta y w ich r kach. Dopiero po upadku
adz komunistycznych i wprowadzeniu zmian systemowych w 1989 r. zaistnia y warunki
zwrotu ksi om Orionistom Zak adu, który do dnia dzisiejszego pozosta o rodkiem
wychowawczym dla m odzie y wymagaj cej specjalnej opieki.
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Na zako czenie moich wspomnie pragn nadmieni , e wi mi dzy moimi kolegami
i by ymi wychowawcami z Barskiej jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, chocia wielu
odesz o ju z tego wiata.
Z inicjatywy naszego Czcigodnego Arcybiskupa Bronis awa D browskiego mieli my
zarz d, któremu przez wiele lat przewodniczy em w ró nych okazyjnych spotkaniach
kole skich. Obecnie przewodnicz cym, zwanym prezesem „Antoniaków”, jest mec.
Wies aw Pakoca, który prawdopodobnie we mie udzia w grupie inicjatywnej stowarzyszenia
by ych wychowanków „Antonina”, a obecnie pracuje nad projektem statutu stowarzyszenia.
Jeszcze pokrótce o dorobku obecnie dzia aj cego zarz du, a mianowicie :
- coroczne spotkania w dniu 13 czerwca (w dzie
w. Antoniego) na Barskiej lub
w
niewie z by ymi wychowankami wraz z ich rodzinami z udzia em naszych by ych
wychowawców z Jego Ekscelencj Arcybiskupem Bronis awem D browskim, zwanym przez
nas „Ojcem”,
- wspólne dzielenie si op atkiem w okresie wi t Bo ego Narodzenia,
- organizowanie rekolekcji wielkopostnych w kaplicy zak adowej,
- udzia w ró nych uroczysto ciach i jubileuszowych obchodach naszych by ych
wychowawców - ksi y orionistów,
- udzielanie pomocy ze strony naszego „Ojca” potrzebuj cym wychowankom, zw aszcza
w okresie stanu wojennego,
- udzia w pielgrzymce do Rzymu na beatyfikacj za yciela zakonu orio skiego - Ojca
Orione oraz przy tej okazji spotkanie z Ojcem wi tym Janem Paw em II,
- wy wietlanie filmów dla wychowanków w gmachu Episkopatu,
- z okazji 50-lecia mierci ks. pra ata Franciszka Toporskiego zorganizowanie ró nych
przedsi wzi dla upami tnienia tego wielkiego i wspania ego dzia acza na rzecz sierot
z udzia em Prymasa Polski i Arcybiskupa B. D browskiego; by y to : Msze w., nag nienia
w prasie i w telewizji, wykonano tablic pami tkow i umieszczono j w Zak adzie,
zorganizowano wystaw fotograficzn - najpierw w Zak adzie, a pó niej w ko ciele p.w.
w. Barbary na ul. E. Plater, gdzie ks. Toporski by w swoim czasie wikarym i na tym terenie
stawia pierwsze kroki w dzia alno ci charytatywnej,
- spotkania tak e na uroczysto ciach pogrzebowych naszych zmar ych kolegówwychowanków i wychowawców; jak do tej pory by o ich bardzo du o.
W zako czeniu moich wspomnie i refleksji chc podkre li , jak bardzo jestem ca ym
sercem wdzi czny mojemu kochanemu „Ojcu” - Bronis awowi D browskiemu i wielu innym
wychowawcom spo ród ksi y Orionistów, a w szczególny sposób ks. Stefanowi Batoremu,
opiekuj cemu si obecnie pozosta ymi przy yciu wychowankami.
To Oni ca y czas prowadzili mnie przez ycie. Im zawdzi czam to, e wyros em na
cz owieka daj cego sobie rad w yciu i przez ich post powanie mog em s
innym
ludziom i mog spokojnie, bez k opotów materialnych sp dza jesie mojego ycia.
Bóg zap

!

Relacja spisana w 1996 roku.

Józef Winiarski
Wspomnienia z Zagrodnicy i „Antonina”
Trzech nas braci by o ma ych
Franek, W odek, no i ja
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Odt d zaczn sw opowie
Co tragedi w sobie ma
Dom rodzinny, dom kochany
Czerwonogród nazw ma
Tam te wspólnie mieszkali my
Ojciec, matka, bracia, ja
Mimo wojny, ci kich czasów
Wspólnie pi knie nam si
o
Od Wigilii jednak wszystko
Tak okrutnie si sko czy o
Zasiedli my do kolacji
By op atkiem si podzieli
Jutro Chrystus mia si rodzi
Mo na by o si weseli
Nagle drzwi si otwieraj
Banda staje w nich okrutna
Srogie twarze ich i wstr tne
Mina ukrai ska, butna
Dzi pami tam huk wystrza ów
Matk nagle padaj
acz Franusia, lament ojca
I cha up gorej
Potem nagle ginie ojciec
Postrzelony W odek tu
Patrz - matka ju skona a
Kona tak e Franu ju
Tak zacz a si ma m ka
Która trwa a tyle lat
Z mej rodziny ukochanej
Zostali my ja i brat
Me dzieci stwo, jak wspominam
Wyla em w nim du o ez
Ró e w nim dla mnie nie kwit y
ce nie grza o mnie te
Matki trudno mi zapomnie
Ojca te brakuje mi
Wci zgryzoty, smutki, ale
I p yn ce z oczu zy
Dom rodzinny by marzeniem
I cho tak pragn em go
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To niestety zapozna em
Co to znaczy Dziecka Dom
Pierwszy Dom by w Zaleszczykach
Które z alem wspominamy
I cho pi kna to miejscowo
Los nasz by w niej op akany
By to rok czterdziesty trzeci
Ja trzyna cie mia em lat
I nie przypuszcza em wtedy
Jak okrutny jest ten wiat
Kiedy mi dokucza g ód
Gdy jedzenia by o brak
To tuli em g ow w koc
Bo za skargi grozi bat
Po có ali mi si teraz
Co prze em w tamte dni
Có wspomina o koszmarze
O radzieckiej, brudnej wsi
Po dwuletniej tam udr ce
Wspomnie o tym nie zaszkodzi
W inne si dosta em r ce
Ju w Ojczy nie ko o odzi
Chocia tylko dwa tygodnie
Przebywa em w wiosce tej
To wspominam j do mile
O czym tutaj pisa chc
Tam nas wreszcie wyk pano
I ubranie dano nam
Znów chodzi em ci gle syty
I nie by em wreszcie bity
Nadszed rok czterdziesty pi ty
W Zdu skiej Woli wtedy by em
Tam nas ksi a przygarn li
Tam pracowa si uczy em
Praca to za du e s owo
Na to, co tam robili my
Bo cho drukarz fach powa ny
My si tylko bawili my
Tak min y trzy miesi ce
wtem przysz a nowa wie
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EGNAJ MI WI NIOWA GÓRO
Witaj ZAGRODNICO - CZE
Dom ten czule dzi wspominam
By on dla mnie jak rodzinny
A to wszystko dzi ki ksi om
Bez nich by bym dzisiaj inny
Zacni ludzie to i dobrzy
Bardzo o nas si troszczyli
I cho my urwisy straszne
Oni tak wspaniali byli
Nauczyli nas dobroci
I jak mamy z Bogiem
Przekazali nam sw m dro
I jak prawym cz ekiem by
Zapewniali nam nauk
Dom dostatni i spokojny
Mieli dla nas dobre s owo
Ka dy by w dobroci hojny
Rozpocz em wi c nauk
Cho doros y prawie by em
I cho sz a mi ona kiepsko
Z dnia na dzie swój mózg wiczy em
St d pami tam te kobiet
Która dla nas matk by a
W ka dym mia a swoje dziecko
O ka dego si troszczy a
Dziatki ma e jak pami tam
Bra a zawsze na kolana
Czu e s owa im mówi a
By a dobra i kochana
Kiedy nadszed czas k pieli
Ma e dzieci - niezaradne
My a zawsze pojedy czo
Aby by y czyste, adne
Zacna by a to kobieta
Zwa a si Maria D browska
By a matk jednego z ksi y
Jego zna dzi ca a Polska
W Zagrodnicy najpi kniejszej
Czas okaza si zbyt wawy
Nim zd
em si obejrze

101

Wspomnienia „Antoniaków”
Mam ju jecha do Warszawy
Cho pozna em ju smak rozsta
Do nich si przyzwyczai em
Jednak w mi ej Zagrodnicy
Cz
swej duszy zostawi em
Có nowego mi przyniesiesz
Ma stolico, miasto me
Ka esz mieszka mi na Barskiej
A wi c dobrze, s ucham ci
Nowi ludzie, nowe twarze
Moi mili wi c witajcie
Przyjdzie nam tu
ze sob
Tu na Barskiej w internacie
Hej ! Ch opaki ! Was si pytam
Czy cie z tego domu radzi ?
Czy Wam dobrze si tu yje ?
Któ ten dom tutaj prowadzi ?
Ach, Józefie ! Nasz kolego
Gdzie by lepiej trafi mia
Jeste wszak u Orionistów
Tutaj ka dy by by chcia
Czuj si tu jak z w asn matk
Krzywda tu nie spotka Ci
Kiedy ksi a Orioni ci
Tob opiekuj si
I faktycznie nie k amali
Ch opcy, którzy to mówili
Bowiem ksi a Orioni ci
Wspania ymi lud mi byli
Szko podstawow tutaj
Z opó nieniem lecz sko czy em
No, a potem z wielk frajd
Now prac pochwyci em
Praca ta rozrywk by a
Odmienno ci codzienno ci
Ch tnie do niej si zbiera em
Aby uciec od szaro ci
Czas napisa troch o niej
Na czym wszystko polega o
No wi c ko , wóz, bat i lejce
I zaj cie ju si mia o
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I nie my lcie moi mili
e to by o tylko g upstwo
Bo prócz frajdy i rozrywki
Te zaj cia mia em mnóstwo
Wi c musia em wywie
miecie
Aby czysto w internacie
By a zawsze zachowana
Oto jeden przyk ad macie
Nie chc doda ju splendoru
Nader skromnej mej osobie
Lecz by podnie rang pracy
Dam ja drugi przyk ad Tobie
Przyk ad nie jest ju b ahostk
Wyr czaj c w funkcji piekarskiej
Dostarcza em czasem chleba
By je mogli go na Barskiej
Tak na pozór do beztroski
ywot sobie prowadzi em
Kiedy szko podstawow
Tu na Barskiej uko czy em
I nie powiem, do przyjemnie
Znów wspominam tamte chwile
I powracam zawsze do nich
Cho bym by o setek mile
Z tak du ego grona ludzi
W którym em d ugie lata
Wi ksza ilo ju odesz a
Po wsze czasy z tego wiata
Nie czas jednak jest na ale
Roztrz sanie spraw tak przykrych
Lepiej serce zasmucone
Porcj weso ci przykry
Wi c opowiem mo e teraz
Jak o punkty walczyli my
Które nam dawano wtedy
Gdy porz dek trzymali my
Prócz porz dku, te kultura
Stopnie w szkole i nagany
By y potem odpowiednio
Wed ug zas ug nagradzane
Ale do

ju o stosunkach

103

Wspomnienia „Antoniaków”
Tam na co dzie panuj cych
Teraz mili Wam opisz
Ksi y o nas si troszcz cych
Aby wiernie ich opisa
Brak o w Polsce by papieru
Wi c napisz Wam o jednym
Który wtedy by u steru
Znacie wszyscy go na pewno
Któ nie zna z wiernych polskich
Zna go przecie ca a Polska
Arcybiskup to D browski
Cz owiek o go bim sercu
Duszy czystej jak kwiat ró y
A twarz jego tak kochana
Nigdy w yciu si nie chmurzy
Dzi ki niemu fach mam dzisiaj
Który perspektywy stwarza
Ksi dz D browski swego czasu
Na kurs wys mnie stolarza
Fachu tego, mówi serio
Chcia em si nauczy dobrze
Aby potem w wiat doros ych
Wej i prosperowa m drze
Gdy min y ju dwa lata
Odk d by em tu, na Barskiej
Na mej drodze stan cz owiek
Tak e stolarz - im pan Haspert
On przygarn mnie do siebie
Zabra do w asnego domu
Tam pi lat mieszka em prawie
Wszystko zawdzi czaj c jemu
By em przez nich traktowany
Jak syn w asny, pierworodny
Kupowali mi ubrania
Ja te chcia em by ich godny
Wci sumiennie pracowa em
Przy warsztacie u Hasperta
I staranie moje widz c
Zawsze o mnie on pami ta
ego s owa nie s ysza em
Nigdy z jego ust wra liwych
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Nawet kiedy co zepsu em
On by dla mnie pob liwy
Mieszka pewnie bym do dzisiaj
U tych nader prawych ludzi
Ale by em w takim wieku
W którym mi
ju si budzi
W pi dziesi tym szóstym roku
Serce przebi strza Amor
Zakocha em si od razu
Gdyby to widzia a mamo
Wokó wiat zda mi si pi kny
Ze wszystkiego si cieszy em
Z ukochan narzeczon
Wiele pi knych chwil prze em
A gdy przysz y potem wi ta
I rado ci moc dla wiernych
W dniu Bo ego Narodzenia
Zawarli my lub ko cielny
Tak pokrótce opisa em
Swoje ycie, które przecie
Tak okrutnie si zacz o
Jakie, teraz troch wiecie
Korzystaj c z tej okazji
e mam g os tu na papierze
Chcia bym tym, co co zawdzi czam
Podzi kowa bardzo szczerze
Pami tajcie moi drodzy
O WINIARSKIM JÓZKU zawsze
I wspomnijcie sobie czasem
Stare, dobre czasy nasze
Ja ze strony swej chc doda
Ksi a drodzy i wspaniali
e Was nigdy nie zapomn
Bo cie r
mi podali.
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