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Wola

„Stałam przed stosem palących się ciał i patrzyłam w czarny
wylot lufy. Żołnierz mierzył do mnie z karabinu. Wszystko
płonęło. Wystrzały, krzyki pomordowanych. Byłam pewna, że zaraz
zginę. Co wtedy czułam? Proszę mnie o to nawet nie pytać. Nie
ma takich słów, które mogłyby to oddać. Pamiętam, że
powiedziałam:
- Mamo, ja nie chcę umierać.
Mama stała bowiem obok mnie. Miałam osiem lat.
(...) Mieszkałam z rodzicami na warszawskiej Woli, na rogu
Płockiej i Wolskiej. Gdy wybuchło Powstanie i Niemcy
rozpoczęli zagładę naszej dzielnicy, zaczęliśmy ukrywać się w
piwnicach. W końcu odnaleźli nas tam jednak i wypędzili.
Wrzeszczeli jak w filmach:
- Raus, raus!

Fragment książki: „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich (Kraków, 2014), s. 203-205.



Wola
(...) Wyszliśmy na ulicę Płocką. Wtedy zobaczyłam po raz pierwszy
ciała pomordowanych. Przed szpitalem leżały ich całe zwały, były
starte na miazgę gąsienicami czołgu.
(...) Było nam strasznie gorąco. Początkowo mama była pewna, że
nas po prostu wypędzą z miasta. Do jakiegoś obozu. Ubrane
byłyśmy więc w płaszcze, ciepłe buty. Zimowe ubrania miałyśmy
narzucone na nocne koszule. A to był początek sierpnia. Upał, a
do tego straszliwy żar bijący od budynków. Cała Płocka już
płonęła.
(...) Między trupami walały się walizki. Setki, tysiące walizek.
Wszystkie rozprute, wokół rozrzucona w nieładzie bielizna,
którą ludzie zdążyli zapakować przed opuszczeniem domów. Wśród
tych ubrań ktoś dostrzegł woreczek z pieniędzmi i chciał go
podnieść, ale inni z naszej grupy zaczęli mu mówić:
- Panie, przecież i tak idziemy na rzeź. Po co panu te
pieniądze? Jak się pan schyli, to od razu pana zabiją.
Pieniądze zostały na bruku.
Zrozumieliśmy wtedy, że nas rozstrzelają. Wypędzili nas na
ulicę Górczewską i tam zaczęli szukać miejsca na egzekucję.”

Fragment książki: „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich (Kraków, 2014), s. 203-205.



W dniach 5-7 sierpnia 1944 roku w masowych 
egzekucjach dokonywanych przez oddziały 
niemieckie zginęło 60 tys. mieszkańców 
warszawskiej Woli. 
Po otrzymaniu wiadomości o wybuchu 
Powstania w Warszawie Adolf Hitler wydał 
rozkaz nakazujący stłumienie zrywu, 
zniszczenie miasta, eksterminację 
mieszkańców.



Wola. Po wybuchu serii pocisków z niemieckiego moździerza salwowego.
Przygoński Antoni
Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r. T. 1. 
Warszawa, 1980, [[5] k.



Starówka

„Nadszedł koniec sierpnia. Od dawna nie było już prądu ani
wody, w szpitalu na Długiej sytuacja była po prostu tragiczna.
Od kilku dni już wiedzieliśmy, że na Starówce długo nie
zostaniemy. Że trzeba poddać dzielnicę. Lada dzień miała się
rozpocząć ewakuacja do Śródmieścia. Część miała pójść kanałami,
a pozostali górą, przez Ogród Saski.
Nie mogłam pogodzić się z tą porażką. Tak długo się
broniliśmy i teraz mieliśmy jak szczury wycofać się kanałami?
A co gorsza trzeba było zostawić na pastwę Niemców cywilów i
ciężko rannych, nasze powstańcze szpitale. Nie było jednak
innego wyjścia.
(...) Szliśmy nocą, przez dopalającą się wymarłą dzielnicę. Co
pewien czas słychać było tylko pojedyncze strzały karabinowe
albo eksplozje granatów. To był koniec Starówki. My mieliśmy
zaraz odejść, a na nasze miejsce mieli wejść Niemcy, aby
przystąpić do regularnej rzezi cywilów i rannych.

Fragment książki: „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich (Kraków, 2014), s. 241-245.



Starówka
(...) Kanały. Ktoś, kto nie był wtedy na dole, nigdy tego nie
zrozumie.
(...) Gdy znalazłam się we włazie, wyczułam pod nogami
szczebelki metalowej drabinki. W dole szumiała jakaś mętna
ciecz. Zeszłam na dół i miałam tę ciecz po kolana. Zapach?
Lepiej nie mówić. Przede mną do włazu wszedł jakiś żołnierz,
który zabrał ze sobą do Śródmieścia kolegę cywila. Ten
człowiek tak bardzo bał się kanału, że dostał ataku histerii.
Mieliśmy iść do przodu, trzymając się liny. Nie widziałam nic,
panowały całkowite ciemności. Słychać było tylko chlupot nóg,
ciężkie, ludzkie oddechy, co pewien czas stłumione jęki
przerażenia. Szliśmy pod niemieckimi pozycjami i nerwy
mieliśmy napięte do granic możliwości. Niemcy bowiem co pewien
czas otwierali włazy i wrzucali do środka granaty albo środki
trujące. Musieliśmy więc zachować absolutną ciszę. Najmniejszy
hałas mógł nas zdradzić.
Drugi powód strachu – zgubimy się! I będziemy błądzić
kanałami w całkowitych ciemnościach, dopóki nie padniemy z
wyczerpania i się nie utopimy.”

Fragment książki: „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich (Kraków, 2014), s. 241-245.



Źadna z dzielnic nie była tak zacięcie 
broniona przez żołnierzy Powstania 
Warszawskiego jak Stare Miasto. Główne 
natarcie na Starówkę zaczęło się 
19 sierpnia 1944 roku. Niemcy skierowali 
przeciwko Polakom 7 tysięcy żołnierzy, 
moździerze, działa, wyrzutnie rakiet, pociąg 
pancerny, samoloty nurkujące, a nawet 
pływającą po Wiśle kanonierkę. Po zaciętych 
walkach Powstańcy zaczęli wycofywać się 
kanałami do Śródmieścia. Upadek Starego 
Miasta nastąpił 2 września 1944 roku i był 
początkiem schyłku Powstania.



Kopf Stanisław 
Dni Powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy. 
Warszawa, 1984, 332 s.



Śródmieście

Myślałam wtedy, że gdyby nie dziecko, to byłabym na pewno w
akcji na barykadach. Żołnierze oprócz walki mieli jakieś
koncerty, w miarę możliwości umilali sobie życie. Mieli chwile
wytchnienia, lepsze zaopatrzenie. Różnie przecież bywało. A ja
nic. Tylko ciągle przerażona, głodna, zmarznięta. Bezradna.
Zamiast walczyć z wrogiem ukrywałam się w piwnicach. Jak ja
zazdrościłam tym żołnierzom.
(...) Niemcy to metodyczny naród. Przekonałam się o tym pod
koniec września 1944 roku w Warszawie. Otóż był to moment
ostatecznego dobijania Powstania. Warszawa była niszczona z
jakąś niebywałą dokładnością, wręcz pedantycznością. Budynek
po budynku, ulica po ulicy. Potężne bomby – nazywaliśmy je
Bertami – w krótkich, równych odstępach obracały w gruzy
kolejne domy. Jeden po drugim.

Fragment książki: „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich (Kraków, 2014), s. 51-52.



Śródmieście

Wreszcie przyszła pora na Wilczą. Siedzieliśmy w piwnicy, gdy
usłyszeliśmy następujące po sobie potężne detonacje, po
których słychać było huk walących się kamienic. Jedna, druga,
trzecia. To się do nas zbliżało! W końcu rąbnęło w kamienicę
na rogu Poznańskiej. Następna była nasza. Serce dosłownie
stanęło mi w piersiach. Te kilka chwil czekania było po
prostu straszne. To było czekanie na śmierć. Ktoś zmawiał
Zdrowaś Maryjo, ktoś inny szlochał. Wreszcie usłyszeliśmy
przeciągły gwizd... I bomba spadła na nas.
Zatrzęsło fundamentami, rozległ się jakiś hałas, a potem cisza.
Nic się nie stało. Otworzyliśmy oczy i spojrzeliśmy na siebie
w zdumieniu. Po kilku chwilach potworny huk – to uderzyło
już w kolejny dom. Mężczyźni wybiegli na górę. Okazało się, że
nasza bomba to niewypał! Pocisk uderzył w dom, ugrzązł w jego
konstrukcji, ale nie eksplodował. Mieliśmy niebywałe szczęście!
Ludność wzdłuż całej ulicy została pogrzebana żywcem.
Ocaleliśmy tylko my.

Fragment książki: „Dziewczyny z Powstania” Anny Herbich (Kraków, 2014), s. 51-52.



W ostatnim tygodniu Powstania życie 
ludności cywilnej Śródmieścia przeniosło 
się całkowicie do piwnic. Tylko w czasie 
krótkich przerw w bombardowaniu przemykali 
wśród ruin ludzie. Niektórzy przenosili się 
do piwnic sąsiednich domów, inni szukali po 
prostu pożywienia i wody.



Kopf Stanisław 
Dni Powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy. 
Warszawa, 1984, 364 s.



Okładka książki



dziękuję za uwagę



koniec


