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Mieli po kilka, kilkanaście lat. Ze stycznia 1945 roku pamiętają mróz, śnieg, 

kolumny furmanek na drodze, zabitych za kolejarski mundur sąsiadów, 

zgwałconą siostrę i rozstrzelane portrety braci. Kradzione przez Rosjan 

zegarki, ale także straconą lalkę, która mówiła „mama”. 

Maria Anielska mieszkała w 1945 roku z Sząfałdzie (dziś Unieszewo) i Teresa 

Boehm (z domu Wagner) w Pajtunach koło Purdy, bracia Robert i Herbert 

Pieczkowscy na kolonii w Spręcowie, Otto Tuszyński na ulicy Grunwaldzkiej w 

Olsztynie. Marian Barcz, najmłodszy syn polskiego działacza narodowego i 

oświatowego na Warmii, Franciszka Barcza, przeżył oblężenie Królewca. 

Próbowali uciekać przed frontem, ale zawrócili z drogi. 

 

Lekcje odwołane 

 

Robert Pieczkowski: — W czwartek, 18 stycznia, dyrektor mojego gimnazjum 

w Olsztynie, chodził po wszystkich klasach mówiąc, że zajęcia zostają 

odwołane. Powodem był brak opału i pomieszczeń dla rannych żołnierzy. Ktoś 

odważny spytał, jak długo mamy wolne. Będzie zawiadomienie w gazecie, 

odpowiedział dyrektor. Minęło 68 lat, do dziś na nie czekam... 

 

Ze stancji u pani Brunnenberg przy Zimmerstrasse 3 (dziś Żeromskiego) dwie 

godziny szedłem pieszo do domu na kolonię do Spręcowa. Nikt nie wiedział, co 

się dzieje. Mówiło się, że Rosjanie przerwali front, gdzieś pod Ełkiem, 

Gołdapią, ale to było daleko. 

 

Maria Anielska: — W piątek dowiedzieliśmy się, że zajęcia zostały odwołane. 

Dyrektor powiedział: kochane dzieci, niech Bóg ma was w swojej opiece. 

Olsztyn był pięknym miastem, dużo secesyjnych budowli, dużo zieleni. Prawda, 

że były kartki żywnościowe, że nasi bracia ginęli na wojnie, ale tu się jej 

zupełnie nie czuło. Tego dnia poszliśmy oglądać miejsce gdzie na dzisiejszej 

ulicy Zientary-Malewskiej spadła bomba, druga spadła na Limanowskiego, 

widać było dziurę w dachu — to było wszystko. 
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Kuda na Berlin? 

 

Otto Tuszyński: — Miałem 12 lat, była piękna zima, bardziej myślałem o 

sankach i łyżwach niż wojnie. Już dziesięć dni przed 22 stycznia Grunwaldzką 

szły w kierunku Morąga transporty niemieckiego wojska. Matka myślała — dziś 

nie mogę się nadziwić, jak ona to sobie wyobrażała — żeby pojechać do ojca, 

który pracował w fabryce amunicji pod Królewcem.  

W sobotę ze starszą siostrą zapakowały rzeczy na sanki i z Grunwaldzkiej 

poszły na dworzec, ale pociągów już nie było. W nocy siedzieliśmy w piwnicy 

w schronie, miałem maskę gazową. Spałem już, kiedy koło północy ktoś 

powiedział, że Rosjanie są na Moście Jana i trzeba uciekać. Matka była w ciąży, 

najmłodsza siostra miała 3 lata. Na przejeździe w Likusach jakiś żołnierz zabrał 

nas na furmankę. Spytał mnie, czy potrafię powozić. Dał mi lejce, a sam szedł 

obok.  

Co rusz musieliśmy się zatrzymywać i zjeżdżać do rowu, lewa strona miała być 

wolna dla wojska. Około południa byliśmy w Łukcie. Tutaj, stop! Obejrzałem 

się. Droga płonęła. Widocznie wojsko miało rozkaz, żeby podpalić porzucone 

pojazdy. 

 

Maria Anielska: — Z piątku na sobotę ojciec miał nocną zmianę na poczcie w 

Olsztynie. Nie było go, gdy z matką uciekaliśmy z Sząfałdu. Dotarliśmy tylko 

do Giedajt. Mróz do minus 28 stopni, śnieg sięgał dzieciom powyżej brzucha. 

Pamiętam niemieckich żołnierzy z lazaretu, szli w pokrwawionych bandażach, o 

kulach, z rękami na temblaku. Starsi zadecydowali, że wracamy. Pierwsi 

Rosjanie, których spotkaliśmy w lesie, pytali tylko: „Kuda na Berlin?”.  

W domu radość, przede wszystkim dlatego, że zastaliśmy ojca, nie wiedział, co 

z nami, nie zostawiliśmy mu nawet kartki. Piekło zaczęło się następnego dnia. 

Rosjanie, którzy przyszli do naszego domu, z karabinów maszynowych strzelali 

do portretów moich braci, którzy zginęli na froncie wschodnim. Oczywiście 

dlatego, że na zdjęciach byli w niemieckich mundurach. Znaleźli w szafie 

pocztowy mundur ojca i pytali, gdzie jest „giermański sołdat”. Wojskowy wydał 

się im też bardzo podobny, granatowy, kolejarski mundur naszego sąsiada. 

Zastrzelili go z całą rodziną, 10-11 osób. 

 

Ryk niedojonych krów 

 

Teresa Boehm: — Mieszkaliśmy przy drodze. Rosjanie szli, tak jak płynie woda 

w rzece, cały czas, na piechotę, furmankami. Jeden czołg wjechał na nasze 

podwórko. Z daleka widzieliśmy bombardowanie Olsztyna, jakby zapalone 

choinki leciały z nieba. 

Siedzieliśmy w piwnicy pod oborą, gdzie były ziemniaki i buraki. W nocy 

Rosjanie wyciągnęli nas i zaczęli obmacywać. Miałam w kieszeni podłużne 

pudełko z zegarkiem, wtedy go jeszcze nie znaleźli. Kiedy brat pobiegł do 



sąsiadów, trzech starszych mężczyzn, gospodarz i dwóch uciekinierów, już tam 

było zabitych. 

A zegarek nosiłam potem zapięty wysoko na ramieniu. Matka mówiła, że 

uratował nam życie, kiedy przyszli następni Rosjanie i też chcieli zegarków. 

Uciekając, dotarliśmy do Barczewa. Pamiętam, jak na skrzyżowaniu brat 

podbiegł do stojących tam wyższych niemieckich oficerów, pytając, dokąd się 

udać. Nie odpowiedzieli. Gdy wracaliśmy do Pajtun, z daleka było słychać ryk 

niedojonych krów i głodnych świń. Świnie Rosjanie od razu zastrzelili, krowy 

zabrali. Została nam jedna, ale ją też potem zabrali. Najbardziej żałowałam 

naszego psa, który nie wrócił z ucieczki. 

 

Herbert Pieczkowski: — 21 stycznia godzina 10, ostatnia msza w kościele w 

Brąswałdzie. Ksiądz Alojzy Moritz odczytał zarządzenie władz, że trzeba 

uciekać w kierunku: Bukwałd, Różynka, Kwiecewo. Po kościele płacz. Do ojca 

podchodzili sąsiedzi. On powiedział, że nigdzie nie będzie uciekał, bo ma 79-

letniego ojca, a także dlatego, że nasz najmłodszy brat miał tylko dwa lata. W 

naszym domu zebrało się w sumie 28 osób, samych Pieczkowskich dziesięciu. 

Pamiętam, że w środę do domu przyszedł może 17-letni niemiecki żołnierz z 

napisem Grossduetschland, prosił o jedzenie. Za nim na koniu wpadł rosyjski 

oficer. „Jest giermański sołdat? ” spytał matki. Ta powiedziała, że nie — 

myślała, że żołnierz zdąży uciec przez okno. Ale nie zdążył. Rosjanin 

powiedział, że za jeńca dostanie kolejną gwiazdkę. Matka wyprosiła, żeby 

zaczekał, żeby chłopak przynajmniej coś zjadł. Zjadł wszystkie placki, ale nie 

szkodzi, matka upiekła nam drugie. 

 

Babci więcej nie widzieliśmy 

 

Marian Barcz: — Dwa ostatnie miesiące oblężenia Królewca spędziliśmy w 

piwnicach. 4 kwietnia 1945 roku do naszego schronu wpadło dwóch żołdaków, 

z pepeszami, kompletnie pijani. Wrzeszczeli „ury, ringi « (zegarki, obrączki — 

red).  

Wszystko trzeba było oddać. Wyprowadzili kobiety, między innymi moją 

siostrę. Wróciła, ale została zgwałcona. Na drugi dzień rano kazali nam wyjść ze 

schronu, mieliśmy opuścić Królewiec. Ustawili nas w kolumnę, z której jakiś 

żołnierz wyciągnął do sąsiedniego domu naszą matkę, wiadomo w jakim celu. 

My, dzieci, podnieśliśmy wtedy straszny krzyk. Na szczęście pojawił się jakiś 

rosyjski oficer. Gdy powiedzieliśmy mu, co się dzieje, pobiegł do tego domu i 

wyprowadził matkę zdrową i całą. 

Przechodziliśmy obok baterii strzelających katiuszy, do dziś słyszę to wycie. W 

pewnym momencie nasza babcia, która miała 84 lata, usiadła na drodze i 

powiedziała, że nie ma już siły iść. Zostaliśmy przy niej, ale pod groźbą 



zastrzelenia musieliśmy iść dalej. Rosjanie zapewniali, że służby medyczne 

zaopiekują się babcią. Nigdy już jej nie zobaczyliśmy. 

Ostatni źrebak 

 

Maria Anielska: — Na filmie „Róża” nie byłam. Nie chciałam przywoływać 

tamtych wspomnień. Nie było nocy bez nalotu, trwało to całymi tygodniami. 

Byliśmy tylko Szwabami, wszystko nam zabrali. Mnie lalkę, która mówiła 

„mama” i zamykała oczy. Wtedy taka lalka to była rzadkość, strasznie za nią 

rozpaczałam. 

 

Najgorsze, co nam Rosjanie przywlekli, to świerzb i wszy. Byliśmy obdarci i 

opuchnięci z głodu. Kiedy się ścisnęło ramię, zostawały ślady. Zboże mieliło się 

w młynku na kawę, matka zrobiła z tego jakąś maź. Rosjanie zabierali krowy i 

konie na wywózkę. Ojciec i starsza siostra jeździli z nimi aż do Insterburga (dziś 

Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim — red.), na szczęście wrócili. 

 

Herbert Pieczkowski: — Nasz ojciec August Pieczkowski, służył w ułanach 

grafa zu Dohna w Orzyszu, całą pierwszą wojnę był wojsku. Na drugą iść nie 

musiał, był za stary no i miał nas, gromadkę dzieci. Bardzo kochał konie. Kiedy 

Rosjanie zaczęli je zabierać, zrobił w stodole, w sąsieku, specjalny schowek, 

żeby przynajmniej jednego źrebaka uchować. Na czworakach wchodziliśmy tam 

w nocy, żeby go nakarmić. Ten źrebak potem bardzo przydał się. Obrabiał pola i 

grządki nie tylko nam, ale i sąsiadom. 

 

Brat przepadł na Uralu 

 

Otto Tuszyński: — Rosjanie zajęli Łuktę może w środę. Po trzech, czterech 

dniach matka wystarała się o przepustkę na powrót do Olsztyna. Już na 

wysokości Kaplicy Jerozolimskiej, z góry było widać, że Grunwaldzka jest 

spalona. Na dwadzieścia budynków po prawej stronie, stały może trzy. 

 

Marian Barcz: — Z Królewca dotarliśmy aż za Insterburg. Matka zorientowała 

się, że szykują nas na wywózkę do Rosji i zdecydowała się uciekać. Wtedy moi 

bracia Staszek i Wojtek zbudowali „volkswagena”, czterokołowy wózek, do 

którego się zaprzęgli... Pod koniec lipca 1945 dotarliśmy do Olsztyna. 

 

Herbert Pieczkowski: — Nasz najstarszy brat Hubert, kiedy Rosjanie go zabrali, 

miał 16 lat. Ojciec do końca kazał go szukać. Mówił, że przecież brat nie był 

wojskowym, wierzył, że wróci. Po latach, od kogoś z Niemiec dowiedzieliśmy 

się, że brat zginął gdzieś na Uralu. 

 

Teresa Boehm: — Rosjanie długo mieszkali w naszym domu. Nanieśli słomy, 



może pół metra i spali w pokoju. My z mamą w kuchni. Proboszcz z Purdy 

ksiądz Czeczka (Andreas Czeczka pochodził z Sząbruka — red.) nie uciekł. 

Odprawiało się wtedy po łacinie, ale kazania proboszcz zaczął mówić po polsku, 

na początku się nawet trochę dziwiliśmy. Potem pojawili się pierwsi repatrianci. 

Różnie było, ale dziś myślę, że to kościół w Purdzie nas wtedy zjednoczył. 

 

 

Warmiacy z Olsztyna i okolic wspominali koniec wojny podczas konferencji 

"Rok 1945 we wspomnieniach Warmiaków”, którą w 68. rocznicę wyzwolenia 

Olsztyna, zorganizował Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego. Spotkanie odbyło się we wtorek, 22 stycznia 

 

 

 


