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(...) Nad Warszaw¹ zrzucone zosta³y ulotki wzywaj¹ce do poddania siê powstañców. Niemcy zapowiadali, ¿e jeœli Warszawa
siê nie podda, to wejd¹ do Warszawy Ukraiñcy. Po po³udniu 4 sierpnia ulice zaroi³y siê od Ukraiñców. Mieszkaliœmy na Woli,
blisko torów kolejowych. Oni przyjechali poci¹gami, wysypali siê z tych poci¹gów i zaczêli grasowaæ. Strzelali po oknach, wpa-
dali do domów, grabili, zabierali bi¿uteriê, przysz³a wiadomoœæ o gwa³cie dziewczyny. 5 sierpnia wszystkich nas postawili pod
œcian¹ domu do egzekucji. Uniknêliœmy œmierci dziêki W³adce Rawskiej, ale to temat na osobn¹ d³ug¹ opowieœæ. 
Opuszczaliœmy Wolê 6 sierpnia. By³ bardzo upalny dzieñ. Czêœæ mieszkañców ucieka³a w stronê Œródmieœcia, czêœæ w stro-
nê Bemowa i W³och. My, pod obstrza³em Ukraiñców- w stronê W³och, do ul. Sieradzkiej, póŸniej do stacji kolejowej. By³a
u nas dziewczyna - m³oda nauczycielka z Ciechanowa. Aresztowano jej narzeczonego i ona przyjecha³a do Warszawy, ¿e-
by zdobyæ o nim jakieœ wiadomoœci. I tu j¹ zasta³o powstanie. Towarzyszy³a nam jak rodzina. 
Przybyliœmy do W³och na ul. Sieradzk¹ do pani Heleny - Mamy kole¿anki. Sz³a z nami nauczycielka z Ciechanowa i pani s¹-
siadka - Irena Dzieliñska z ma³¹ dwuletni¹ córeczk¹ Halink¹ i gosposi¹. Pañstwo Dzieliñscy mieli sklep na Starym Mieœcie.
Tego dnia pani Irena nie posz³a do sklepu. W tym sklepie zosta³ jej m¹¿ i syn - kilkuletni ch³opak. Oni obaj zginêli. 
S¹siadka trzyma³a siê naszej Mamy. Mama by³a przekonana, ¿e na Sieradzkiej znajdziemy wszyscy schronienie. Niestety, na
miejscu okaza³o siê to niemo¿liwe. By³o to mieszkanie ma³e - pokój jeden i kuchnia i pani Helena ukrywa³a mê¿a, który
uciek³ z obozu. Ukrywa³a go w szafie. Wychodzi³ z tej szafy tylko w nocy, wtedy szeroko otwierali okna, ¿eby móg³ oddy-
chaæ. By³ chory na gruŸlicê i na gruŸlicê zmar³. W ka¿dym razie ona nas nie mog³a przyj¹æ. 
Wtedy próbowaliœmy szukaæ - pukaæ do nastêpnych i nastêpnych drzwi. Próbowaliœmy dostaæ siê gdzieœ przez znajomych.
Sytuacja dodatkowo by³a trudna ze wzglêdu na iloœæ osób; by³a z nami dziewczyna z Ciechanowa, s¹siadka...., ale nasza
Mama by³a spo³ecznikiem i tak musia³o byæ. 
To by³a d³uga droga. W koñcu znaleŸliœmy siê w tym domu na S³owackiego (obecna Rybnicka). 
W tym domu mieszka³a znajoma, tylko nie pamiêtam, czy to by³a kole¿anka Mamy, czy pani Heleny, a mo¿e jednej i dru-
giej, bo pani Helena by³a znajom¹ Mamy z dzieciñstwa. Charakterystyczne by³o to, ¿e ta pani nie mia³a do ³okcia rêki. Nie
pamiêtam jej nazwiska, ale na imiê mia³a Bronis³awa. Jak tam dotarliœmy, Mama by³a ju¿ ogromnie zmêczona. Pamiêtam
na podwórzu by³a studnia z pomp¹ i wielka ka³u¿a. I pamiêtam, ¿e Mama próbowa³a siê t¹ wod¹ orzeŸwiæ, bo po prostu
ju¿ pada³a. Ta pani przyjê³a nas, da³a nam jeœæ. A co dalej, to nie by³o takie proste. U niej by³a ju¿ chyba jakaœ jej rodzina,
nawet dwie rodziny, które wczeœniej przyjê³a. 
Ludzie byli jednak wtedy ¿yczliwi, mo¿e nie wszyscy, ale du¿a czêœæ. Chcieli zorganizowaæ jak¹œ dla nas pomoc. I tak nasza
s¹siadka - pani Irena z córeczk¹ i gosposi¹ zosta³y ulokowane na pierwszym piêtrze, u rodziny, od podwórza mieli pokój
z balkonem. 
W tym domu by³o jedno mieszkanie jednoizbowe, które by³o zamkniête na klucz i klucz mia³ administrator domu. Miesz-
ka³ na pierwszym piêtrze. A to mieszkanie by³o mieszkaniem Mamy znajomego, mo¿e wiêc dlatego my w ogóle tam po-
szliœmy, tego teraz nie wiemy. Ale dziêki temu administratorowi i tym rozmowom, które tam mia³y miejsce, on otworzy³ to
mieszkanie i nas tam wpuœci³. On zrobi³ dla nas jeszcze jedn¹ wielk¹ rzecz, o czym dowiedzieliœmy siê póŸniej od naszej
Mamy. Otó¿ wszyscy mieszkañcy Warszawy, którzy zatrzymali siê we W³ochach byli traktowani przez Niemców jak bandy-
ci, wiêc ten administrator zameldowa³ nas w tym mieszkaniu z dat¹ wsteczn¹. W ten sposób mieliœmy potwierdzenie, ¿e
jesteœmy mieszkañcami W³och sprzed wybuchu powstania. My jesteœmy wci¹¿ za to mu wdziêczni. 
Mieszkanie by³o mieszkaniem pana Aleksandra Smoliñskiego, Mamy znajomego z m³odoœci. I my w tym mieszkaniu spê-
dziliœmy ca³y okres powstania warszawskiego. Ró¿owo nie by³o, dlatego ¿e mieszkanie by³o bardzo ma³e; by³o jedno ³ó¿-
ko i jedno ³ó¿eczko dziecinne. Poniewa¿ by³o nas kilkoro, wiêc na ³ó¿ku trzeba by³o le¿eæ wszerz. Ja przez ca³y czas spa-
³am w tym ma³ym ³ó¿eczku. Mia³am 10 lat, wiêc moje nó¿ki te¿ musia³y zwisaæ poza ³ó¿eczko, ale byliœmy szczêœliwi, ¿e
mieliœmy dach nad g³ow¹. Jeœli mieszka³o siê u kogoœ, to mia³o siê jeszcze te¿ i jedzenie. Nasza s¹siadka by³a na utrzyma-
niu tych wspania³ych ludzi, u których mieszka³a. Natomiast my oczywiœcie otrzymaliœmy na wstêpie pomoc, ale ta pani,
która mia³a na g³owie ca³¹ gromadê ludzi, nie mog³a jeszcze nam dawaæ jedzenia. A my nie mieliœmy sk¹d go braæ, tak ¿e
by³y du¿e k³opoty. Mama wszystko co siê da³o wyprzedawa³a. Pamiêtam mia³am jeden kolczyk, bo drugi zgubi³am, wiêc
ten który mi zosta³ te¿ bardzo szybko zosta³ spieniê¿ony. Taki by³ czas i takie realia - nie by³o pierœcionków dla kobiet. 

Branka 16 wrzeœnia 1944r to by³a najwiêksza ob³awa, ale nie pierwsza. Spróbujê sobie przypomnieæ. My przybyliœmy do W³och
6 sierpnia, bo Irenka pod koniec sierpnia ju¿ nas tam odnalaz³a, ju¿ by³a z nami. (....) Natomiast pierwsz¹ sytuacjê pamiêtam
z pierwszej po³owy sierpnia. Pamiêtam, ¿e rano jeŸdzi³ po W³ochach samochód z tub¹ i og³asza³, ¿e wszyscy mieszkañcy Warsza-
wy, którzy zatrzymali siê we W³ochach maj¹ siê zgromadziæ na stacji kolejowej. Dotyczy³o to nie tylko mê¿czyzn, ale i kobiet. Dla-
czego mówiê, ¿e i kobiet - bo pamiêtam ¿e ta pani z Ciechanowa posz³a na to wezwanie Niemców i myœlê, ¿e to by³o w po³o-
wie sierpnia, bo Irenka jeszcze w Pruszkowie spotka³a ludzi z tej branki.1) 

Mama oczywiœcie nie zg³osi³a siê, bo mia³a to wsteczne zameldowanie. I teraz, od tego momentu wszyscy mieszkañcy Warsza-
wy, którzy zatrzymali siê u dobrych ludzi we W³ochach zaczêli uciekaæ albo ukrywaæ siê. Szczególnie zagro¿eni byli mê¿czyŸni. 
Wœród tych ludzi u pani Bronki by³ mê¿czyzna, który (nie pamiêtam ani imienia ani nazwiska, ale Mama mówi³a ¿e by³ kraw-
cem) nie stawi³ siê na to wezwanie Niemców. Wiêc oni wymyœlili, ¿e poniewa¿ my mamy oddzielne mieszkanie, to mo¿na
go przetrzymaæ w naszej wêglowej kuchni. W ka¿dym razie uzgodnili to z nasz¹ Mam¹, ¿e tê kuchniê wypruj¹ i on bêdzie
siê tam ukrywa³. W tej kuchni. Bo od tej branki Niemcy wci¹¿ kr¹¿yli po domach. Szukali i wygarniali ludzi z Warszawy. Je-
œli kogoœ znaleŸli to by³y tego konsekwencje - wywózki do obozów koncentracyjnych albo œmieræ. 
I tak siê sta³o. Mama czu³a pewnie d³ug wdziêcznoœci wobec pani Bronki, która nas przygarnê³a, i zgodzi³a siê na to wy-
prucie kuchni. Mo¿e Mama nie przypuszcza³a, ¿e tak d³ugo - do po³owy stycznia - tam bêdziemy mieszkali i ¿e pokój nie

Losy Rodziny Janowskich we W³ochach 1944r. 
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bêdzie ogrzany i nie bêdzie mo¿na zrobiæ nawet herbaty. Ale to nie tylko to, bo to tylko jakaœ niedogodnoœæ, ale przecie¿
grozi³o nam wszystkim wielkie niebezpieczeñstwo. Ten pan, jak tylko wiadomo by³o ¿e Niemcy szukaj¹, przybiega³ i wcho-
dzi³ do kuchni. Wystarczy³o przecie¿, ¿eby któryœ z Niemców otworzy³ drzwiczki i zobaczy³ rêkê czy nogê tego ukrywaj¹ce-
go siê cz³owieka. To by³o wielkie ryzyko. Mama na tej kuchni zawsze mia³a miednicê z wod¹, wisia³ tam jakiœ fartuszek i sta-
³y naczynia. I jak Niemcy wchodzili, Mama zawsze w tej miednicy na kuchni zmywa³a naczynia, tak ¿eby sob¹ tê kuchniê
zas³oniæ i ¿eby na tej kuchni coœ siê dzia³o. Na szczêœcie nigdy ten cz³owiek nie kichn¹³ ani nie zakaszla³. My, jako dzieci
wiedzieliœmy o tym. Nawet czasami siedzieliœmy na czatach. Wiedzieliœmy, ¿e dlatego nie jemy gotowanego jedzenia. Tak
by³o do wyzwolenia Warszawy. 
Obok tego naszego mieszkania, w mieszkaniu z balkonem kwaterowa³o dwóch Niemców z Wermachtu, którzy dowozili
Niemcom do Warszawy zaopatrzenie. W³aœcicielkê tego mieszkania Niemcy przenieœli do kuchni. To by³a samotna, starsza
pani. Ta pani wiedzia³a oczywiœcie jaka jest u nas sytuacja, wiêc my od czasu do czasu mogliœmy u tej pani ugotowaæ np.
ziemniaki, co sporadycznie siê zdarza³o. Musieliœmy w ka¿dym razie byæ bardzo skryci. Po zakoñczeniu powstania, ci Niem-
cy wyprowadzili siê, bo ca³a ta grupa wycofa³a siê z W³och. 
Mama ci¹gle rozpacza³a. Wszyscy myœleliœmy, ¿e Irenka zginê³a. Mama wci¹¿ tylko chodzi³a do koœcio³a i do tego obrazu
Matki Boskiej ci¹gle siê modli³a. Tak mija³y dni, do tego g³ód i sta³e zagro¿enie ¿ycia. 
By³y wiadomoœci z Warszawy, t³umy ludzi przewija³y siê przez W³ochy, ca³e kolumny sz³y. Przy którejœ brance pobiegliœmy
z Jerzykiem na dworzec i widzieliœmy tych ludzi na peronach. To by³ ogromny, zbity t³um, który zosta³ przewieziony do
Pruszkowa, a stamt¹d do innych obozów. My zawsze szukaliœmy Irenki. Ona w Pruszkowie spotka³a s¹siadów z Woli - pañ-
stwa Sapiñskich, którzy widzieli nas w koœciele we W³ochach. W ten sposób Irena dowiedzia³a siê ¿e ¿yjemy. To doda³o jej
si³, ¿eby za wszelk¹ cenê wydostaæ siê z obozu. Pomaga³a jej w tym polska t³umaczka. Irena znalaz³a nas po trzech tygo-
dniach roz³¹ki i ju¿ zostaliœmy razem. Brakowa³o tylko Taty, który - aresztowany podczas ³apanki w 1943 roku - wróci³ do
domu w po³owie maja 1945 roku. 

Tym wspomnieniem Irenka, Jerzyk i Janeczka chcieli oddaæ wdziêcznoœæ i pamiêæ wszystkim spotkanym ludziom z W³och,
którzy pomogli prze¿yæ ich rodzinie ciê¿ki czas od sierpnia 1944 do po³owy stycznia 1945 roku, a tak¿e polskim kobietom
z obs³ugi obozu w Pruszkowie, dziêki którym Irenka prze¿y³a. 

Fragmenty opowiadania Pani Janiny Mañkowskiej i Pana Jerzego Janowskiego z listopada 2004r z³o¿y³a Jolanta Piecuch

1) Dziêki temu Irenka -14 letnia siostra Janeczki i Jerzyka, która  wysz³a z domu 1 sierpnia na zbiórkê powstaniow¹ i po
wielu tragicznych przejœciach trafi³a do Pruszkowa - odnalaz³a swoj¹ mamê i rodzeñstwo.

rok 1942: 
8-letnia Janeczka, 12-letnia Irenka
i 10 letni Jerzyk

Dom na Rybnickiej, w którym dzieci z Mam¹ spêdzi³y pó³ roku.


