
TRZEBA BARDZO CENIĆ POKÓJ 
 
Rozmowa Grzegorza Gomulińskiego z klasy Vd Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie z jego 
babcią, Elżbietą Gomulińską. 
 
Ile miałaś lat, gdy wybuchła II wojna światowa? 
Miałam wtedy tylko dwa latka, był rok 1939., Niemcy napadły na Polskę. Mieszkałam wtedy w 
Siedlcach u swoich dziadków, czyli Twoich prapradziadków. Do Warszawy rodzice wraz ze mną 
przenieśli się w 1940. roku i zamieszkałam przy ul. Filtrowej, niedaleko miejsca, gdzie teraz mieszkam. 
 
Czy wtedy trwała jeszcze wojna? 
Tak, ta okrutna wojna trwała nadal. Było bardzo mało jedzenia, różne sklepy były pozamykane. Ale ja, 
ponieważ mieszkałam w domu z dużym podwórkiem, bawiłam się z dziećmi, kopałam piłkę, grałam w 
siatkówkę i w klasy, bo wtedy się namiętnie grało w klasy – na nogach się skakało.  
 
 
A czy bałaś się? 
No, niestety tak... 
 
Kiedy się tak bawiłaś, to bałaś się? 
Jak się bawiłam, to się specjalnie nie bałam, bo byłam jeszcze małą dziewczynką i nie rozumiałam 
całej grozy tej strasznej wojny. Prawdziwie zaczęłam bać... Chcesz posłuchać?  
 
Tak. 
Wyobraź sobie, że któregoś dnia, Niemcy aresztowali, czyli zabrali do więzienia, moją ciocię, to jest 
siostrę mojej mamusi. I potem przyszli do nas na rewizję hitlerowcy w mundurach. Chcieli sprawdzić, 
czy nie mamy jakichś zabronionych dokumentów lub czasopism. Bo Niemcy nie pozwalali np. aby 
ukazywały się polskie gazety.  
A ponieważ mój tatuś, pracował w tak zwanej konspiracji, tzn. był przyszłym powstańcem, miał takie 
zakazane pismo, które schował pod materac mojego łóżeczka; a ja udawałam, że jestem chora. 
Niemcy strasznie się bali chorych ludzi  
i tego, że mogą się od nich zarazić chorobą, więc ja zaczęłam straszliwie kasłać.  
Niemiecki żołnierz podszedł do mojego łóżeczka, ale się odsunął. W końcu podniósł poduszkę, chciał 
sprawdzić, czy ja tam właśnie nie mam materiałów niedozwolonych. A wyobraź sobie, że ja (taka mała 
byłam jeszcze wtedy), zanim on podszedł do mojego łóżka, przesunęłam te papiery głębiej pod 
materac. On zajrzał tylko pod poduszkę, a pod materac już nie. W ten sposób uratowałam swoich 
rodziców, którzy za posiadanie zakazanych pism pewnie trafiliby do więzienia.  
 
A te dokumenty schowałaś tak przypadkiem, czy świadomie? 
Wprawdzie miałam dopiero pięć lat, ale zrobiłam to świadomie. Rozumiałam już, co się dzieje 
dookoła. 
 
A co działo się z Tobą podczas powstania warszawskiego?  
Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944. Tymczasem tego lata, wyjechaliśmy  
z rodzicami na wakacje do małej podwarszawskiej miejscowości. Pech chciał, żeśmy zupełnie 
niepotrzebnie wrócili z tych wakacji do Warszawy. 30 lipca, dzień przed wybuchem powstania! I przez 
to całe powstanie (właściwie nie całe tylko tak długo, jak długo bronili się warszawiacy w dzielnicy 
Ochota) byłam  
w Warszawie. A mogłam spokojnie zostać na tych wakacjach! Ale mój tatuś brał udział w powstaniu, i 



pamiętam jak się żegnał z moją mamusią. A myśmy zostały w tym domu. 
 
No, a potem, co było? 
Dziesiątego dnia powstania, Niemcy wchodzili do wszystkich mieszkań naszego budynku i wyrzucali 
ludzi z ich mieszkań. Kazali wszystkim sąsiadom, czyli ok. 60- 70 osobom zgromadzić się na pobliskim 
trawniku i strzelali nam nad głowami  
z karabinów maszynowych, przez co wszyscy musieli siedzieć ze schyloną głową.  
Następnie ustawili nas i innych też ludzi w czwórki i pchali na pl. Narutowicza. Szliśmy w grupie 150 -
200 osób. Nagle jeden Niemiec podszedł do mnie i zerwał mi z szyi złoty łańcuszek z krzyżykiem. 
 
Ale dlaczego?  
Ukradł mi go. Myśmy byli biedni, nie mieliśmy kosztowności. Mama moja zdążyła wziąć ze sobą torbę 
z odrobiną jedzenia, którą tak na szyję sobie zarzuciła i tylko tyle. Wszystko zostało w domu!  
Szliśmy płacząc. Ludzie szli i płakali. Zostawili przecież wszystko: ubrania, pamiątki, meble. Pchali nas 
piechotą w kierunku Pruszkowa. Po drodze jedną noc spędziliśmy pod chmurami, śpiąc na gołej ziemi. 
Następnego dnia, znów nas ustawili w takie czwórki…  
Gdy już dotarliśmy do Pruszkowa moja mama zobaczyła doktora Gallusa. Ten człowiek był naszym 
znajomym. Lekarzem, który pracował w Tworkach. Niemcy, mimo że nie zanosili Polaków, z jego 
zdaniem się liczyli, może też dlatego, że lekarzy było niewielu. Gdy doktor Gallus zobaczył mnie i moją 
mamę powiedział coś jednemu Niemcowi. Pokazał mu nas palcem i ten pozwolił mamie mojej założyć 
biały fartuch. I mama udawała siostrę szpitalną... 
 
A co się stało z Tobą?  
A ja, siedmioletnia wtedy zostałam odepchnięta i stałam sama pośród innych dzieci. Nie wiedziałam, 
co się dzieje. Czy mama po mnie wróci? Czy zostanę z tą gromadą dzieci? Jednak po pewnym czasie 
ten znajomy doktor odnalazł mnie. Pojechałyśmy z nim do szpitala w Tworkach, gdzie doktor mieszkał 
z rodziną. Przebywałyśmy z mamą w jego domu przez kilka dni. A potem z powstania przyszedł mój 
tatuś.  
 
Dziadek odnalazł Ciebie i prababcię? A co się z nim działo?  
Powstanie objęło całą Warszawę. Ludzie, w niektórych dzielnicach miasta bronili się dłużej, w innych 
krócej. Ochota poddała się po dziesięciu dniach. Powstańcy warszawscy mieli bardzo mało broni i 
bardzo mało jedzenia. 
Mój tata z dwoma kolegami ukrył się w nowobudowanym domu przy niewielkiej uliczce Glogera. 
Wdrapali się na strych, po jakichś drewnianych schodach i przesiedzieli w tym budynku czterdzieści 
dni, dopóki Niemcy nie wyszli z Ochoty. Żywili się pomidorami, po które schodzili po zmroku do 
przydomowych ogródków oraz konfiturami, które w tym domu zgromadziła właścicielka. Po 
czterdziestu dniach tatuś mój zobaczywszy ludzi idących w kierunku Pruszkowa, wyszedł z tego domu 
razem z kolegami i dołączył do idących ludzi. Domyślił się, że my pewnie jesteśmy u tego doktora. 
Dzięki temu spotkaliśmy się.  
 
Co czułaś podczas tych wojennych wydarzeń? Bardziej smutek czy strach? 
O! Kochanie, ja czułam smutek, ale przede wszystkim strach. Byłam co prawda na tyle mała, że nie 
zdawałam sobie sprawy, że nasza rodzina straciła dom, i wszystko co posiadała, bo mieszkanie zostało 
spalone, że jedzenia nie ma… To zresztą dotyczyło nie tylko mojej rodziny, ale również wszystkich 
sąsiadów. Uczucie strachu zapamiętałam na całe życie. I dlatego bardzo sobie cenię spokój w tej 
chwili. 
 
Co było po tym?  



Pojechaliśmy do Słupska. I tam, rozpoczęliśmy bardzo z resztą ciekawe życie. Mieliśmy ładny dom, 
dziadek zaczął pracować w transporcie, urodziła się moja siostra. Było biednie, ale życie się uspokoiło.  
 
W takim razie jak to się stało, że wróciliście do Warszawy? 
Tęskniliśmy do Warszawy. Poza tym mój tatuś został służbowo przeniesiony do Warszawy, pracował w 
PKS-ie, był dyrektorem nawet. 
 
Grzesiu, wystarczy tej historii. Bardzo mi miło, że chciałeś mnie wysłuchać.  
To ja Ci dziękuję babciu, że chciałaś mi ją opowiedzieć. 


