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“Ah, dearest brothers, gathered together for this Pasch of 
the Resurrection, I beseech you to buy, with the holy wom-
en, the spices of virtue with the coin of good will. With them 
anoint the limbs of Christ, with sweetness of speech and 
the fragrance of good example. So may you come to the re-
membrance of your own death, and enter the tomb of heav-
enly contemplation. There may you see the Angel of great 
counsel, the Son of God, sitting at the right hand of God the 
Father. In the general resurrection, when he comes to judge 
the world by fire, he will appear to you gloriously: I do not 
say ten times only, but always, into eternity and world with-
out end. You will see him as he is, you will rejoice with him, 
you will reign with him. May he who rose from the dead 
deign to grant us this. To him be honour and glory, empire 
and power, in heaven and on earth, in eternity and through 
everlasting ages. Let every faithful soul, in this Easter joy, 
say: Amen. Alleluia!”

[Św. Antoni z Padwy, przełom XII i XIII w.]

Wesołych Świąt 
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- życzy członkom 
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Stowarzyszenia 

Techników Polskich 

w RPA jego zarząd

Zmartwychwstanie wg Wita Stwosza (kościół Mariacki w Krakowie) Papież Franciszek, kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argen-
tyny, w roku 1958 ukończył technikum chemiczne ENET nr 27 
o nazwie “Hipólito Yrigoyen” w Buenos Aires. W tym samym 
roku wstąpił do seminarium duchownego i został księdzem. W 
późniejszym okresie, kiedy ze względów politycznych nie mógł 
sprawować posługi kapłańskiej, pracował jako nauczyciel chemii 
w szkole średniej. Tak więc, Jego Świątobliwość jest... 
technikiem chemikiem.
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się z oddziałami AK, którym przedstawił swój plan ataku 
na obóz w Oświęcimiu. Jego projekt nie zyskał jednak 
aprobaty dowództwa.
W latach 1943-44 służył w oddziale III Kedywu KG AK 
i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Początkowo 
walczył jako zwykły strzelec w kompanii “Warszawianka”, 
później dowodził jednym z oddziałów zgrupowania 
Chrobry II, w tzw. Reducie Witolda.
W latach 1944-45 był w niewoli niemieckiej, następnie 
dołączył do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. W 
październiku 1945 roku, na osobisty rozkaz gen. Andersa, 
wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą 
na rzecz II Korpusu. Zorganizował siatkę wywiadowczą i 
rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w 
Polsce. Wpadł dwa lata później.
Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1991 roku. W roku 
2002 przeciwko prokuratorowi Czesławowi Łapińskiemu 
oskarżającemu w procesie rotmistrza prokurator IPN 
wniósł akt oskarżenia. Do wyroku jednak nie doszło wobec 
śmierci oskarżonego w roku 2004.
Miejscem pochowania Pileckiego jest najprawdopodobniej 
tzw. “łączka”, kwatera “Ł” na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie. Jednak dotychczasowe 
ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru nie ujawniły 
szczątków rtm. Witolda Pileckiego.
[www.rp.pl]

Fragment “Raportu Witolda”
Ucieczka z Auschwitz

Esesman odchodził powoli, był od nas 8, za chwilę - 9 metrów. 
Wzmogliśmy nacisk na drzwi, które wygięły się jeszcze bardziej, 
lecz wciąż nie puszczały. Edek w tym czasie od łóżka esesmana 
skoczył po ułożone swoje rzeczy w komorze węglowej. Jasiek 
zdwoił siły, u mnie zdwojone było napięcie wszystkich nerwów 
- drzwi jednak wydawały się mocniejsze od nas. Włożyliśmy w 
nacisk na drzwi cały wysiłek, na jaki nas było stać, gdy w tem... 
gwałtownie i bezdźwięcznie rozwarły się one przed nami. Powiało 
chłodem na rozpalone nasze głowy, błysnęły gwiazdy na niebie, 
jakby mrugając porozumiewawczo. Wszystko to zmieściło się 
jakoś w jednym mgnieniu oka.
Skok w ciemną przestrzeń i bieg w kolejności: Jasiek, ja, Edek. 
Jednocześnie sypnęły się za nami strzały. Jak biegliśmy szybko - 
trudno opisać. Kule nas nie tknęły. Rwaliśmy powietrze w strzępy 
szybkimi ruchami rąk i nóg.
Gdy byliśmy mniej więcej sto metrów od piekarni, zacząłem 
krzyczeć: “Jasiek, Jasiek...”, lecz Jasiek gnał naprzód jak koń 
wyścigowy. Gdybym mógł go dopędzić, chwycić za ramię. 
Odległość między nami trzema wciąż była jednakowa, pędziliśmy 
wszyscy równomiernie.
Strzałów za nami było dziewięć. Potem ucichło. Esesman przy-
puszczalnie rzucił się do telefonu. Ten, co spał, na pewno przez 
pierwszą minutę był całkowicie zdezorientowany.
Chciałem zatrzymać Jaśka, miałem bowiem w planie kierunek 
ucieczki pod kątem prostym w prawo od tego, w którym 
mknęliśmy. Udało mi się to mniej więcej po 200-300 metrach. 
Jasiek zwolnił, ja dopadłem go, Edek dobiegł również.
- No, co? - pytał Jasio zdyszany.
- Teraz już chyba nic - odrzekłem.
- Mówiłeś, że masz dalszy plan marszu?
- Nic. Ubierajmy się - rzekłem. - Ja poprowadzę dalej.
My dwaj byliśmy prawie w kąpielówkach, z węzełkami z ubrań 

Żołnierz 
wyklęty

Rtm. Witold Pilecki został aresztowany przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 8 maja 
1947 roku. Był torturowany i oskarżony o działalność 
wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. 
Prokuratorem oskarżającym Pileckiego był mjr Czesław 
Łapiński. Jego zdaniem, Pilecki m.in. przygotowywał 
zamach na grupę dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego.
15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany na karę 
śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na 
ułaskawienie. Choć skład sędziowski (jeden sędzia i jeden 
ławnik) był niezgodny z prawem, wyrok wykonano 25 maja 
1948 roku w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna.
Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem 
Orła Białego, a nazwisko stało się symbolem represji 
władz komunistycznych wobec bohaterów podziemia 
niepodległościowego.
Urodził się w 1901 roku w Ołońcu w Karelii w północnej 
Rosji, dokąd jego rodzina została przesiedlona w ramach 
represji za udział w powstaniu styczniowym. W latach 
1918-21 służył w Wojsku Polskim. Walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920 roku. Jako kawalerzysta brał 
udział w obronie Grodna, a później w sierpniu 1920 
roku w szeregach 211. pułku ułanów walczył w bitwie 
warszawskiej.
Największy dowód bohaterstwa dał jednak podczas 
II wojny światowej. Najpierw walczył w kampanii 
wrześniowej w składzie 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy, 
a rok później  podczas niemieckiej łapanki pozwolił się 
aresztować, by przedostać się do Auschwitz i zdobyć 
informacje o panujących tam warunkach.
Był głównym inicjatorem konspiracji w obozie. W 
zorganizowanej przez niego siatce byli m.in. Xawery 
Dunikowski i Bronisław Czech. Opracowywał 
sprawozdania przesłane później do dowództwa w 
Warszawie i dalej na Zachód. Planował zbrojne 
oswobodzenie obozu. W listopadzie 1941 roku został 
awansowany do stopnia porucznika przez gen. Stefana 
Roweckiego.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Pilecki zdołał 
uciec z obozu wraz z dwoma współwięźniami. Wzdłuż 
toru kolejowego doszli do Soły, a następnie do Wisły, 
przez którą przepłynęli znalezioną łódką. Skontaktował 
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do wbitych pali. Łańcuchy zamknięte na kłódki. Obejrzeliśmy 
łańcuchy. Jeden z nich był połączony z dwóch kawałków za 
pomocą śruby. Jasiek wyjął klucz (kawał sztaby z otworem na 
mutrę), którym odkręcał śrubę w piekarni. Zaskoczył nas znowu 
zbieg okoliczności. Klucz akurat pasował na mutrę. Odkręciliśmy 
mutrę, łańcuch rozszedł się na dwoje.
Wschodziło właśnie słońce. Wsiedliśmy do łódki i odbiliśmy 
od brzegu. W każdej chwili mógł ktoś wyjść z domów wioski, 
odległych zaledwie od nas o kilkadziesiąt kroków. Kilkanaście 
metrów przed przeciwległym brzegiem łódź natknęła się na 
mieliznę. Nie mieliśmy czasu na spychanie. Skoczyliśmy do 
wody i brnęliśmy dalej pieszo, brodząc po pas aż do brzegu. Zgr-
zane przez całonocny bieg ciało i stawy zareagowały. Na razie nic 
jeszcze nie czuliśmy, szybko wyskakując na brzeg Wisły.
W odległości dwóch kilometrów od nas był ciemny pas lasu. 
Las - tak bardzo przeze mnie kochany, do którego tęskniłem 
przez kilka lat, w tym wypadku był zbawieniem, był pierwszą 
prawdziwą zasłoną w terenie, która nas mogła ukryć. Nie można 
powiedzieć, żeśmy do tego zbawienia pobiegli; biec nie mieliśmy 
już sił. Szliśmy przyspieszonym krokiem, ale czasami z braku sił 
zwalnialiśmy tempo.
Słońce świeciło już jasno. W oddali słychać było warkot mo-
tocykli na szosach, może nawet w pościgu za nami... A myśmy 
szli wolno. Moje i Edka ubrania, z bliska może nieco podejrzane, 
z daleka mogły ujść jako ciemne, nie rażące sylwetki. Natomi-
ast piękny, cywilny garnitur Jasia raził z daleka krzyczącymi 
przeraźliwie czerwonymi pasami.
W oddali widoczni byli jacyś ludzie pracujący na polu. Musieli 
nas widzieć. Las zbliżał się powoli. Dziwne - po raz pierwszy 
w życiu poczułem zapach lasu z odległości blisko stu metrów. 
Nasze zmysły dobiegł potężny aromat, przemiły świergot ptaków, 
powiew wilgoci, zapach żywicy. Wzrok się zagłębiał w bliską już 
tajemniczość boru. Weszliśmy za kilkanaście pierwszych drzew 
i legliśmy na miękki mech. Leżąc na wznak wysyłałem ponad 
wierzchołki drzew myśl, która radośnie zwijała się w wielki znak 
zapytania. Metamorfoza. Co za kontrast z obozem, w którym, 
zdaje mi się, przeżyło się tysiąc lat.
Szumiały sosny, lekko kołysząc swe ogromne czapy wierzchołków. 
Niebieszczyły się skrawki przestworzy pomiędzy konarami 
drzew. Świeciły brylanty rosy na listkach krzewów i traw. Słońce 
miejscami wnikało złotymi promieniami, rozświetlając życie 
tysięcy małych istnień - świat żuczków, meszek, motyli. Świat 
ptaków, jak przed tysiącem lat, nadal tak samo w określonych 
ramach zwijał się, zbiegał, tętnił własnym życiem. A jednak 
pomimo tylu odgłosów, panowała tu cisza, cisza ogromna, 
cisza izolowana od wrzasku ludzkiego, od wszelkich podłostek 
bliźnich, cisza, w której nie było człowieka. Myśmy się nie lic-
zyli. Dopiero wracaliśmy na ziemię. Do grona ludzi mieliśmy 
dopiero być zaliczeni. Jakże bardzo byliśmy radzi, że jeszcze ich 
nie widzimy. Zdecydowaliśmy być od nich jak najdalej, jak długo 
to będzie możliwe.
Bardzo długo bez ludzi trwać jednak byłoby trudno. Jedze-
nia wcale nie mieliśmy. Na razie jeszcze wielkiego głodu nie 
odczuwaliśmy; jedliśmy sałatę zajęczą, piliśmy wodę ze strumy-
ka.
Byliśmy zachwyceni wszystkim. Cały świat był dla nas kocha-
ny. Tylko nie ludzie. Miałem pudełko miodu przysłane z domu 
i łyżeczkę. Kolejno częstowałem przyjaciół i siebie, każdemu 
jedną łyżeczkę.

Całość: [http://www.polandpolska.org/dokumenty/witold/
raport-witolda-1945.htm]

pod pachą. Biegliśmy dotychczas w pewnej odległości od rzeki, 
lecz wzdłuż Soły, na północ. Teraz, po przebraniu się i pozos-
tawieniu dobrze ukrytych w krzakach spodni w pasy, które przez 
omyłkę wzięliśmy ze sobą, poprowadziłem nas na sam brzeg rzeki 
(lewy), i brzegiem, krzakami dalej na północ. Edek zapytany, czy 
ma paczkę ze sproszkowanym tytoniem, oświadczył, że miał, ale 
się w biegu wszystko wysypało. Jeśliby puścili psy po śladach, 
nawąchają się tej tabaki. Tytoń ten suszyłem i starłem na tabakę 
już bardzo dawno, jeszcze pracując w łyżkarni, skąd mieliśmy 
niegdyś przygotować ucieczkę dla kolegów. Teraz co prawda zbyt 
szybko się wysypała, lecz zawsze mogła nieco chronić ślady.
Nie zmieniając raz obranego kierunku na północ, mieliśmy przed 
sobą widły rzeczne. Soła wpadała do Wisły, lecz przed tym jeszc-
ze przez Sołę w prawo był most kolejowy, podług zebranych 
wiadomości, strzeżony stale przez wartownika.
- Tomek, gdzie idziesz? - pytał Jasio.
- Nic nie gadaj. Nie mamy wyjścia innego i nie mamy wiele 
czasu. Idziemy możliwie najkrótszą drogą.
Zbliżaliśmy się do mostu. Szedłem pierwszy, miałem gumą pod-
bite podeszwy. Za mną o 10-15 kroków szedł Jasio, a na końcu 
Edek. Ostrożnie, obserwując budkę z lewej strony na przyczółku 
mostu, wszedłem na nasyp kolejowy i most. Koledzy szli za mną. 
Cicho stąpając, zaczęliśmy jednak dość szybko posuwać się po 
moście. Przeszliśmy już trzecią część, potem połowę, zbliżaliśmy 
się do przeciwległego brzegu, do końca mostu... Na razie szliśmy 
bez przeszkód... Wreszcie, gdy most się skończył, skoczyliśmy 
szybko w lewo, z nasypu na łąkę czy pole. Niespodziewanie dla 
nas most przebrnęliśmy bez przeszkód. Posterunkowi musieli się 
gdzieś zabawiać w przyjemnym towarzystwie na święta...
Dalej, z lewej strony toru, obrałem kierunek na wschód, wzdłuż 
Wisły. Orientować się było łatwo, niebo było pełne iskrzących 
gwiazd. Już czuliśmy się w jakimś stopniu wolni. Od całkowitego 
uczucia wolności dzieliło nas jeszcze ciągle niebezpieczeństwo.
Rozpoczęliśmy bieg na przełaj. Z prawej strony zostawało mi-
asteczko Oświęcim. Przesadzaliśmy rowy, przebiegaliśmy w 
poprzek drogi, biegliśmy po zaoranych polach i po łąkach, 
zbliżaliśmy się do Wisły, to znów oddalali, w zależności od 
skrętów rzeki. Później dopiero mogliśmy podziwiać, ile człowiek 
potrafi znieść, gdy pracują wszystkie nerwy. Zdobywaliśmy 
wznoszące się w górę zaorane pola, zjeżdżaliśmy po cementow-
anych skarpach, wdrapywaliśmy się jak koty na skraj regulow-
anych jakichś kanałów. Ominął nas, dopędzając, jakiś pociąg, gdy 
szliśmy wzdłuż torów.
Wreszcie po kilku kilometrach - jak nam się wtedy wydawało 
- dziesięciu, lecz było trochę mniej zza wyniosłości ujrzeliśmy 
przed nami, na naszej drodze płoty, baraki, wieżyczki, druty... 
Przed nami był obóz i tak dobrze znane nam pełzanie świateł 
reflektorów. W pierwszej chwili zdębieliśmy. Lecz w następnej 
wywnioskowaliśmy, że jest to filia naszego obozu, tak zwana 
Buna.
Nie mieliśmy czasu na zmianę kierunku. Świt barwił już niebo. 
W tempie przyspieszonym zaczęliśmy obóz obchodzić z lewej 
strony. Zetknęliśmy się z drutami. Zsuwaliśmy się znowu i dra-
pali po skarpach. Przechodziliśmy kanały po kładce. W jednym 
miejscu ostrożnie stąpaliśmy po kładce, przez którą, pieniąc się, 
przelewała się woda. Omijaliśmy druty, obchodząc je w wodzie. 
Wreszcie i ten obóz został za nami.
Już dniało. Nie było dla nas większej osłony. Ciemny pasek lasu 
czernił się daleko na horyzoncie. Zrobiło się jasno zupełnie. Tuż, 
przy brzegu Wisły, stała wieś. Na wodzie kołysały się łódki, 
własność mieszkańców tej wioski. Postanowiłem przepłynąć 
łodzią przez Wisłę. Łodzie były przycumowane łańcuchami 
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Zainteresowanych sprawami Stowarzyszenia, rezerwacją 
biletów na imprezy kulturalne organizowane przez STP, 
prosimy o kontaktowanie się z członkami Zarządu.

Członkowie Zarządu STP

Bajka “O zasmuconym Smutku”

Po piaszczystej drodze szła niziutka staruszka. 
Chociaż była już bardzo stara, to jednak szła 
tanecznym krokiem, a uśmiech na jej twarzy był 
tak promienny, jak uśmiech młodej, szczęśliwej 
dziewczyny. Nagle dostrzegła przed soba jakąś 
postać. Na drodze ktoś siedział, ale był tak skulony, 
że prawie zlewal się z piaskiem.
Staruszka zatrzymała się, nachyliła nad niemal 
bezcielesną istotą i zapytała:
- Kim jesteś?

Ciężkie powieki z trudem odsłoniły zmęczone oczy, a 
blade wargi wyszeptały:
- Ja?.. Nazywają mnie Smutkiem.
- Ach! Smutek! - zawołała staruszka z taką radością, 
jakby spotkała dobrego znajomego.
- Znasz mnie? - zapytał Smutek niedowierzająco.
- Oczywiście, przecież nie jeden raz towarzyszyłeś mi 
w mojej wedrówce.
- Tak sądzisz? - zdziwił się Smutek - to dlaczego nie 
uciekasz przede mną? Nie boisz się?
- A dlaczego miałabym przed Tobą uciekać, mój 
miły? Przecież dobrze wiesz, że potrafisz dogonić 
każdego, kto przed Tobą ucieka. Ale powiedz mi, 
proszę, dlaczego jesteś taki markotny?
- Ja.. jestem smutny. - odpowiedział Smutek 
łamiącym się głosem.

Staruszka usiadła obok niego.
- Smutny jesteś? - powiedziała i ze zrozumieniem 
pokiwała głową.
- A co Cię tak bardzo zasmuciło?

Smutek westchnął głęboko. Czy rzeczywiście spotkał 
kogoś, kto będzie chciał go wysłuchać? Ileż razy już 
o tym marzył.
- Ach.. wiesz.. - zaczął powoli i z namysłem - 

najgorsze jest to, że nikt mnie nie lubi. Jestem 
stworzony po to, by spotykać się z ludźmi i 
towarzyszyć im przez pewien czas. Ale gdy tylko 
do nich przyjdę, oni wzdrygają się z obrzydzeniem. 
Boją się mnie jak morowej zarazy. - I znowu 
westchnął - Wiesz.. ludzie wynaleźli tyle sposobów, 
żeby mnie odpędzić. Mówią: tralalala, życie jest 
wesołe, trzeba się śmiać. A ich fałszywy śmiech jest 
przyczyną wrzodów żołądka i duszności. Mówią: 
co nie zabije, to wzmocni. I dostają zawału. Mówią: 
trzeba tylko umieć się rozerwać. I rozrywają to, co 
nigdy nie powinno być rozerwane. Mówią: tylko słabi 
płaczą. I zalewają się potokami łez. Albo odurzają 
się alkoholem i narkotykami, byle by tylko nie czuć 
mojej obecności.
- Masz rację - potwierdziła staruszka - ja też często 
widuję takich ludzi.

Smutek jeszcze bardziej się skurczył.
- Przecież ja tylko chcę pomóc każdemu człowiekowi. 
Wtedy gdy jestem przy nim, może spotkać się sam 
ze sobą. Ja jedynie pomagam zbudować gniazdko, 
w którym może leczyć swoje rany. Smutny człowiek 
jest tak bardzo wrażliwy. Niejedno jego cierpienie 
podobne jest do źle zagojonej rany, która co pewien 
czas się otwiera. A jak to boli! Przecież wiesz, że 
dopiero wtedy, gdy człowiek pogodzi się ze smutkiem 
i wypłacze wszystkie wstrzymywane łzy, może 
naprawdę wyleczyć swoje rany. Ale ludzie nie chcą, 
żebym im pomagał. Wolą zasłaniać swoje blizny 
fałszywym uśmiechem. Albo zakładać gruby pancerz 
zgorzknienia..

Smutek zamilkł. Po jego smutnej twarzy popłynęły 
łzy: najpierw pojedyncze, potem zaczęło ich 
przybywać, aż wreszcie zaniósł się nieutulonym 
płaczem. Staruszka serdecznie go objęła i przytuliła 
do siebie.
- Płacz, płacz Smutku - wyszeptala czułe. - Musisz 
teraz odpocząć, żeby potem znowu nabrać sił. Ale nie 
powinieneś już dalej wędrować sam. Będę Ci zawsze 
towarzyszyć, a w moim towarzystwie zniechęcenie 
już nigdy Cię nie pokona.

Smutek nagle przestał płakać. Wyprostował się i ze 
zdumieniem spojrzał na swoją nową towarzyszkę:
- Ale.. ale kim Ty właściwie jesteś?
- Ja? - zapytała figlarnie staruszka uśmiechając się 
przy tym tak beztrosko jak małe dziecko. 
- Ja jestem Nadzieją!

Małgorzata Dziewięcka


