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Przystanek, winda i rozpylacz 

Warszawa, 17 stycznia 1941r. 

 Co to był za dzień! Miałam tyle szczęścia, że zaczynam się zastanawiać, czy nie 

wykorzystałam jego zapasów na całe życie! Jeszcze teraz, gdy to piszę, ręce trzęsą mi się od 

emocji.  Każdą historię należy jednak opowiadać od początku. 

 Dzisiejszy dzień już od poranka nie zachęcał pogodą. 

Temperatura była bardzo niska. Oddychając, tworzyłam małe obłoczki 

pary. Ludzie chodzili szybko, by w ruchu rozgrzać się i dojść w krótkim 

czasie do celów swoich podróży. Pomimo, a może dzięki tej pogodzie, 

miałam wyśmienity humor. Niedawno otrzymałam nowe zadanie, a ta 

zimowa aura mogła mi tylko dopomóc. 

 Przeprowadzenie akcji zlecił mi mój bezpośredni przełożony, 

Tadeusz Zawadzki, brat mojej najlepszej przyjaciółki- Hanki. Już przed 

wojną byliśmy razem w harcerstwie. On dowodził męską drużyną 

Buków, a ja żeńską. Teraz Zośka przewodził nam, czyli Szarym 

Szeregom. Czułam się wyróżniona, bowiem dziewczęta rzadko ruszały 

na akcje w terenie. Chciałam jak najlepiej wykonać powierzone mi 

zadanie. Zwykle powielałyśmy plakaty, wymyślałyśmy slogany uliczne i zajmowałyśmy się 

drukiem. Wykorzystywano nas głównie do prac mniej niebezpiecznych. Byłam bardzo 

dumna, gdy wybór padł na mnie. Czułam się wniebowzięta, że mogę przysłużyć się Polsce, 

ale czasem swędział mnie język, kiedy wieczorami rozmawiałam z Krysią, koleżanką z klasy 

maturalnej, by jej coś niecoś opowiedzieć. Mieszka ona u mnie od niedawna. Zapomniałam 

dodać, że jest Żydówką.  Uciekła z Getta i pewnej nocy zapukała do moich drzwi. Mimo iż 

wyglądała na wychudzoną, obdartą, wręcz skrajnie wyniszczoną, w jej oczach jaśniała wola 
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życia i nadzieja. Nie potrafiłabym odmówić jej niczego, a szczególnie przyjęcia do domu. Nie 

narażałam przecież nikogo, mojego tatusia internowano na początku wojny, a mamusia z 

siostrą zamieszkały u rodziny na wsi. Są bezpieczne.  Nasze wieczorne rozmowy z Krysią 

ciągnęły się aż do późnych godzin nocnych. Czasami chciałam się z nią podzielić działalnością 

w Małym Sabotażu, ale zasadą było milczenie, po to żeby nikogo nie narażać. Musiałam 

milczeć. 

 Otrzymanie rozkazu zawsze jest niezapomnianym wydarzeniem, dlatego często 

odtwarzałam sobie ostatnią rozmowę z Tadeuszem. ,Urko, twoja misja będzie polegała na 

niszczeniu mundurów niemieckich żołnierzy. Użyjesz butelki z rozpylaczem. Zaletą tego 

urządzenia jest łatwość obsługi. Efekty uwidocznią się dopiero po pewnym czasie, ale musisz 

zadanie wykonać niepostrzeżenie. Mróz będzie twoim sprzymierzeńcem, ponieważ podczas 

niskich temperatur naziści nie odczują śmierdzącej zawartości”. Zośka mówił mi to powoli, ze 

skupieniem. Wyczuwałam jego życzliwość i troskę. Na końcu poklepał mnie po plecach, 

dodając mi odwagi. 

 Wracając do mojej przygody, wieczorem udałam się na przystanek przy placu Unii 

Lubelskiej. Tam postanowiłam wykorzystać rozpylacz. Stałam chwilę, ale żaden Niemiec nie 

przychodził. Wtedy do głowy wpadła mi pewna myśl, Urko, a co, jeśli nikogo nie spryskasz? 

Nie wypełnisz misji?”. Postanowiłam, że nie wrócę do domu z pełną butelką śmierdzącego 

kwasu. Przeniosłam się pod pobliski bar dla żołnierzy i pomyślałam, Jeśli masz dwie drogi do 

wyboru, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie”. Uśmiechnęłam się do siebie. Zawsze 

byłam nieco zwariowana, bo przecież do odważnych świat należy. Nie myślałam w tym 

momencie o konsekwencjach nieudanej akcji. Wierzyłam w głębi serca, że się powiedzie. 

 Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale teraz jestem przeświadczona, iż nie 

przypadkiem Bóg postawił w tamtym miejscu właśnie mnie. Skąd ten pomysł? Wyjaśnię za 

chwilę. 

 Już po paru minutach dostrzegłam zataczającego się oficera. Bełkotał coś pod nosem i 

zaczął mnie zaczepiać, był dość natarczywy. Nie miałam skrupułów, więc szczodrze oblałam 

go substancją z rozpylacza. Niestety również na mnie spadło kilka kropel kwasu.  Zaczęłam 

uciekać.  Usłyszałam za sobą kroki, a w duchu powtarzałam sobie: ,,Urko, biegnij, jeśli masz 

zamiar dożyć starości!”.  

 W tym momencie zdarzył się cud. Jeszcze przed podjęciem nauki w szkole im. 

Królowej Jadwigi uczęszczałam do Prywatnego Gimnazjum Popielewskiej i Roszkowskiej przy 



placu Unii Lubelskiej. Mieściło się ono w bardzo wysokim budynku z windą w środku, co było 

dość rzadkie w Warszawie. To właśnie tam podczas ucieczki skierowałam swe kroki. 

 Wbiegłam do gmachu szkolnego, za plecami słyszałam tupot oficerskich butów.          

W pełnym pędzie wskoczyłam do windy, drżącymi rękami nacisnęłam guzik ostatniego 

piętra. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdybym nie znała tych okolic.  Z drugiej strony 

mogłabym w ogóle nie uczestniczyć w takich akcjach, ale czy moje życie pozbawione 

patriotyzmu miałoby jakąś wartość? Z takimi myślami, już bez pośpiechu, zeszłam schodami 

w dół. Kiedy byłam już bezpieczna, wpadłam w zadumę. ,,Pytania z pozoru proste 

wymagają zawiłej odpowiedzi”- zauważyłam. 

 Dopiero teraz, gdy wróciłam do domu, zdałam sobie sprawę, że byłam o krok od 

aresztowania. Żaden z harcerzy nie zwrócił na mnie uwagi, tylko Tadeusz posłał mi 

porozumiewawczy uśmiech. Gdy zostaliśmy sami, zdałam mu relację z akcji. Pochwalił mnie 

za to, jak sobie poradziłam i wymyślił mi w nagrodę nowy pseudonim. Co by nie mówić ,,Pani 

Kwaskowska” brzmi dumnie. 

  W tej chwili moje mieszkanie opustoszało, wszyscy wyszli przed godziną policyjną.  

Krysia już zasnęła. Wróciłam myślami do dzisiejszych wydarzeń. Dziękuję Bogu za wszystko, 

bo nie sądzę, że bym bez jego ingerencji wyszła z tej 

przygody cała i zdrowa. Mam wrażenie, iż będę ją 

pamiętać do końca życia.  Dzisiejszy dzień dostarczył 

mi wielu wrażeń. Mimo strachu i trudności, jakich 

doznałam, uważam, że to właśnie takie momenty 

nadają życiu smak. Może moja przygoda nie ma 

większego znaczenia, lecz jestem dumna, że choć w 

ten sposób wspomagam Polskę. Zasypiając, zawsze 

szeptam tę modlitwę: „strzeż się oschłości serca 

kochaj źródło zaranne / ptaka o nieznanym imieniu 

dąb zimowy/ światło na murze splendor nieba”. 

 

Na zdjęciu Pani Urszula Głowacka-Plenkiewicz, ps. „Urka”, „Pani Kwaskowska” 

 

 

 



Od autorki:  

Kartka z pamiętnika powstała na bazie wspomnień Pani Uli, którą odwiedziłam z moją klasą. 

Urka jest dla mnie wzorem do naśladowania. Brała udział w wojnie, jako harcerka, należała 

do Szarych Szeregów. Udostępniła swoje mieszkanie do celów sabotażowych. To u Niej w 

domu powstawały pierwsze kopie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego (Pani Ula 

jest w niej opisywana). Ukrywała Krysię, Żydówkę, za co otrzymała medal „Sprawiedliwiej 

wśród narodów świata”. Uczestniczyła w niebezpiecznych akcjach, jak wykradzenie kopiarki 

czy oblewanie Niemców kwasem, stąd drugi pseudonim „Pani Kwaskowska”. Jej rodzice 

zginęli podczas wojny, tata został uwięziony, a potem rozstrzelany przez Rosjan w kampanii 

wrześniowej, a mama zginęła w Oświęcimiu. W 1942 do mieszkania Pani Uli wpadli Niemcy. 

Aresztowali wielu harcerzy, Panią Ulę i jej mamę, która przyjechała akurat z wizytą do córki. 

Mimo że wiedziała, że w domu jest kocioł, weszła, by ratować córkę. Pani Ula została 

poddana drastycznym przesłuchaniom, ale nikogo nie wydała. Potem przewieziona została 

do Oświęcimia, gdzie przebywała prawie trzy lata. Uciekła z obozu z dwiema koleżankami w 

czasie jego likwidacji. Spotkanie z Panią Ulą na pewno pozostanie w mojej pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania z panią Urką 


