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Sprawa Mamunowa
Wspomnienia do druku przygotowały, wstępem i przypisami opatrzyły
Maria Lewandowska-Pijanowska i Violetta Rezler-Wasielewska

Sprawa Mamunowa to historia zagrożonego śmiercią polskiego jeńca wojennego, którego w Oflagu VII A Murnau w Bawarii ukrywali koledzy, rozpowszechniając pogłoskę o jego
udanej ucieczce. Tragicznym finałem wydarzenia, w obliczu groźby ujawnienia prawdy,
stała się samobójcza śmierć oficera.
Jak wynika z listów, notatek, wspomnień
z prywatnych, dotychczas nieznanych archiwów osób najbardziej zaangażowanych
w ukrywanie kpt. Edwarda Mamunowa, materiałów które w niniejszym opracowaniu
analizujemy i prezentujemy w ich najbardziej
zwartej części wspomnieniowej, sprawa miała ciąg dalszy po wojnie. W sposób naturalny
zakończyła ją śmierć wszystkich uczestników
1. Kpt. Edward Mamunow
zdarzenia. Duża źródłowa wartość przechowyŹródło: Archiwum
wanej przez rodziny jeńców spuścizny zachęca
Małgorzaty Tadeusiak
dziś jednak do jej uważnego przestudiowania
i ponownego podjęcia choć niektórych wątków tego zagadnienia, ale już
z perspektywy naukowej.
Tytuł niniejszego opracowania został zainspirowany korespondencją, prowadzoną przez byłych jeńców po wojnie. Sprawa Mamunowa to nie tylko historia jego ukrywania się, to także historia pomocy, jakiej udzieliło mu kilku
jeńców. W opracowaniu przedstawiamy ponadto również tytułowy problem
jako ciąg starań o utrwalenie w pamięci zbiorowej jak najwierniejszego rzeczywistości przebiegu wydarzeń. Wobec tabloizacji casusu Mamunowa nie
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było to łatwe. I nadal też pozostaje kwestią otwartą. Jest jeszcze inny, prawny aspekt tej sprawy, mianowicie: niemieckie postępowanie sądowe, które
w istocie było powodem ucieczki Mamunowa z aresztu, a ostatecznie również
przyczyną jego desperackiej śmierci. Ze względu na konieczność kontynuowania badań jest ono w naszym tekście jednak tylko zasygnalizowanie.
Przedstawmy zatem tytułową postać. Edward Mamunow to kapitan służby stałej, ur. 12 października 1902 r. w Lesznie pod Warszawą, który do niewoli Wehrmachtu został wzięty w 1939 r. podczas próby przedostania się na
Węgry. Jako jeniec otrzymał numer 16720. Wpierw trafił do przejściowego
obozu jenieckiego w Krakowie-Dąbiu, a następnie do Oflagu VII A Murnau
w Bawarii. W oflagu dołączył do swoich kolegów z 70. Pułku Piechoty (Pleszew), w którym podczas kampanii 1939 r. dowodził 3. kompanią karabinów
maszynowych i był jednocześnie zastępcą dowódcy III batalionu pułku. Kapitan uczestniczył w szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad
Bzurą. Oskarżony w Murnau o rozstrzelanie podczas wrześniowych walk
1939 r. żołnierzy niemieckich, których jego oddział pojmał do niewoli, został
wiosną 1940 r. osadzony w oflagowym areszcie. Groziła mu kara śmierci.
W nocy z 1 na 2 lipca 1940 r. uciekł z aresztu i uzyskawszy pomoc kolegów
ze swojego pułku, ukrywał się na strychu jednego z obozowych budynków aż
do 24 maja 1941 r., kiedy po przypadkowym ujawnieniu kryjówki wskutek
pożaru, powiesił się1.
Śmierć kpt. E. Mamunowa mocno poruszyła jeniecką społeczność obozu.
Jeńcy odnotowali to wydarzenie w swoich dziennikach i rozprawiali o nim
w oflagu do końca wojny. Później opisali we wspomnieniach, z których część
została po latach opublikowana2. Krótko mówiąc: zapamiętali. Po wojnie hiCentralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW),
Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (dalej: WASt), sygn.
5206; Archiwum Marii Lewandowskiej-Pijanowskiej (dalej: AML-P), Pismo J. Lewandowskiego do Klubu Murnauczyków przy Zarządzie Głównym Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację (dalej: ZBoWiD) z 19 VI 1966 r.; http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,
mamunow,edward,8302.html [on-line 12 VII 2016 r.]; R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003, s. 353; S. Datner, Ucieczki z niewoli
niemieckiej 1939–1945, Warszawa 1966, s. 167–170; 289–290; idem, Tragedia w Doessel.
Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939–1945 – ciąg dalszy, Warszawa 1970, s. 163.
2
F. B r z e z i ń s k i, W oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera, Opole 2013;
R. C h y ł a, Oflag VII A Murnau 1939–1945, [Lublin 1986]; s. 104; F. D u d a, Murnauczycy w ruchu oporu – przyczynek, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1987, t. 11, s. 82–83;
T.K. Gruszka, W Murnau, Londyn 1994, s. 56; W. Iwanowski, Konspiracja w oflagu VII A
Murnau, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1981, nr 4, s. 179; S. Majchrowski, Za drutami
Murnau, Warszawa 1970, s. 146–150; P. Wiktorski, Czas biegnie obok, Warszawa 1980,
s. 203; www.ktl.info.kalisz.pl/siarkiewicz/; http://www.info.kalisz.pl/siarkiewicz/strona7.htm
[on-line 29 VII 2016 r.].
1
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storią Mamunowa zainteresowali się także inni: literaci3, filmowcy4, historycy5
i dziennikarze6. Podstawowym źródłem wiedzy o niej dla nich, i zasadniczo
także dla nas dzisiaj, są przede wszystkim relacje jeńców, które znajdujemy
w publicznych i prywatnych archiwach, a także w publikacjach. Jak należy się
domyślać, przekaz poszczególnych osób różni się w wielu szczegółach, również
w tych najbardziej istotnych w rekonstrukcji wydarzenia, jak czas, uczestnicy
czy przebieg. Nie może być jednak inaczej: z wyjątkiem najczęściej cytowanego
w literaturze, zwłaszcza naukowej oraz w prasie, por. Mariana Siarkiewicza7,
który należał do niewielkiego grona jeńców wtajemniczonych w oflagu w ukrywanie Mamunowa, większość relacjonujących znała jego historię wyłącznie ze
słyszenia (i luki nierzadko uzupełniła własnymi domysłami).
J. S. Stawiński, Opowieści powstańcze. Godzina „W”. Węgrzy. Kanał. Ucieczka. Młodego warszawiaka zapiski z urodzin, Warszawa 1984, s. 153–199 (nowela zainspirowana
historią kpt. E. Mamunowa to Ucieczka napisana w 1956 r.); M. Wańkowicz, Drogą do Urzędowa, New York 1955 (sprawa Mamunowa została opisana w rozdziale Moce. W Polsce Moce
były publikowane na łamach „Kierunków” w 1956 r., później także m.in. w zbiorze: Dzieła
emigracyjne. Drogą do Urzędowa, Warszawa 1989, s. 203–212); idem: Od Stołpców po Kair,
Warszawa 1969, s. 433–446 (rozdział: Spod gilotyny).
4
Eroica. Symfonia bohaterska w dwóch częściach, 1957, 87 min., reżyseria: Andrzej
Munk.
5
S. Datner, Ucieczki…, s. 167–170 i 289–290; idem, Tragedia w Doessel…, s. 163–164.
6
B. Kunicki, Prawdziwa Eroica, „Ziemia Kaliska” 1969, nr 51–52, s. 7 i 1970, nr 1, s. 4;
M. Kaczmarek, Sprawa śmierci kpt. Edwarda Mamunowa, „Życie Pleszewa”, nr 32 z 13
VIII 2010 r., s. 15.
7
Marian Piotr Siarkiewicz, ur. 29 VI 1912 r. w Kaliszu. Po ukończeniu w 1939 r. Szkoły
Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, w stopniu podporucznika został skierowany
do 70. PP w Pleszewie. We wrześniu 1939 r. jako porucznik dowodził 74. kompanią asystencyjną w Armii „Poznań”. Walczył m.in. pod Kołem, Warszawą i Lublinem. Po rozwiązaniu
jednostek 10. DP, do której został przekierowany w trakcie kampanii, próbował przedrzeć się
na Węgry. 2 października w okolicach Annopola dostał się do niewoli. Poprzez obozy przejściowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Wrocławiu trafił
do Oflagu VII A Murnau (nr jeniecki 16314). W obozie tym w 1942 r. poślubił (per procura)
Krystynę Rydzewską z Kalisza. Po wyzwoleniu obozu (29 IV 1945 r.) znalazł się w sztabie
gen. Juliusza Rómmla, w utworzonym tam Polskim Ośrodku Wojskowym. W lipcu 1945 r.
otrzymał przydział do 16. Brygady Piechoty przy 2. Dywizji Pancernej 2. Korpusu Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, w której objął stanowisko zastępcy komendanta Ośrodka Szkoleniowego. W marcu 1946 r. został skierowany do oddziału operacyjnego 2. Korpusu w Ankonie,
a pod koniec sierpnia wraz ze sztabem wyjechał do Wlk. Brytanii do obozu Rednal, następnie
Beoulner. W maju 1947 r. wrócił do Polski. Wraz z żoną zamieszkał w Kaliszu. Tam narodziły
się dwie jego córki i z tym miastem związał swoje życie zawodowe. W 1990 r. został awansowany do stopnia kapitana, a następnie majora. Zmarł 6 VI 2002 r. CMJW, Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), sygn. 942 (Marian Siarkiewicz, „Murnau. Moje wspomnienia”, Kalisz
1998, s. 28–36), CMJW, WASt, sygn. 5207; http://mjrsiarkiewicz.republika.pl/nota.htm oraz
http://mjrsiarkiewicz.republika.pl/strona1.htm [on-line 27 VII 2016].
3
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W taki też np. sposób dowiedział się o niej Melchior Wańkowicz w 1945 r.,
który przyjechał do Murnau, gdy oflag przekształcał się w Polski Ośrodek
Wojskowy. Na podstawie sporządzonych wówczas notatek8, w 1955 r. opublikował Moce, reportaż, który także pod innym tytułem – Spod gilotyny
był wydawany wielokrotnie w jego autorskich zbiorach: Drogą do Urzędowa i Od Stołpców po Kair9. Pisarz zrelacjonował w nim oflagowe losy kpt.
E. Mamunowa oraz kpt. Alojzego Neterowicza10. Zrobił to w literackim, tak
bardzo charakterystycznym dla siebie stylu. Niemniej jednak w przypadku
pierwszego z nich pozostał zasadniczo, z nielicznymi wyjątkami, w zgodzie
ze znaną ogółowi jeńców faktografią. Zachował nawet większość autentycznych nazwisk, w tym samego ukrywanego. Mimo że historię E. Mamunowa
zgłębiamy w utworze poprzez jego przeżycia i towarzyszące temu emocje, co
fakty sytuuje na drugim planie, poznajemy kolejno wszystkie najważniejsze
jej części: powód, dla którego kapitan trafił w oflagu do aresztu i z niego
uciekł, drogę ucieczki, poszukiwania pomocy u pułkowych kolegów i miejsca
ukrycia, samo ukrywanie na strychu jednego z jenieckich baraków, desperacką śmierć przez powieszenie, gdy pożar wywołany brakiem ostrożności przy
używaniu prymitywnego piecyka – tzw. fetówki, rozprzestrzenił się i został
przez wszystkich zauważony, oraz reakcję otoczenia na znalezienie zwłok.
Poznajemy również jeńców, którzy pomagali nieszczęśnikowi. Takie jednak
przedstawienie faktów sprawiło, że pisarz im się naraził, o czym przekonał
się niebawem po pierwszym wydaniu utworu. Wyróżniając ppor. Jana Lewandowskiego, któremu przypisał w zasadzie całe dzieło pełnej poświęcenia
i wyrzeczeń konspiracyjnej pomocy, wprowadził w obieg swoją, literacką,
choć opartą na wielu faktach, wersję tragicznych wydarzeń.
Wańkowiczowska postać ppor. J. Lewandowskiego jest również jak najbardziej prawdziwa, także z nazwiska11. Podporucznik rez. J. Lewandowski
w istotnym stopniu uczestniczył w akcji ukrywania E. Mamunowa, a później
– jak pokazał jego bogaty zbiór powojennej korespondencji oraz wspomnień
z niewoli, upubliczniony po raz pierwszy w niniejszym materiale – również
wytrwale i z dużym poświęceniem gromadził świadectwa w tej sprawie.
8
M. Wańkowicz, Od Stołpców po Kair, Warszawa 1971, wyd. 2, Warszawa 1971, s. 679–
681. Pisarz napisał w Posłowiu: „ […] sam nie potrafiłbym wyliczyć moich licznych informatorów. Przyjechałem do Murnau, kiedy obóz jeszcze funkcjonował mimo ustąpienia Niemców. Wyjechałem z pełnymi tekami notatek, z informacjami od licznych ludzi i na liczne tematy” (s. 681).
9
Patrz przyp. 3.
10
Losy Alojzego Neterowicza zostały opisane przez niego samego we wspomnieniach,
a po jego śmierci – staraniem syna, Józefa Neterowicza – ukazały się drukiem: A. Neterowicz, Nora. Wspomnienia podporucznika Alojzego Neterowicza jeńca wojennego Oflag VII A
Murnau 1939–1945 więźnia politycznego, red. H. Dobranowicz, Bielsko-Biała 2015.
11
Patrz s. 170.
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Robił to, przyjaźniąc się z Julianem Rowińskim, porucznikiem służby stałej
(tak jak on, z pleszewskiego pułku piechoty)12, który w Murnau przyjął na
siebie – co podkreślają zgodnie wszyscy wtajemniczeni w ukrywanie E. Mamunowa – największy ciężar, o czym w momencie szczególnego zainteresowania sprawą, czyli w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, J. Rowiński,
walcząc z chorobą, publicznie nie mówił i odsyłał wszystkich do J. Lewandowskiego. To właśnie rolę J. Rowińskiego przypisał pisarz w Mocach (później Spod gilotyny) ppor. J. Lewandowskiemu.
Jan Lewandowski jednak protestował. Zwrócił M. Wańkowiczowi uwagę na
zmienione w reportażu fakty w krótkiej rozmowie, do jakiej doszło po prelekcji
pisarza w Poznaniu w 1958 r. Poinformował go wówczas, że najważniejszą
osobą w całej akcji w oflagu był por. J. Rowiński. Chciał nawet pisarza razem
z nim odwiedzić, ale nie udało się to ostatecznie z racji problemów J. Rowińskiego ze zdrowiem, a M. Wańkowicza z władzami PRL. Jan Lewandowski
próbował też w tej rozmowie dociec źródła wersji zdarzeń, przedstawionej
w książce. Jednak autor zbył go żartem. O tej sytuacji J. Lewandowski przypomniał pisarzowi w październiku 1970 r., w ożywionej korespondencji z nim,
nawiązanej przez M. Wańkowicza w związku z przygotowaniami Od Stołpców
przez Kair do drugiego wydania13. Bezpośrednim powodem kontaktu było – jak
pisarz objaśnił m.in. w Posłowiu do kolejnej edycji zbioru – dwanaście listów,
które otrzymał, a które są w sprzeczności z jego relacją w książce. Wszystkie
natomiast wskazują jako osobę odpowiedzialną za organizowanie ukrywania
się E. Mamunowa właśnie por. J. Rowińskiego, a o ppor. J. Lewandowskim
mówią, prawie jak on sam (poza faktem udzielenia pomocy na samym początku), tj., że przyłączył się do niej w końcowej fazie. Melchior Wańkowicz
relacjonował w Posłowiu swoje starania o wyjaśnienie sprawy (uwaga! Jest to
już nie sprawa E. Mamunowa, a sprawa pomagających mu jeńców). Przedstawił również w skrócie, ale bardzo precyzyjnie i rzeczowo treść korespondencji
z J. Lewandowskim (nie pominął nawet faktu, że J. Lewandowski wyjaśnił
mu, iż odpowiedział dopiero na jego drugi list, bo pierwszego nie dostał). Potwierdził też otrzymanie od J. Lewandowskiego kilkustronicowego opisu biegu
wydarzeń w oflagu, a w nim stwierdzenie, że Marian Siarkiewicz, do którego
po swojej ucieczce z aresztu zwrócił się E. Mamunow, szukając schronienia,
ostatecznie nie pomógł mu, podobnie jak później, kiedy M. Siarkiewicz nie
wywiązał się z obietnicy dzielenia się swoimi racjami żywnościowymi. Pisarz
wymienił ponadto dwa załączniki, które J. Lewandowski przysłał mu wraz z listem, a które były dowodami jego powojennych starań o uznanie J. RowińskiePatrz s. 154–155.
AML-P, listy: M. Wańkowicza do J. Lewandowskiego z 27 X 1970 r., J. Lewandowskiego do M. Wańkowicza z 31 X i 12 XI 1970 r.
12
13
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go za najbardziej zaangażowanego w ukrywanie E. Mamunowa i docenienie
jego bezinteresownej i pełnej poświęcenia postawy. Jeden to wniosek do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej: ZBoWiD) o zwiększenie renty
dla J. Rowińskiego, drugi – prośba do Klubu Murnauczyków przy ZBoWiD-zie
o przyznanie mu renty specjalnej i odznaczenie14. Melchior Wańkowicz kończy
swój wywód na ten temat w Posłowiu stwierdzeniem:
„Relacje obu stron są najzupełniej zgodne co do wszystkich szczegółów podanych w moim opowiadaniu. Zasadniczej rozbieżności co do roli, jaką odegrali
Siarkiewicz i Lewandowski, nie mogę rozstrzygać, nie mając uprawnień jako
pisarz przeprowadzenia dowodu prawdy. […] Jedyne więc, co mogę stwierdzić
na mocy zgodnych zeznań obu stron, to fakt, że niemałą rolę grał Marian Siarkiewicz, którego nie wymieniłem w książce, i że zbyt mało podkreśliłem zasługę
Juliana Rowińskiego. Sądzę, że wydanie osądu w sprawie Lewandowski–Siarkiewicz leży w kompetencji Klubu Murnauczyków” 15.

Do tytułu Spod gilotyny M. Wańkowicz dodał jeszcze odsyłacz, w którym
poinformował, że użycie prawdziwych nazwisk w pierwszym wydaniu książki przyniosło liczne sprostowania i że wyjaśnia tę sprawę w posłowiu. Zmian
w tekście reportażu nie wprowadził.
Kiedy w 1971 r. ukazało się drugie wydanie Od Stołpców przez Kair,
sprawa Mamunowa była już obecna w świadomości zbiorowej. Pojawiła się
w filmie, prasie i w opracowaniach naukowych. Największy rezonans przyniósł jej – obok książek M. Wańkowicza – film Eroica w reżyserii Andrzeja
Munka z 1957 r.16 O ile jednak M. Wańkowicz zrelacjonował fakty dość
wiernie, o tyle dla A. Munka i współautora scenariusza Jerzego Stefana
Stawińskiego, były one jedynie inspiracją do skonstruowania własnej opowieści i zaakcentowania innych kwestii17. Nie dzieje się tak z pewnością
14
Obydwa zachowały się w zbiorze J. Lewandowskiego, który przechowuje córka, Maria
Lewandowska-Pijanowska, współautorka opracowania (AML-P).
15
M. Wańkowicz, Od Stołpców…, s. 680–681.
16
Film został opatrzony podtytułem Symfonia bohaterska w dwóch częściach (część
pierwsza: Scherzo alla polacca, część druga: Ostinato – lugubre). Premiera odbyła się w styczniu 1958 r., stąd niektórzy mylnie przyjmują też rok za czas produkcji. W filmie wystąpili:
Edward Dziewoński, Barbara Połomska, Kazimierz Rudzki, Tadeusz Łomnicki. Zdaniem
krytyków utwór A. Munka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł polskiej szkoły
filmowej, zapoczątkowującym jej nurt ironiczno-groteskowy, i jednym z największych arcydzieł nie tylko polskiego, ale również europejskiego czy nawet światowego kina. Szerzej m.in.:
http://www.akademiafilmowa.pl/film,17,158,0,Eroica-.html; http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/w-doborowym-gronie-o-eroice-munka/26 [on-line
17 VI 2016 r.].
17
Jerzy Stefan Stawiński napisał ją w 1956 r. Drukiem ukazała się w 1966 r. pt. Ucieczka. Później była kilkakrotnie wznawiana. Patrz przyp. 3.
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ze względu na zignorowanie przez twórców filmu faktografii. Po prostu,
na czym innym autorom obu dzieł zależało. Stawiński, który jako żołnierz
Armii Krajowej był – uwaga – przetrzymywany po upadku Powstania Warszawskiego w Oflagu VII A Murnau (!)18, zetknął się osobiście z zachowaną
tam pamięcią o Mamunowie jeszcze w czasie wojny. Jako powstańca warszawskiego, który przeżył znaczną jej część z daleka od oflagu, uderzyła go
tam ze zdwojoną siłą specyficzna atmosfera obozu, system norm i postaw
żołnierzy, przetrzymywanych w izolacji od świata, który gwałtownie, ale bez
ich udziału, się zmienił. To właśnie zderzenie tych dwóch światów w kontekście dramatu Mamunowa, a właściwie por. Zawistowskiego, zostało w Eroice
wyeksponowane.
Utwory M. Wańkowicza i A. Munka różni też perspektywa twórców, ale
to czyni je wzajemnie świetnie się uzupełniającym, wręcz rewelacyjnym materiałem o człowieku i zbiorowości w specyficznych okolicznościach – w czasie wojny, w warunkach ciągłej, zatrważającej walki o przeżycie. W opowieść
M. Wańkowicza zagłębiamy się zatem – jak zostało już powiedziane – towarzysząc Mamunowowi. Poznajemy jego myśli, emocje, działania. Jesteśmy
przy nim bardzo blisko aż do momentu tragicznej śmierci, w ten sposób
zdobywamy wyobrażenie miejsca, w jakim żył, i poznajemy ludzi, z którymi
się kontaktował. Trzeba autorowi oddać sprawiedliwość: napisał świetnie
studium zastraszonego człowieka, który toczy nieustanną walkę z wrogiem
i sobą samym. Łącząc fakty z literacką fikcją, M. Wańkowicz umiejętnie
zbudował w nim bardzo autentyczny, wiarygodny obraz. Podobny efekt
osiągnęli twórcy Eroiki, choć w zupełnie inny, bo dramatyczno-groteskowy
sposób. W części filmu dotyczącej obozu jenieckiego, na pierwszy plan wysunęli oni zbiorowość. Obserwacje i przeżycia J. Stawińskiego z Murnau
zostały zaskakująco trafnie do tego wykorzystane i połączone z przetworzonymi faktami. Prześmiewcze, pełne ironii ujęcie bohaterów (zwykłych
ludzi, myślących trzeźwo i zdroworozsądkowo, jednak bardzo różniących
się) oraz przedstawianej rzeczywistości obozowej sprawia, że wyraziście,
ale i zaczepnie zostają ludzie zderzeni ze swoją codziennością. Skłania to
widzów do głębokiej refleksji nad naturą człowieka oraz jego moralną kondycją podczas wojny.
Mocno zmieniona faktograficzna warstwa Eroiki, w przeciwieństwie do
emocjonalnej, nie spotkała się z publiczną krytyką kombatanckiego środowiska Oflagu VII A Murnau, ale późniejsze artykuły w prasie, nawiązujące
do jej tytułu, już tak. Na przełomie roku 1969 i 1970 r. w czasopiśmie „Zie18
Jerzy S. Stawiński trafił do niewoli 5 X 1944 r. Trzy dni później został skierowany do
Stalagu 344 Lamsdorf, a 19 X 1944 r. wywieziono go do Oflagu VII A Murnau, CMJW, WASt,
sygn. 5676.
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mia Kaliska” opublikowano w dwóch częściach tekst Bogumiła Kunickiego,
w którym ukazał on wydarzenia w oflagu według relacji M. Siarkiewicza
(nieprzypadkowo w „Ziemi Kaliskiej” – przypomnijmy: M. Siarkiewicz był
mieszkańcem Kalisza)19. Artykuł przedstawia porucznika jako cenne źródło
informacji, a także ważne ogniwo w organizacji pomocy dla kpt. E. Mamunowa. To M. Siarkiewicz miał być pierwszym, który pomógł uciekającemu i od
którego zaczęła się organizacja ukrycia kapitana, później zaś samo ukrywanie. Trudno dziś powiedzieć, na ile wersja ta pochodzi od autora artykułu,
a na ile przekazana była przez M. Siarkiewicza. Gdy tekst się ukazał, wywołał jednak oburzenie niektórych kolegów z okresu niewoli. Natychmiast po
publikacji pierwszej jego części do J. Lewandowskiego napisał list Tadeusz
Tarchalski. Jako przewodniczący Sekcji Historycznej i prezes Sądu Koleżeńskiego w kaliskim ZBoWiD-zie prosił go o przesłanie do Zarządu Powiatowego związku sprostowania w tej sprawie, bo – jak stwierdził – „[…] nie można
dopuszczać do tego, aby ktoś cudzym kosztem robił z siebie «bohatera»”20.
Relacja M. Siarkiewicza o sprawie kpt. E. Mamunowa, która zawiera
błędy i nieścisłości również w kwestii innych faktów (w notatkach J. Lewandowskiego są one podkreślone, niektóre opatrzone komentarzami), z jakich
najpoważniejsze jest określenie czasu ukrywania kapitana, weszła jednak
z nimi w publiczny obieg wcześniej niż w 1969 r. i, niestety, za sprawą
opracowań naukowych. W 1966 r. historyk Szymon Datner opublikował
pierwszy z dwóch tomów swojego opracowania Ucieczki z niewoli niemieckiej
w latach II wojny światowej 1939–1945, a cztery lata później drugi: Tragedia
w Doessel, ucieczki z niewoli niemieckiej 1939–1945 – ciąg dalszy21. Przyjmuje w nich za podstawowe i jedyne źródło informacji w sprawie Mamunowa,
relację M. Siarkiewicza. To, dlaczego nie skonkonfrontował jej z innymi,
w tym także relacjami J. Rowińskiego i J. Lewandowskiego, które przecież
znał, pozostanie w sferze domysłów. Szymonowi Datnerowi, który swoje
badania wśród jeńców rozpoczął w 1964 r., udało się dotrzeć do wielu kombatantów, pamiętających wydarzenia w oflagu. Grono ich uczestników było
jeszcze wówczas liczne. Zainteresowani ideą jego książki wspierali go, pracowicie spisując relacje, gromadząc dokumenty i umożliwiając kontakty z kolejnymi świadkami. Rowiński, u którego szybko postępowała choroba płuc,
scedował przedstawienie historykowi wszystkich okoliczności na J. LewanB. Kunicki, op. cit.
AML-W, list T. Tarchalskiego do J. Lewandowskiego z 21 XII 1969 r.
21
S. Datner, Ucieczki…, op. cit.; idem, Tragedia…, op. cit. Ustalenia S. Datnera były
później powtarzane przez innych badaczy. Zob. D. Kisielewicz, Oficerowie polscy w niewoli
niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998, s. 269; eadem, Niewola w cieniu Alp.
Oflag VII A Murnau, Opole 2015, s. 43. Patrz także: CMJW, RiW, sygn. 942, s. 29–36.
19
20
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dowskiego i jeszcze na jednego kolegę z Murnau – Józefa Baumanna (to za
pośrednictwem tego ostatniego badacz dotarł do dwóch przyjaciół z oflagu).
Rowiński miał wątpliwości, czy był to dobry moment. Osoby, których one
dotyczyły, ciągle żyły. Nie chodziło mu bynajmniej o rolę M. Siarkiewicza,
w sprawie którego korespondencyjna polemika prowadzona była od wielu lat
również z jego udziałem, a o postawy niektórych jeńców. W jednym z listów
do J. Lewandowskiego rozżalony J. Rosiński wyznał dość chaotycznie:
„[…] o […] ucieczce z aresztu – błąkaniu się przez cały ranek przez odsyłanie
jednych do drugich – sam dobrze wiesz. A o takich historiach obojętności, z jaką
się spotykałem, często podłości, jak: Korycki – Porwit – Sroka – Stawski (Stawski nie chciał mnie ubezpieczać w czasie upałów, gdy drzwi garażu do umywalni
zostawiali w nocy otwarte. Gdy chciałem zamknąć, aby słyszeć jak ktoś idzie,
bo skrzypiały, podnosił się wrzask). Kopczyński, który wręcz odmawiał pomocy,
mimo, że grał stale w karty o duże sumy. Zestawienie Koryckiego z Oleszko, gdy
mieliśmy iść do Niemców, to są rzeczy mało budujące. I mógłby ktoś pomyśleć,
że nieprawdopodobne, a podane tylko po to, aby na ich tle – nasza ofiarność –
poświęcenie – koleżeństwo wydawały się jeszcze większe. Dobrze wiesz, że tych
podłości można by wyliczać multum […]. Wiesz dobrze, że poza Tobą jednym,
spotykało się raczej obojętność, a czasem wręcz niechęć i wrogość. Wydaje mi się,
że nie ma co tego wywlekać na światło dzienne”22.

Jest jeszcze jedna kwestia: J. Rowiński w całej swojej korespondencji,
a także we wspomnieniach, nie odniósł się zasadniczo do zarzutu, jaki postawiono kpt. E. Mamunowowi i na podstawie którego zatrzymano go w Murnau w obozowym areszcie, tj. rozstrzelania podczas wrześniowych walk
jeńców-żołnierzy niemieckich. Nie zastanawiał się – jak zapewniał w korespondencji – nad prawdziwością zarzutu. Nie analizował tej kwestii z E. Mamunowem. Wydaje się, że nie było to dla niego istotne. Wielokrotnie odsyłał
pytających do J. Lewandowskiego, który – wg niego – wiedział więcej na ten
temat, ale w liście do Karoliny Mamunow, wysłanym po bardzo przykrych
dla niego świętach Bożego Narodzenia, spędzonych w szpitalu, najwyraźniej
w przypływie słabości, na jaką rzadko sobie pozwalał, wyznał rozgoryczony:
„Gdybym był inny […] to w momencie krytycznym (zaraz po ucieczce z aresztu) dla śp. Brata Pań postąpiłbym jak inni koledzy. To znaczy, w obawie udzielenia pomocy «zbrodniarzowi wojennemu» z wyrokiem śmierci, bo przecież za
takiego uchodził w oczach nie tylko Niemców, ale i wielu kolegów, wyzbyłbym się
go. Posłał dalej jak dotkniętego trądem…”23.
22
23

AML-P, List J. Rowińskiego do J. Lewandowskiego z 9 VIII 1964 r.
Ibidem, List J. Rowińskiego do K. Mamunow z 5 I 1965 r.

154

WSPOMNIENIA I RELACJE

Może więc A. Munk i J. Stawiński w Eroice dotarli do istoty rzeczy.
Zachowana korespondencja dwóch przyjaciół z obozu, J. Lewandowskiego i J. Rowińskiego, z innymi kolegami z niewoli, rodzinami oraz
wszystkimi, których sprawa Mamunowa interesowała, nawet z wieloma
lukami, wynikającymi z niekompletności archiwum, jest bardzo interesującym i bogatym źródłem informacji. Niniejsze opracowanie, które odgrywa
rolę wstępu do najistotniejszej części spuścizny J. Lewandowskiego – jego
wspomnień oraz wspomnień J. Rowińskiego z okresu od 2 lipca 1940 r. do
24 maja 1941 r. – nie wyczerpuje tego źródła w pełni. Rowiński spisywał
je niechętnie i długo, możliwe, że w związku z szybko postępującą chorobą,
która ostatecznie nie pozwoliła mu ich ukończyć. Publikujemy je jako podstawowe, w przypisach dodając konieczne naszym zdaniem objaśnienia i te
fragmenty relacji J. Lewandowskiego, które w jakiś sposób się różnią od
zapisu J. Rowińskiego, a na ogół są dopowiedzeniami. Brakujący fragment
wspomnień Rowińskiego, który nie został przez niego napisany z powodu
śmierci, uzupełniamy wspomnieniami Lewandowskiego i kończymy – również jak on sam – wierszem jego autorstwa. W tekście wspomnień poprawiamy bez zaznaczenia nieliczne błędy literowe i ujednolicamy pisownię
skrótów, niektóre rozwijając, inne wprowadzając. Tekst ilustrujemy fotografiami.
* * *
Julian Rowiński
Julian Stefan Rowiński, ur. 22 kwietnia
1905 r. w Biełogonie pod Kielcami, syn Szczepana i Marii z d. Kędzierskiej, z wojskiem
związał się w 1926 r., kiedy powołano go do
służby wojskowej w 4. PP w Kielcach. Po jej
odbyciu został podoficerem zawodowym w stopniu plutonowego. W latach 1931–1934 kształcił się w Szkole Podchorążych dla Podoficerów
Zawodowych w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu,
w stopniu podporucznika, otrzymał przydział
do 70. PP w Pleszewie. Pełnił tam różne funkcje, m.in. oficera żywnościowego. W 1937 r.
awansował na porucznika. We wrześniu 1939 r.
dowodził zgrupowaniem przy 14. DP. Do niewoli niemieckiej dostał się 23 września 1939 r.
Otrzymał numer jeniecki 138. Najpierw był
przetrzymywany w Oflagu VII B Eichstätt.

2. Por. Julian Rowiński
Źródło: Archiwum Anny Rowińskiej
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W maju 1940 r. został wraz z innymi kolegami z pułku w Pleszewie przewieziony
do Oflagu VII A Murnau, w którym przebywał już do końca wojny i gdzie m.in.
pełnił służbę ochronną redakcji, opracowującej biuletyn informacyjny. W październiku 1945 r. w Polskim Ośrodku Wojskowym w Murnau poślubił Sabinę
Swędrowską (ur. 17 października 1916 r., zam. w Pyzdrach k. Poznania), swoją
narzeczoną, którą odszukał w Niemczech, po tym jak w 1941 r. jako robotnica
przymusowa została wywieziona w okolice Hanoweru. Do kraju wrócili razem
w 1946 r. Zamieszkali w Kielcach. Mieli dwie córki: Elżbietę i Annę. Rowiński
zajął się handlem. Już w 1949 r. zdiagnozowano u niego gruźlicę, która spowodowała, że w latach 1963–1966 z niewielkim przerwami zmuszony był przebywać
w szpitalu. Zmarł 7 listopada 1966 r.24

W maju 1940 r. zostałem przeniesiony z Oflagu VII B Eichstätt do Oflagu
VII A Murnau. Zakwaterowano mnie w wykończonych co dopiero garażach.
Zamieszkałem wraz z grupą ponad 200 oficerów w garażu „E”. W Murnau
przebywało już w tym czasie około 2000 oficerów polskich. W grupie tej było
pięciu oficerów służby stałej z 70 p.p. [70 PP], w tym kapitan Edward Mamunow. Ucieszyłem się bardzo ze spotkania kolegów. Radość moja jednak
trwała krótko, ponieważ po trzykrotnym widzeniu się z kpt. Mamunowem,
został on aresztowany i umieszczony w areszcie przy wartowni. Po kilku
dniach dowiedziałem się, że został wywieziony i słuch o nim zaginął. Przypomniało mi się wówczas, że Mamunow był zawsze trochę podniecony, a nawet
podenerwowany – dziwnie niespokojny. Gdy rozeszły się wówczas pogłoski,
że będzie wymiana jeńców polskich między Niemcami a ZSRR, kapitan zgłosił się na tę wymianę.
2 lipca 1940 r., wracając z łaźni ok. godziny 8.00, przy ścianie szczytowej
garażu zobaczyłem Mamunowa. Ucieszyłem się bardzo i powitałem go okrzykiem: „Edek! Jesteś?” Położył palec na ustach. Zrozumiałem. Poszedłem do
garażu, aby się ubrać. Po chwili wróciłem do niego i uspokoiłem, że przecież w mojej „eichsteckiej” grupie, z wyjątkiem por. Stawskiego z naszego
pułku, nikt go nie zna, gdyż niedawno przyjechaliśmy. Stojąc na uboczu,
opowiedział mi, że udało mu się uciec z aresztu na dach wartowni, a potem
do bloku „A”. Ponieważ jednak w czasie jego aresztowania, nastąpiły pewne
przekwaterowania, trudno mu było odnaleźć przyjaciół, z którymi uprzednio
mieszkał. Spotkani znajomi wręcz odmówili mu przechowania z bojaźni.
24
Archiwum Anny Rowińskiej (córki): Nota biograficzna opracowana przez A. Rowińską; Zaświadczenie Dowództwa Obozu Polskich Oficerów z 7 VII 1945 r. o ubezpieczaniu
pracy redakcji biuletynu informacyjnego; Świadectwo zaślubin z 16 X 1945 r., wydane przez
Duszpasterstwo Katolickie Polskiego Ośrodka Wojskowego w Murnau; Książeczka wojskowa
J. Rowińskiego; AML-P: List J. Rowińskiego do J. Lewandowskiego z 25 IV 1963 r.; CMJW,
WASt, sygn. 5207.
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Przyszedł do mnie, abym go gdzieś ukrył, przecież Niemcy będą go poszukiwać. Jak wkrótce potem zauważyliśmy, szukali go, ale na zewnątrz obozu.
Poprosiłem go do swojego osłoniętego kąta w garażu. Zjedliśmy śniadanie,
czekając na apel, głowiliśmy się nad tym, gdzie można by go ukryć na czas
obliczania jeńców. Przypomniałem sobie, że obok pisuaru stoją oparte zbite
deski do zasłaniania okien.
Postanowiliśmy doczekać, aż wszyscy wyjdą na plac i w ostatniej chwili
podeszliśmy do pisuaru. Odchyliłem deski, a kapitan na czworakach ukrył
się za nimi. Ja oparłem je ponownie o ścianę i wybiegłem z garażu, aby dołączyć do swojej grupy, stojącej na placu apelowym. Po skończonym apelu
wpadłem biegiem do ukrytego Mamunowa, by odsłonić zasłony, zanim nadejdą inni. Po jego uwolnieniu zmieszaliśmy się z powracającymi kolegami.
Po obiedzie wyniosłem koc przed garaż i opalając się, zastanawialiśmy się,
co robić dalej. Postanowił uciec z obozu. Ale dopiero po pewnym przygotowaniu (zdobycie żywności i cywilnego ubrania, a przynajmniej spodni). Także
po uspokojeniu na zewnątrz obozu i zaprzestaniu poszukiwań. Niemcy byli
w dalszym ciągu przekonani, że kapitan uciekł na zewnątrz i na myśl im
nie przyszło, aby mógł uciec do środka. Tymczasem, chodziło tylko o to, aby
ukryć się i przyczaić gdzieś na dwa, trzy tygodnie i dopiero wówczas uciekać,
gdy się nieco uspokoi w terenie.
Długo głowiliśmy się nad odkryciem jakiegoś schowka i penetrowaliśmy wszystkie możliwe zakamarki. Każdy miał jakieś braki, żaden się nie
nadawał. Wreszcie w pewnym momencie, Mamunow, spoglądając na dach
zrobił genialne odkrycie. „Przecież musi być jakiś strych, bo w garażu jest
przecież sufit”. Sufit, owszem był, ale z supremy [płyty wiórowo-cementowej], więc nie do użytku jako podłoga. Podnieśliśmy się i przeszliśmy przez
cały garaż, spoglądając ukradkiem w górę. Szukaliśmy jakiegoś wejścia na
górę. Znaleźliśmy klapę w umywalni i ucieszyliśmy się bardzo. Dlatego, że
znaczyło to, że było tam jakieś wzmocnienie czy pomost, który nie załamie
się pod ciężarem człowieka. Teraz wyłoniła się kwestia, jak się tam dostać,
bo sufit był na wysokości ok. 5 m. Wychodząc przed garaż zauważyłem
drąg świerkowy nieokorowany, którym zagrodzono świeżo cementowaną
kostkę jezdni. Postanowiliśmy wziąć tę żerdź, ale dopiero po trąbce (capstrzyku).
Czekając na kolację kpt. Mamunow opowiedział mi, że podczas wojny we
wrześniu, w czasie jednego z przeciwuderzeń, gdy wszedł ze swą kompanią
do jednej z odbitych miejscowości, zastał nieopisany lament kobiet i dzieci.
Okazało się, że Niemcy, po wkroczeniu do wsi za jakąś małą przewinę jednego z gospodarzy, urządzili masakrę – rozstrzelali wszystkich (52) mężczyzn
ze wsi. Kapitan woził na swym „łaziku” trzech jeńców, których miał odwieźć
do pułku. Podjechał z nimi w obejście, gdzie leżeli zastrzeleni w podwórzu,
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pod stodołą. A wśród nich zrozpaczone kobiety, szukające i rozpoznające
swoich bliskich – mężów, ojców, braci, synów. Przejęty bestialskim mordem
Mamunow, ustawił pod tą samą stodołą swych jeńców. Wyjął rewolwer i rozstrzelał owych trzech jeńców.
Po dostaniu się do niewoli i osadzeniu w Murnau, prześladowała go myśl,
że jego bezprawie wyjdzie na jaw i poniesie zasłużoną karę za swój odruch
zemsty. Łudził się więc, że będzie wymiana jeńców i zdoła dostać się do
ZSRR. Niestety, jeden ze strzelców jego kompanii, przebywający w jakimś
stalagu, sadząc, że Niemcy za denuncjację kapitana zwolnią go z niewoli –
wydał go i oskarżył o popełnienie zbrodni. Po tym doniesieniu kapitan został
aresztowany i osadzony w areszcie przy wartowni. Po kilku dniach został odwieziony do sądu w Monachium, gdzie po rozprawie został skazany na karę
śmierci. Jednak zaprzeczał stawianym mu zarzutom i podał jako świadków
dwóch nieistniejących (zmyślonych) podoficerów. Mamunow twierdził, że był
w tym czasie gdzie indziej. Wyrok został wstrzymany. Z braku miejsca w monachijskim więzieniu, odesłano go do aresztu w Oflagu VII A w Murnau do
czasu przeprowadzenia dodatkowych dochodzeń.
Zrobił to, ot tak sobie, aby odwlec jeszcze na jakiś czas wykonanie wyroku i pożyć trochę dłużej. W czasie oczekiwania na ewentualną ponowną
rozprawę, udało mu się zbiec wewnątrz obozu, wycinając tzw. filong25. Tak
się właśnie znalazł u mnie.
Filong to część drzwi, płycina stanowiąca ich dużą, środkową płaszczyznę. AML-P:
Wspomnienia J. Lewandowskiego [uwaga! Lewandowski pisze o sobie w trzeciej osobie]:
„Mamunow, przebywając w areszcie miał czas ponacinać scyzorykiem drewniane drzwi
w najcieńszych miejscach przy ramie. Przez wykonany otwór w drzwiach wyszedł w skarpetach z celi na korytarz. Następnie na klatkę schodową, potem na strych wartowni i na jej
dach. Dach wartowni łączył się z dachem bloku «A», w którym mieszkali jeńcy. Pod osłoną
nocnej mgły, która była wyjątkowo silną zasłoną dla reflektorów, kapitan przeszedł dachami
znad wartowni nad blok «A». Po rynnie spustowej (deszczowej) bloku «A» spuścił się na teren
obozu. Pierwsze kroki skierował do bloku «B», do pokoju, z którego zabrali go Niemcy. Trudno stwierdzić, czy mieszkał tam jeszcze kapitan Hertmanowski. Wiadomo, że ci, których
kapitan zastał, odmówili mu ukrycia i udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Uciekinier poszedł
dalej, do swych przyjaciół, mieszkających w bloku «B». Najbardziej chciał ukryć się w piwnicy bloku «B». Wszędzie spotkał się z odmową. Wędrówka trwała całą noc. Nad ranem, ale
już w jasny dzień 2 lipca 1940 r., kapitan Mamunow przyszedł na południową część strychu
bloku «B», gdzie mieszkali sami podporucznicy. Strych nie był zagospodarowany. W kątach
leżały sterty wełny drzewnej, przeznaczonej do wypchania sienników i podgłówków. Część
oficerów spała na samych siennikach. Ppor. Jan Julian Lewandowski i jego najbliżsi sąsiedzi mieli sienniki na żelaznych łóżkach. W odległości 2–3 metrów od łóżka Lewandowskiego
leżała sterta wełny drzewnej. Z drugiej strony obok spali ppor. służby stałej Feliks Kaczor
i ppor. rez. Antoni Kurzeja. Przed aresztowaniem kapitan nie odwiedził Lewandowskiego na
strychu. Ale nie można wykluczyć, że przed jego zabraniem przez Niemców, Lewandowski
mógł jeszcze mieszkać w garażu bloku «G», w którym został zakwaterowany po przyjeździe
25
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Gdy po „trąbce” koledzy zaczęli opuszczać plac apelowy, poprosiłem Tadeusza Huberta, mego kolegę z gimnazjum, umówionego już uprzednio, do
pomocy przy przeniesieniu żerdzi, znajdującej się o kilkanaście metrów od
garażu. Wstawiliśmy ją do drugiego przedsionka, przylegającego do umywalni. Na rzucane pytania ciekawskich odpowiadałem, że przyda się drewno do
gotowania. Z braku miejsca w kuchni ogólnej gotowaliśmy nad rozpalanym
byle gdzie ogniskiem. Niemcy jednak z obawy pożaru nie pozwalali na te
cygańskie sposoby. Byliśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć tego dnia. Niemcy w obozie nie robili żadnych poszukiwań, zakładając, że jeniec jest poza
drutami.
Tymczasowe locum z nierzucającym się w oczy wejściem – znalezione.
Drąg jest. Żywność na następny dzień przygotowana w chlebaku. Termosy
z gorącymi napojami. Masa innych koniecznych drobiazgów: mocny sznurek spleciony z kawałków od paczek z haczykiem do zawieszania chlebaka,
w maju 1940 r. do Murnau z grupą oficerów z Oflagu VII B Eichstätt. Twardym snem spali
oficerowie na strychu, mogło ich być 60. Po drodze do ppor. Jana Lewandowskiego kapitan
zbudził innego oficera o tym samym nazwisku, który był znany w obozie jako wykładowca
języka angielskiego. Po trudnościach, dzięki wskazaniom mieszkańców naszego strychu,
cierpiących na bezsenność, kapitan odnalazł w końcu ppor. Jana Lewandowskiego. Po
nagłym zbudzeniu, ppor. Jan Lewandowski, na słowa kapitana: – «Uciekłem szwabom!» –
nie mógł pojąć «Dokąd on uciekł, jeśli jest z nami za drutami, w obozie?» Kapitan zażądał
ukrycia w sienniku Jana. Rozkaz został wykonany. Mamunow oddał masywny scyzoryk
w rogowej oprawie i wełniane skarpety, które zdjął z nóg i polecił spuścić z wodą – piętro
niżej w ustępie. W wielkim zdenerwowaniu Lewandowski przeciął jeszcze tym historycznym
scyzorykiem podłużnie swój siennik w górnej prawej jego części. Lewandowski wypracował
wklęsłość wewnątrz siennika. Wykonywał to w pocie czoła, obawiając się, aby ktoś tego nie
zauważył. Do tak spreparowanego łoża wsunął się kapitan, wyczołgując się spod sterty wełny drzewnej, w której się ukrył w czasie manipulacji Lewandowskiego. Potem Jan Lewandowski przykrył go prześcieradłem i kocami. Czas tej operacji wydał się Lewandowskiemu
wiecznością – drżały mu ręce z wysiłku i zdenerwowania. Cały czas Lewandowski obawiał
się wzroku osób niepowołanych. Ppor. Kaczor spał twardym snem, ppor. Kurzeja otworzył
oczy i dyskretnie obrócił się na lewy bok. Lewandowski odetchnął dopiero po nakryciu kapitana kocami. Następnie, w ustępie, piętro niżej, spuścił z wodą skarpety i scyzoryk do kanalizacji. Po powrocie na strych, Lewandowski stwierdził, że kapitan opuścił «miejsce postoju»
– raczej «leżenia» w jego sienniku. Hałaśliwe dojście do Lewandowskiego, zmusiło kapitana
do „natychmiastowego opuszczenia ciepłego siennika. Zdecydował natychmiast odejść po
wyjściu Lewandowskiego do ustępu. Mamunow znalazł ukrycie pod skrzydłami porucznika
służby stałej Stefana Juliana Rowińskiego. Porucznik Rowiński mieszkał w bloku «E» garażowym. […] Przed aresztowaniem Mamunow odwiedzał Stefana, którego nazywał Julkiem.
W bloku tym mieszkał również oficer służby stałej 70 p.p. [70 PP] por. Czesław Stawski.
Mamunow nie zastał Julka ani na pryczy, ani w garażu. Nie pozostało mu nic innego, jak
czekać przed blokiem «E». Około godziny 8.00, wracający z łaźni Rowiński zobaczył kapitana
przy północnej ścianie swego garażu”.
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zapałki, wiadro na wodę, koce, siennik, podgłówek, kaganiec z tłuszczem do
oświetlania, bielizna, ręcznik, mydło, itp.
Zadowolony z drąga, czekałem jeszcze w umywalni, aby go ktoś nie wyniósł poza drzwi wejściowe na zewnątrz. Dopiero, gdy się upewniłem, że zostały zamknięte na noc, przeszedłem do swojego łóżka. Były zbijane z desek,
trzypiętrowe, po dwanaście w jednym członie. Moje było od strony ściany na
dole. Przy ścianie stał stolik i dwa krzesła ogrodowe. Na górze małe okno,
przez które wpadała dostateczna ilość światła, żeby czytać.
Aby choć częściowo stworzyć złudzenie jakiegoś własnego kącika, swoje
łóżko już dawno zasłoniłem od obu sąsiadów kawałkami zdobytego drogą
wymiany płótna. Trzecia strona łóżka w nogach zasłonięta była szafą żołnierską. W ten sposób, siedząc czy leżąc, byłem niewidoczny dla otoczenia.
Teraz ten osłonięty kącik przydał się bardzo. Sąsiedzi z górnych łóżek nie
zwracali na nas uwagi, bo wędrówki i wizyty wewnątrz garażu były na porządku dziennym. Siedzieliśmy więc i gadaliśmy o starych dobrych czasach.
Po zgaszeniu światła położyliśmy się i czekaliśmy do północy, aby wszyscy
ucichli i pogrążyli się we śnie. Dopiero wtedy ruszyliśmy do umywalni. Windowanie się na strych było sprawą dość ryzykowną, a to z uwagi na stałe
spacery kolegów do pisuarów. Droga do nich wiodła przez umywalnię, w której często ktoś się zatrzymywał, zwłaszcza cierpiący na bezsenność wypalał
tam papierosa.
Około pierwszej w nocy, w narzuconych na ramiona płaszczach, udaliśmy
się pod klapę, budząc i zabierając po drodze Tadeusza Huberta. Przesunęliśmy drąg do kąta umywalni, zapaliliśmy papierosa i obserwowaliśmy ruch,
który się odbywał poprzez umywalnię. Panował tam półmrok, gdyż słaba
żarówka była mocno pomalowana na granatowo. Należało uchwycić odpowiedni moment, kiedy nikt nie szedł. Wprawdzie pierwsze drzwi wahadłowe
przedsionka dawały sygnał ostrzegawczy, ale potem do wejścia w następne,
a więc do umywalni było około 10–12 kroków, a więc zaledwie kilka sekund.
To było trochę za mało, aby podstawić drąg, wdrapać się po nim 5 m, otworzyć klapę, wejść na strych, odstawić żerdź w kąt. Nie mieliśmy jednak
wyboru, trzeba było ryzykować. W razie nakrycia przez któregoś z kolegów
– trzeba było dopuścić go do tajemnicy, czego chciałem za wszelką cenę uniknąć. To z uwagi na to, że można trafić na „kapusia”.
Patrole niemieckie wstępowały czasem w nocy do garażu, ale rzadko.
Trzeba by było mieć wyjątkowego pecha, aby akurat w tym momencie dać
się zaskoczyć przez szkopów. Upewniwszy się, że z pisuaru nikt nie będzie wracał, podstawiliśmy drąg, sięgający pod samą klapę i przytrzymując
żerdź z Hubertem, pomagaliśmy Mamunowowi, aby po naszych kolanach,
grzbietach i ramionach odsadził się od razu jak najwyżej. Potem piął się
w górę już sam. Drąg był nieokorowany, z lekkimi guzami po odciętych ga-
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łązkach, więc dość łatwo było się po nim posuwać. W tym momencie moje
zdenerwowanie sięgnęło szczytu – normalnie dygotałem z napięcia i modliłem się, aby nikt teraz nie szedł. Po kilku sekundach Mamunow był już
pod klapą. Teraz pozostało ją tylko otworzyć, a to szło z trudem i opornie.
Jedną ręką musiał trzymać się drąga, drugą otwierać klapę, która miała
obudowaną dość grubą futrynę. Sprawiało to wrażenie jak gdyby sufit był
normalnej grubości. To oporne otwieranie było spowodowane wypaczeniem
desek. Klapa tarła trochę o framugę, wydając zgrzyt. Chodziło też o to, aby
nie obudzić komendanta bloku, śpiącego ze swym adiutantem por. Sroką
w pokoju za umywalnią.
Wreszcie klapa na zawiasach stanęła pionowo, odsłaniając otwór na
strych o wielkości 70 × 70 cm. Mamunow chwycił się za ramę, podciągnął
i zniknął w ciemnościach strychu. Byłem cały mokry ze strachu i emocji.
Szybko odstawiliśmy drąg do kąta i odetchnęliśmy z ulgą, że najważniejsze
i najbardziej niebezpieczne przedsięwzięcie mieliśmy za sobą. Wciąż nikt nie
szedł, ale teraz byliśmy już spokojni, bo gdyby nawet, to przechodząc, nikt
w górę nie spoglądał. Ja sam do tej pory nic nie spostrzegłem i nie wiedziałem, że jest jakieś wejście na strych.
Pierwszy, prawie szeptem, odezwał się kpt. Mamunow, mówiąc: „No,
teraz stąd żywcem mnie szkopy nie wezmą”. Jak się później okazało, były to
prorocze słowa. Tymczasem, z przerwami, wywołanymi pielgrzymkami do
pisuarów, podawaliśmy, wieszając na haczyk przygotowane, a konieczne do
egzystencji rzeczy. Najgorzej i najoporniej szła sprawa z lekkim siennikiem,
który musieliśmy w ostatniej chwili dwukrotnie zdejmować i ukrywać za
cementowym korytem umywalni, podchodzącym prawie tuż do naszej ściany
prostopadle. Stuknęły drzwi wahadłowe – ktoś przechodził. Wiele razy błogosławiłem te zbawienne drzwi za ich stłumiony, ale wyraźny łoskot. Niejeden
raz ustrzegły mnie one przed nagłym i niebezpiecznym zaskoczeniem. Nowy
lokator strychowy wymacał ułożony i wystający nad powierzchnię supremy
pomost w rodzaju chodnika o szerokości kilkudziesięciu cm. Ciągnął się on,
jak się później okazało, środkiem przez cały garaż od jednej ściany szczytowej do drugiej. Mamunow ułożył wszystkie rzeczy na tym pomoście, także
duże cynkowe wiadro, zabrane z kompletu p-pożarowego. Wkrótce pożegnaliśmy się, klapa została opuszczona. Po odstawieniu drąga do przedsionka,
udaliśmy się z Tadeuszem Hubertem na swoje legowiska, aby się trochę
zdrzemnąć. Pomału robił się świt, długo nie mogłem usnąć, obmyślając sposoby dalszych poczynań, zdobywania żywności, której trzeba było sporo. Każdy z nas otrzymywał bardzo skąpe dzienne racje pokarmowe (teoretycznie
1200 kalorii), gotowaną strawę na obiad w formie zupy. Dożywianie z paczek
prywatnych było konieczne do przetrwania, ale było w stosunkowo małych
ilościach. Natomiast zdobycie całkowitej potrzebnej żywności dziennej dla
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ukrywającego się, nastręczało kolosalne trudności. Z tego zdawałem sobie
doskonale sprawę. Te właśnie myśli spędzały mi sen z powiek i w rezultacie
zdrzemnąłem się trochę dopiero nad samym ranem.
Około siódmej wstałem i rozmyślałem, kogo z grona kolegów i znajomych
mogę być całkowicie pewnym i dopuścić do tajemnicy. Kolegów zawodowych
z pułku byłem całkowicie pewny. Byli to: mjr [Leonard] Krukowski, kpt. [Ludwik] Stolarczyk, por. [Czesław] Stawski, por. [Marian] Siarkiewicz i kilku
oficerów rezerwy, ppor. [Jan Julian] Lewandowski, jak się okazało dowódca
plutonu kompanii Mamunowa, ppor. [Aleksander Zbigniew] Kopczyński,
kpt. [Teodor] Białobrzeski, ppłk Władysław Dec, kpt. Pluciński, plut. [Marcin] Burzyński, kierowca pułkowego „łazika”.

3. Pamiątkowa fotografia oficerów 70. PP z Pleszewa, jeńców w Oflagu VII A Murnau.
Siedzą (od lewej); NN, NN, por. M. Sidziński, kpt. L. Stolarczyk, mjr L. Krukowski,
por. M. Siarkiewicz, por. Cz. Stawski, por. J. Rowiński. Stoją (od lewej): NN,
plut. M. Burzyński, NN, NN, ppor. J. Lewandowski, ppor. M. Poznański,
ppor. J. Tokarski, NN, NN, NN
Źródło: Archiwum Anny Rowińskiej

Na razie, postanowiłem udać się przede wszystkim do tych kilku oficerów, na których natknął się Mamunow, po wyjściu z aresztu. Chciałem
wymóc na nich przyrzeczenie, że nie podzielą się tą wiadomością z nikim
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więcej, bo zdają sobie przecież sprawę, że chodzi o życie kolegi. Wiadomo,
że wśród tych trzech tysięcy jeńców jest kilku czy kilkunastu kapusiów.
Na czole nie mają tego napisane, więc nie wiadomo, na kogo się trafi.
Co do nowo wtajemniczonych, wychodziłem z zasady – wyjawiać sytuację tylko tym stuprocentowo pewnym i tylko w razie koniecznej potrzeby, zobowiązując ich słowem, że bez porozumienia ze mną, nie podzielą
się tą wiadomością z nikim więcej. O wszystkich nowych dopuszczonych
do sekretu muszę wiedzieć. W rezultacie po wielu miesiącach o ukrywaniu się Mamunowa na garażowym strychu, wiedziało ok. 30 oficerów. W
międzyczasie puszczało się plotki o udanej ucieczce do Szwajcarii, że dał
znać, oczywiście drogą okrężną, że żyje i dobrze mu się powodzi. Przebywa
w obozie dla internowanych, wespół z innymi kolegami, którzy dostali się
tam z Francji. Ograniczywszy grono wtajemniczonych, zaproponowałem,
aby każdy – a jeśli niezasobny, to we dwóch – w określony dzień przynosił
do mnie porcję jednodniowej żywności dla podwójnego jeńca. Obszedłem
co bardziej uczynnych i życzliwych, ponotowałem kto, w który dzień daje
jedzenie. Zacząłem obchodzić „sklepiki komisowe” w blokach, gdzie za wymianę lub pieniądze mógłbym dostać duże litrowe termosy, a także jakąś
żywność, dającą się przechować, a więc, konserwy mięsne, suchary w puszkach (kanadyjskie). Stamtąd niektórzy szczęśliwcy otrzymywali paczki.
Zapasy potrzebne były na okres zahamowania dostaw czy utrudnienia
w kontaktach z kapitanem.
A kontakty mogły się odbywać tylko nocą, przy czym najbezpieczniejsze
godziny to pierwsza, druga. Panował wtedy najmniejszy ruch. Początkowo
z emocji i z obawy, że zasnę, czekałem leżąc. Potem nabrałem wprawy i usypiałem, budząc się zawsze w oznaczonym czasie. Wstawałem, naciągałem
spodnie, narzucałem szeroki żołnierski płaszcz na ramiona, ukrywałem pod
nim chlebak z żywnością i termosami. Nie zapominałem oczywiście o papierosach, ponieważ musiałem zawsze trzymać zapalonego lub zapalać, gdy
ktoś przechodził do pisuaru.
Mamunowa przywoływałem umówionym, charakterystycznym kaszlem.
Otwierał klapę już bez zgrzytów, bo została przycięta nożem. Jeśli nikt nie
nadchodził, opuszczał chlebak z pustymi termosami i kałem, zawiniętym
w gazetę. Chlebak zdejmowałem i wieszałem przygotowany z żywnością na
następny dzień. Czasem podawałem świeżą wodę w wiadrze. Pogadaliśmy
trochę o naszych sprawach, żegnaliśmy się, klapa się zamykała. Z ciężkim
sercem wracałem do łóżka, bo już robiło się szaro. Następował brzask, nowy
dzień, którego podwójny jeniec nie mógł niestety oglądać.
Dachy podalpejskie są bardzo szczelnie i solidnie budowane, z uwagi
na silny wiatr „fen”, który słabą konstrukcję zniósłby przy lada podmuchu.
Na solidne wiązanie z belek układane są deski, następnie papa, a potem
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dachówki. Strych więc był zupełnie ciemny, ale za to ciepły, tym bardziej, że
przez cienką supremę nagrzewał się na całej powierzchni. Było to pociechą,
że na zimę można będzie nie zmieniać kryjówki. Poważnym mankamentem
był brak dziennego światła i zadowalanie się łojowym kagankiem.
Myślałem jednak o tym, aby po pewnym czasie wyciąć w deskach i papie
otwór w miejscu dokładnie wymierzonym zewnątrz, trafiając akurat w dachówkę z „wykuszem”. Co 1,5–2 m w równych i równoległych liniach były
układane dachówki z okienkami czy wykuszami w kształcie podkowy. Było
to zakładane chyba raczej dla ozdoby niż dla istotnej potrzeby.
Od strony południowej, równolegle do naszego garażu, w odstępie 2 m
stał garaż „F”. Luka między nimi była wysypana kamieniami różnej wielkości i bardzo nieregularnie. Rzadko ktoś tam się zapuszczał, okienko takie
byłoby niedostrzegalne. W ten sposób miałby Mamunow choć trochę światła
słonecznego w swym kąciku. Nie wyobrażałem sobie, że dłuższy czas mógł
tam przewegetować w zupełnym mroku. Kapitan, który pozostawał bez możliwości czytania. Poza tym nie wierzyłem w możliwość ucieczki i obawiałem
się, że przy dłuższym przebywaniu w mroku może zepsuć wzrok, a nawet
oślepnąć26.
Nosiłem się z myślą, że gdy sprawa przycichnie i wszyscy o niej zapomną, po kilku miesiącach, przy pomocy kolegów, próśb, sprytu i podarków,
uda mi się przenieść do któregoś z trzech bloków koszarowych i zamieszkać w jednej z dwuosobowych piwnic. Zamierzałem dobrać sobie któregoś
z wtajemniczonych, sprowadzić Mamunowa i zrobić dla niego schowek
w podłodze. Na czas apelów i niespodziewanych rewizji przez gestapo.
26
Ibidem, Wspomnienia J. Lewandowskiego: „Przez cienką supremę strych nagrzewał
się od dołu na całej przestrzeni, bo obok wodnego centralnego ogrzewania było kilkaset
«kaloryferów» o temperaturze 36,6°C. W takim układzie nie trzeba było myśleć o zmianie
kryjówki na zimę. Niepokoiła jedynie ciemnia. Światło z łojowego kaganka nie zastąpi
światła dziennego. Stefan naradził się z Mamunowem. Postanowiono po pewnym czasie
wyciąć w deskach i w papie otwór w miejscu dokładnie wymierzonym zewnątrz, aby utrafić
w dachówkę z wykuszem. W równych odległościach były układane dachówki z okienkami
czy wykuszami o kształcie małej podkowy. Układ ten był wystrojem ozdobnym. Równolegle
do naszego garażu w odstępie dwóch metrów znajdował się garaż «F». Między garażami
było usypisko kamieni o różnej wielkości. Miejsce to było rzadko uczęszczane przez jeńców
obozu. Dlatego okienko mogło być zupełnie niedostrzegalne. Kapitan spreparował ten otwór
wiosną 1941 r. Wystawił nawet rękę przez ten otwór. Zauważyli to dwaj mieszkańcy bloku
«F» – por. art. Józef Owczarek i por. Kaliski. Podzielili się tym odkryciem z ppor. Janem Lewandowskim. Przy najbliższym spotkaniu z kapitanem Jan Lewandowski ostrzegł go przed
takimi eksperymentami. Przez otwór wpływał strumień światła. Trudno było sobie wyobrazić, aby przez dłuższy okres kapitan mógł przewegetować w zupełnym mroku. Maszynki
spirytusowej i spirytusu nie było. Przebywanie w ciemności groziło osłabieniem wzroku,
a nawet jego utratą”.
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Wówczas nie rozpoznany i nie zwracający uwagi mógłby siedzieć nawet
bardzo długo27.
Na razie wszystko to jednak to były piękne projekty, które przed realizacją należało w najdrobniejszych szczegółach bez pośpiechu przemyśleć.
Tymczasem chodziło o zorganizowanie stałego dopływu żywności i uniezależnienia się od, dosłownie, „łaskawego chleba” przyjaciół i kolegów. W tym
celu zdobyłem sporo pieniędzy, sprzedając zegarek „Longines” i srebrną
papierośnicę z kilkoma złotymi napisami. Za te pieniądze nabyłem kilka
konserw, parę nalepek na paczki od kolegów, którzy nie mieli dokąd je [powinno być: ich] wysyłać. Te nalepki wraz z pieniędzmi przesłałem do znajomych w okolice Poznania i Kalisza. Do Warthegau [Kraj Warty]28, gdzie
w tym czasie stosunkowo łatwiej było o żywność i była znacznie tańsza niż
w GG [Generalnym Gubernatorstwie]29. Konserwy powędrowały na strych
na przysłowiową czarną godzinę, na paczki zaś trzeba było cierpliwie czekać.
Czasem nawet i kilka tygodni w zależności od „Człowieka” i oczywiście możliwości na tamtejszym terenie.
Miałem nadzieję, że byle przetrwać obecny kryzys żywnościowy, to późniejsza egzystencja będzie znacznie łatwiejsza dzięki spodziewanym paczkom i handlowi wymiennemu.
Tymczasem w przewidywaniu zimy postarałem się o dwie nalepki odzieżowe i wysłałem do Pleszewa (swego byłego garnizonu), aby mi przesłano
moją kołdrę i poduszkę. Mieszkanie moje w tym czasie ocalało jeszcze przed
rekwizycją i kradzieżą. Pościel otrzymałem już w sierpniu i zaraz wyekspediowałem na górę.
W tym czasie znosiłem też na strych dostarczone z paczkarni sznurki,
tekturę z kartonów, a także kawałki desek, listew i gwoździe. Przynosił mi to
wszystko plut. Burzyński, który miał do tej paczkarni o wiele łatwiejszy do27
Ibidem, Wspomnienia J. Lewandowskiego: „[…] Stefan zamierzał przy pomocy kolegów
przenieść się do jednego z bloków koszarowych «A», «B», względnie «C» i zamieszkać w jednej
z izb dwuosobowych w piwnicy. Uzgodniono, że Stefan dobierze jednego z wtajemniczonych
i zamieszka w piwnicznej izbie. Następnie zamierzano zrobić wykop pod posadzką, podobny,
jak zrobiono dwa czy trzy lata później w piwnicy bloku «C» dla ppor. A. [Alojzego] Neterowicza
z inicjatywy ks. kapelana T. [Tadeusza] Kirschke. Do tak przygotowanej piwnicy miał być
sprowadzony kapitan ze strychu garażu «E». Trzeba podkreślić, że była to inicjatywa kpt.
Mamunowa, który widział w piwnicy najlepszy schowek pod podłogą na czas apelów i niespodziewanych rewizji, dokonywanych przez gestapo. Kapitan oceniał, że tam mógłby siedzieć
nierozpoznany i nie zwracający na siebie uwagi otoczenia, nawet bardzo długo”.
28
Kraj Warty – jednostka administracyjna w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich anektowanych przez III Rzeszę, z siedzibą w Poznaniu.
29
Generalne Gubernatorstwo – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona
w 1939 r., obejmująca część okupowanych ziem polskich, które nie zostały wcielone bezpośrednio do III Rzeszy.
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stęp niż ja lub któryś z kolegów. Biorąc te odpadki, Burzyński nie zwracał na
siebie uwagi. Z pociętych sznurków, Mamunow w kilka tygodni uplótł wcale
zgrabną, poręczną i mocną drabinkę, bo koniecznie chciał zejść i zobaczyć,
jak wygląda obóz w nocy, jak często chodzą patrole z psami po zewnętrznej
stronie drutów, jak oświetlone są druty i jak ewentualnie przedstawiałaby
się sprawa ucieczki.
We wrześniu miał już skompletowane ubranie i wyżywienie. Osobiście
nie wierzyłem w powodzenie ucieczki z wielu względów. Obóz okolony był
płotem z gęsto plecionego drutu kolczastego, wysokim na jakieś 3 m – przestrzenie między płotami szerokie ok. 2 m zaplecione były gęsto drutami na
kołkach tuż przy samej ziemi. Tak, że o jakimś czołganiu nie było nawet
mowy, a poza tym na tej gęstej siatce leżały tzw. kozły hiszpańskie, wysokie
na ponad metr. Do tego oszańcowania nie wolno było się zbliżać. Tylko w niektórych miejscach wolno było podchodzić bliżej, ale wynikało to z usytuowania obiektów mieszkalnych. Najłatwiej i najbliżej było od strony latryny, ale
tuż obok stała budka wartownicza. Budki te były dość gęsto rozmieszczone,
wyposażone w karabiny maszynowe, reflektory i telefony. Przedostanie się
przez takie zasieki, praktycznie biorąc, wydawało mi się wręcz niemożliwe,
niewykonalne.
Bałem się poza tym ogromnie, bo wartownicy niemieccy nie żartowali
i strzelali do każdego bez pardonu, bez uprzedzenia, jeśli nie stosował się
do wydanych zarządzeń, zakazów, rozkazów. Tak właśnie zastrzelili w biały
dzień dwóch kolegów przed blokiem „C”, którzy wczołgali się w zasadzone
między placem przed blokiem a ogrodzeniem ziemniaki. Zrobili zaledwie
kilka kroków i do zasieków w tym miejscu było 50 m. Tak samo w czasie
alarmów lotniczych w dzień zastrzelono kilku kolegów, ponieważ za bardzo
zbliżyli się do okien, czego na skutek zagęszczenia praktycznie trudno było
uniknąć. I tak, jeden ze starszych oficerów został zabity, gdy zbliżył się do
swej szafy, by wyjąć kawałek chleba. Drugi, gdy zbliżał się do ustępu, który
znajdował się w końcu korytarza, a drzwi do niego tuż przy szczytowym
dużym oknie. Stąd właśnie zrodziły się moje obawy i rosła niewiara w powodzenie ucieczki. Ale nawet gdyby udało się jakoś przeniknąć na zewnątrz,
to słaba znajomość języka niemieckiego Mamunowa oraz istniejące przepisy
policyjne, nakazujące zgłaszanie wszystkich podejrzanych władzom policyjnym dodatkowo przemawiały za niepowodzeniem ucieczki. Wprawdzie do
granicy Szwajcarii było niedaleko, bo ok. 80 km, to jednak przesuwanie się
było możliwe tylko nocą, po bezdrożach. W górach to nie była prosta sprawa,
kompas wprawdzie był, ale to nie rozwiązywało trudności.
Gdy już drabinka była gotowa, kapitan umocował jej jeden koniec do
chodnika i ramy włazu, u drugiego uwiązał długi sznurek, który przerzucił
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przez kalenicę nad otworem, a drugi jego bardzo długi koniec mógł się zwieszać luźno aż do podłogi umywalni.
Kiedy wszystko już było przygotowane, zrobiliśmy próbę z samą drabinką. Mamunow opuścił ją i wymierzyliśmy tak, aby sięgała pół metra nad
podłogę, a o 2 m od tegoż końca obwiązany był szpagat przerzucany przez
belkę i drugim końcem zwisający luźno. Gdy więc pociągnęło się zań, drabinka chowała się, podjeżdżając do góry, aż poza ramę włazu. Sznurek zawiązywało się wokół wbitego w ścianę gwoździa tak, że przy półmroku, jaki
panował w umywalni, nie było nic widać30.
Na następną noc skazaniec zszedł na dół, podciągnęliśmy drabinkę. Ciągle, oczywiście, w strachu, nasłuchując, czy nikt nie nadchodzi. Tadeusz
Hubert został na straży przy sznurku i otworze, a my obaj przeszliśmy przez
salę pojedynczo do latryny. Mamunow, rozejrzawszy się, o ile możności, dokładnie w sytuacji, wrócił do garażu, a następnie do umywalni. Tam, paląc
papierosa, rozmawialiśmy przyciszonym głosem o możliwościach ucieczki.
Doszliśmy jednak do wniosku, że należy jeszcze poczekać, odkładając decyzję
do bardziej stosownej chwili. Liczyłem się z tym, że może obmyśli się jakąś
inną drogę, a nie koniecznie przez druty. A jak się później okazało, możliwości takie były – w wielu wypadkach, wydawało się na pierwszy rzut oka,
bardzo naiwne, a jednak bardzo realne.
Odbiegnę trochę od właściwej historii i tematu i opiszę jeden z takich
groteskowych wyczynów. Otóż, jeden z najmłodszych oficerów zrobił zakład
z kolegami, że tylko dla samego kawału wyjdzie za druty i dokonał tego, wygrywając zakład w następujący sposób.
Niemcy wydawali jeńcom posiadającym bardzo już zniszczone ubranie,
swoje sorty mundurowe przefarbowane na zgniły zielony kolor. Otóż, amator
uciekinier taki właśnie mundur odfarbował, a następnie wieszał kilkakrotnie mokry na słońcu, aby trochę wypłowiał i odbarwił się, aby przypominał
obecnie noszone przez szkopów mundury. Następnie odświeżył go, wyprasował, przyczepił dystynkcje lejtnanta, dorobił z materiału i papieru szkopską
30
AML-P, Wspomnienia J. Lewandowskiego: „Gdy drabinka już była gotowa, kapitan
umocował jeden jej koniec do chodnika i ramy włazu, a do drugiego końca przywiązał długi,
mocno spleciony kilkunastometrowy sznurek, który przerzucił przez kalenicę nad otworem
włazu. Stefan z kapitanem zrobili próbę z drabiną. Mamunow opuścił ją tak, że sięgała na
wysokość pół metra od posadzki. Następnie ponownie umocował drabinkę do chodnika i ramy
włazu. A Stefan odciął sznurek z końca zwisającej drabiny i przywiązał go do drabiny na
wysokości 2,5 metra nad podłogą. Drugi koniec sznurka zwisał luźno i sięgał z zapasem do
posadzki umywalni. Kiedy Stefan pociągnął za sznurek, drabina podchodziła do góry i chowała się poza ramę włazu. Następnie zawiązał sznurek prowizorycznie na gwoździu, który tkwił
w ścianie. Dla przypadkowego przechodnia w półmroku, jaki panował w umywalni, sznurek
i otwór włazu nie były widoczne”.
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czapkę. Dopasował odpowiedni pas, buty i rękawiczki i upodobnił się bardzo
do szkopa. Było to któregoś dnia po obiedzie. Nastąpiła zmiana wartownika
przy furtce obok bramy głównej. Rozprowadzający wartowników oddalił się,
aby rozprowadzić resztę wartowników po budkach na zewnątrz. Farbowany
lejtnant pomaszerował do furtki, którą usłużny wartownik szeroko otworzył,
zasalutował i przepuścił poza obóz.
Zebrani wokół bramy jeńcy ryknęli jak na komendę śmiechem, a przebraniec z uśmiechem zadowolenia na twarzy, zrobił w tył zwrot i zmierzał
z powrotem do furtki. Zebrani świadkowie koledzy nagrodzili niedoszłego
uciekiniera rzęsistymi oklaskami. Wartownik przy furtce zbaraniał, patrzył
zdziwiony, nie rozumiejąc, o co chodzi. Zwabiony wrzaskami i hałasem wyskoczył z wartowni dowódca warty i w mig zorientował się, o co chodzi. Przytrzymał głównego bohatera groteskowej ucieczki i doprowadził do aresztu.
Zawiadomił telefonicznie oficera obozowego hauptmana Diemerta. W rezultacie przeprowadzonych dochodzeń jeniec wesołek otrzymał dwa tygodnie
obostrzonego aresztu – ale zakład wygrał. Cały obóz przez wiele jeszcze dni
miał temat do roztrząsania. Sam w sobie, dziecinny i naiwny, zdawałoby się,
pomysł, w praktyce, co wykazało samo życie, okazał się doskonały.
Pamiętam jeszcze jeden podobnie wesoły i mniej fantastyczny wypadek
ucieczki – także zakład. W samo południe grupa wesołków i komediantów,
wykonując wymyślne tańce baletowe w takt orkiestry grającej na różnych instrumentach, odwróciła uwagę wartownika w budce wartowniczej. Stała ona
tuż prawie przy ostatnim garażu „J” (jakiś magazyn) od strony szosy. Gdy
wartownik zajęty był oglądaniem błazeńskich występów baletowych, jeden
z kolegów przeczołgał się niepostrzeżenie pod drutami i przeszedł przez mur
na szosę. Tam dopiero dał się ująć – ale zakład wygrał.
Kilka jeszcze razy schodził biedak [Mamunow] na dół, aby odetchnąć
trochę innym powietrzem. W międzyczasie nadeszła zima – nie dokuczała
nam jednak, gdyż szwaby ogrzewały dość dobrze garaż, zaś przez cienki sufit
nagrzewał się dość łatwo strych. Zresztą długich i dokuczliwych mrozów nie
było wiele. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, to poprawiło się ono znacznie dzięki
przede wszystkim nadchodzącym paczkom. Skończyłem z żebraniną dość
prędko, bo i tak z wyjątkiem ppor. Lewandowskiego, otrzymywałem umówione racje dzienne albo niewystarczające, albo w ogóle żadnych. Tłumaczyli,
że nic nie mają. Gniewało mnie to bardzo – w ciężkiej niedoli poznawałem
przysłowiowych przyjaciół. Muszę tu wspomnieć o majorze – pewnym bardzo
serdecznymi oddanym przyjacielu Mamunowa. Sam kapitan zapewniał mnie
o gorącej przyjaźni z tym człowiekiem. Mamunow poprosił mnie, abym poszedł do niego i opowiedział, jak sobie bezpiecznie wegetuje na strychu. Poszedłem do wskazanego majora przyjaciela, przekazałem serdeczne pozdrowienia od kapitana. Nie wspomniałem ani słowem o trudnościach, sądząc, że
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sam się zainteresuje całą sprawą. Niestety, nie wykazał najmniejszego zainteresowania ani troski. Prosił, abym przekazał serdeczne pozdrowienia wraz
z paczuszką tytoniu. Przekazałem, ale jak mogłem i umiałem złagodziłem
bolesny dla Mamunowa zawód. Wiedziałem, że nie ma nic okropniejszego niż
zawiedziona ufność naprawdę ufnego człowieka. W ogóle na wiele pytań, jak
sobie daję radę, odpowiadałem, aby się nie martwił, że spotykam się z takim
współczuciem i ofiarnością jak rzadko. Niechaj się nie obawia i nie kłopocze,
bo to żaden problem.
W końcu lata Niemcy zaczęli, chyba dwa razy w tygodniu, wydawać
jakiś podejrzany tłuszcz do chleba w miejsce dotychczasowej margaryny.
Jak mówili niektórzy, tłuszcz ten miał ponoć zawierać jakieś związki niklu.
W każdym razie nie nadawał się absolutnie do jedzenia. Ci, którzy próbowali
go jeść, ciężko to odchorowali. Przydał się on jednak do innych celów. Otóż
pomysłowi jeńcy skonstruowali z puszek od konserw wcale udane maszynki
do gotowania. Coś w rodzaju prymitywnych maszynek spirytusowych o kilku
knotach, wychodzących przez malutkie kominki z blachy. Z drutu lub grubej
blachy dobudowany był trójnóg, na którym ustawiało się garnczek lub menażkę i świetnie się gotowało. „Fet” palił się doskonale, dając stosunkowo
mało kopcia. Teraz wszelkie artykuły, nadające się do gotowania zaczęły
nabierać wartości. Zwłaszcza, że władze obozowe pozwalały gotować w ten
sposób, byle tylko w wyznaczonych do tego miejscach, mając raczej na uwadze bezpieczeństwo pożarowe.
Nabyłem w sklepiku dwie zgrabne maszynki, zaopatrzyłem się w większy zapas fetu i trochę kaszy, makaronu, a nawet grochu i fasoli i wyekspediowałem to wszystko na strych. Ze względu na możliwości pożarowe
na strychu, głowiłem się, w jaki sposób kapitan mógłby się zabezpieczyć.
Przypadek i tym razem przyszedł mi z pomocą. Oto, wychodząc któregoś
popołudnia z garażu, zobaczyłem dwa kotły emaliowane po kawie, nie zabrane jeszcze do kuchni. Jeden z nich podobny do ceberka, szeroki, niewysoki o pojemności ok. 30 l. Wydawał się w sam raz dla mnie, bo można było
albo w nim lub obróciwszy do góry dnem, na nim ustawić dość bezpiecznie
fetówkę i bez obawy o pożar gotować. Możliwość gotowania i przyrządzania
gorących potraw, ułatwiała znacznie zaopatrzenie i pozwalała na dłuższe
przetrwanie bez szkody dla żołądka. Nie mówiąc już o dogodnym sposobie
poczynienia pokaźnych zapasów bez obawy zepsucia. Termosy, które często
się tłukły, a o które było coraz trudniej, stały się zbędne. Zastąpiły je manierki polskie o szerokich otworach. Często nie tylko posyłałem kawę, ale
przyrządzałem jakieś zupy. Zwłaszcza te, wymagające dłuższego gotowania,
bo w ten sposób nabierałem pewności, że je spożyje, wystarczyło tylko trochę podgrzać. Ogarniały mnie poważne wątpliwości, czy będzie miał ochotę
i cierpliwość gotować sobie jakąś strawę sam. Zapewniał mnie zawsze so-
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lennie, że sobie gotuje i żartował, że po szczęśliwym dla niego zakończeniu
wojny zmieni zapewne zawód i zostanie nadwornym kucharzem Jerzego
VI. Przez cały czas humor go nie opuszczał i często lubił sobie pożartować
w czasie nocnych ze mną pogwarek. A właśnie z tymi nocnymi spotkaniami
różnie się układało. Bywało, że zaspany zrywałem się i biegłem nieomal
w obawie, że czeka na mnie i niecierpliwi się, czemu nie przychodzę. Ale czasem byłem bardzo zmęczony czuwaniem i przerwami w spaniu, trwającymi
czasem dwie, trzy godziny. Zdarzało się, że musiałem wychodzić nawet po
kilka razy, bo zasypiał i trudno mi było się dowołać umówionym kasłaniem.
Wtedy zrezygnowany wracałem na legowisko, by za godzinę ponowić próbę.
W ciągu dnia w gwarze, który panował w garażu usnąć nie mogłem, a poza
tym ciągle miałem jakieś sprawy do załatwienia. W rezultacie nic dziwnego, że czasem byłem zmęczony i zdenerwowany jego zasypianiem w nocy.
Prosiłem, aby sobie zmienił godziny snu, ale przypuszczam, że tak jak i ja
w dziennym gwarze spać nie potrafił. O życiu naszym był doskonale poinformowany, gdyż wszystko, co działo się w garażu słyszał. O działaniach wojennych Niemców też dobrze wiedział, gdyż wysłuchiwał zawsze dzienników
wieczornych, które każdego dnia na podstawie codziennej prasy wygłaszali
koledzy po zgaszeniu światła.
Dzień, jak już wspomniałem, wypełniony miałem po brzegi przyziemnymi sprawami, których miałem multum. I tak pomału biegły dni, tygodnie i miesiące. Kończyła się zima, a zbliżająca się wiosna rokowała nowe
nadzieje dalszego przetrwania niewoli, może już niedługiej. Nadchodziły
bowiem wiadomości z całego kraju, o koncentracjach wojsk niemieckich
nad granicą Niemiec (GG) z ZSRR, o nowej wojnie wiszącej w powietrzu.
Nadzieje nasze rosły, ale życie niesie z sobą element niespodzianki. Tak też
było i tym razem.
W marcu 1941 r. władze obozowe zrobiły „przeflancowanie”. W garażu
mieli pozostać tylko podporucznicy, wszyscy zaś porucznicy zostali przeniesieni na strych bloku „A”. Ogarnęła mnie rozpacz. Co zrobić, aby pozostać?
Kto zgodzi się z pozostających na nocne widzenia z Mamunowem i przekazywanie przygotowanej przeze mnie żywności?
Zrodziło się mnóstwo pomysłów, ale który z nich najlepszy? Wreszcie
zdecydowałem się według mnie na najlepszy. Uważałem, że nasz najstarszy
obozu, płk [Józef] Korycki, jako opiekun i przełożony, dawno winien mi był
przyjść z pomocą. Ponieważ dotychczas jakoś sobie radziłem, to i o tę pomoc
nigdy się nie zwracałem. Teraz zdecydowałem się prosić go o interwencję
u komendanta bloku. Mieszkał on ze swym adiutantem por. Marianem
Sroką, moim kolegą ze szkoły podchorążych. Po prostu chodziło o to, aby płk
Korycki skłonił komendanta bloku, majora (nazwiska nie pamiętam [mjr Ignacy Mreła]), aby zamiast Sroki wziął sobie mnie na adiutanta.
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* * *
Jan Lewandowski
Jan Julian Lewandowski, ur. 13 lutego
1913 r. w Szczypiornie k. Kalisza, syn Wacława i Jadwigi z d. Podczaskiej, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1939 r.), ekonomista.
Obowiązkową służbę wojskową odbył w 1935 r.
jako Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 17.
DP przy 69. PP w Gnieźnie. 24 sierpnia 1939 r.,
w stopniu podporucznika, został zmobilizowany
i otrzymał przydział do 70. PP w Pleszewie. We
wrześniu 1939 r. dowodził plutonem ciężkich
karabinów maszynowych na taczankach, który
w bitwie nad Bzurą umożliwił 3. batalionowi
70. PP (w tym kpt. E. Mamunowowi, zastępcy
dowódcy tego oddziału) oderwanie się i dotarcie
4. Por. Jan Lewandowski
na przedpola Warszawy. W czasie tych walk, 16 Źródło: Archiwum Marii Lewandowskiej-Pijanowskiej
września w Woli Kałkowej został ranny wskutek
wybuchu pocisku artyleryjskiego. Do niewoli niemieckiej dostał się 23 września 1939 r. pod Kutnem. Przez szpital przejściowy
w Żychlinie, punkt zborny w Sójkach i obozy przejściowe w Pabianicach oraz
Wrocławiu trafił wpierw do Oflagu VII B Eichstätt (otrzymał numer jeniecki
224) a w maju 1940 r. do Oflagu VII A Murnau i tam był przetrzymywany do
końca wojny. W Murnau prowadził kursy dokształcające z ekonomii, pomagał
kolegom oficerom Żydom, przygotował rozprawę doktorską (nie wszczął po wojnie przewodu doktorskiego). W sierpniu 1945 r. otrzymał powołanie do Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech (do grudnia 1946 r.) i Wlk. Brytanii, gdzie pełnił funkcje oficera ewidencyjnego, dowódcy plutonu samochodowego i kwatermistrza. Do Polski wrócił w 21 maja 1947 r. Wraz z żoną, Ireną
Woźniewską, z którą wziął ślub 3 czerwca tego roku, zamieszkał w Poznaniu.
Tam urodziły się ich trzy córki: Małgorzata, Maria i Bernadeta. Z Poznaniem
związane było całe życie zawodowe J. Lewandowskiego. Nadzorując kwestie
ekonomiczne i gospodarcze, pracował w budownictwie mieszkaniowym. Działał
też w Związku Inwalidów Wojennych i Kole Murnauczyków przy ZBOWiD-zie.
Zmarł 27 stycznia 1986 r.31
AML-P: Życiorysy z 23 III 1951 r., 17 XI 1967 r., Opinia Zarządu Wojewódzkiego
Związku Inwalidów Wojennych w Poznaniu o Janie Lewandowskim, oświadczenia Stanisława
Maruniaka z 12 VII 1951 r., Bronisława Czado z 22 XI 1968 r. i 17 III 1969 r., Władysława
Kaczmarka z 23 XI 1968 r., Wacława Witkowskiego z 17 III 1969 r.; Fakty z życia J.J. Lewan31
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Dlatego Julek (Stefan)32 zdecydował się poprosić najstarszego o interwencję u komendanta garażu „E”, mjr. łączności Ignacego Mreły, który mieszkał
ze swym adiutantem por. Marianem Sroką. Był on kolegą Stefana ze szkoły
podchorążych w Bydgoszczy. Pułkownik Korycki był proszony o skłonienie
mjr. Mreły do powołania na miejsce por. Sroki adiutantem por. Stefana
Rowińskiego. Sprawa ta nie została pomyślnie załatwiona przez polskie władze obozowe. Było to chyba niebezpieczne, aby narazić się na konsekwencje
w wypadku wykrycia uciekiniera przez władze niemieckie. Rowiński, po
uprzednim wtajemniczeniu, próbował jeszcze bezpośrednio wpłynąć na por.
Mariana Srokę, aby ten w imię koleżeństwa i miłości bliźniego zrzekł się
sam funkcji adiutanta. Odpowiedź jednak brzmiała: „W imię czego mam się
zrzec ciepłego stołka i mieszkania w stosunkowo dużym pokoju z komendantem bloku «E»”?. Z pozostałych w bloku „E” podporuczników Julek (Stefan)
nie znalazł nikogo, kto odważyłby kontaktować się z kapitanem i opiekować
nim. Jedynie por. M. Sroka zdecydował się, do czasu znalezienia kogoś, na
kilkakrotny kontakt z kpt. Mamunowem. O tych trudnościach opowiedział
Rowiński Lewandowskiemu. Jan jako podporucznik zdecydowanie zadeklarował przejście z bloku „B” do garażu „E”. Przeniesienie zrealizowano
następująco. Jeden z mieszkańców garażu „E” ożenił się z Lewandowską.
Uzgodniono, że wobec wszystkich mieszkańców garażu „E” Jan Julian Lewandowski przeniósł się do szwagra.
Wobec władz niemieckich ppor. Lewandowski zawsze mieszkał w garażu
„E” po przybyciu z Oflagu VII B Eichstätt. Sprawę załatwiono dzięki pomocy
adiutanta najstarszego obozu, kpt. Zygmunta Kokocińskiego i komendanta
bloku „B” kpt. Czesława Bloka. Wymazano nazwisko ppor. Lewandowskiego
ze spisu bloku „B” i wpisano na listę mieszkańców garażu „E”. Szczęście
sprzyjało, gdyż w tym czasie Niemcy oddali władzom polskim imienne listy
oficerów polskich w celu dokonania aktualnych uzupełnień.
Mamunow serdecznie powitał Lewandowskiego. Wiele ciepłych słów
uznania i wdzięczności skierował kapitan pod adresem Julka Rowińskiego.
Zawsze nazywał go Wołodyjowskim. Przerwanie kontaktów z „Wołodyjowskim” bardzo zmartwiło uciekiniera. Pojawienie się Lewandowskiego pod
dowskiego spisane ręką żony Ireny Lewandowskiej [b.d.]; Ankieta badawcza Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, dotycząca ppor. rez. J. J. Lewandowskiego, dowódcy plutonu ckm na
taczankach 3. batalionu 70. PP Pleszew, Armia „Poznań” [b.d.]; Ankieta personalna J.J. Lewandowskiego z 2 XI 1951 r.; Informacje biograficzne Marii Lewandowskiej-Pijanowskiej
z 14 VIII 2016 r.; CMJW, WASt, sygn. 5207.
32
Jan Lewandowski używa obu imion Rowińskiego zamiennie, za E. Mamunowem: nazywa go Julek.
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klapą w umywalni nazwał Mamunow odsieczą Skrzetuskiego. „Już teraz
jestem spokojny – przetrwam” – powtarzał kilka razy Mamunow.
Może to przekonanie uśpiło czujność kapitana. Często na umówiony sygnał trzykrotnego chrząkania, trudno było Lewandowskiemu obudzić pensjonariusza ze strychu. Wielokrotne w ciągu nocy usiłowanie obudzenia
Mamunowa, doprowadzało do kontaktu dopiero przed świtem.
Na strychu był namiot z koców i papierów. W namiocie kapitan zrobił
otwór (wyciął go w kocu) i w to miejsce przyszył celofan. Na zewnątrz mógł
palić lampkę „fetówkę”33, a wewnątrz namiotu czytał książki. Tłuszczówka
służyła jako oświetlenie, a zarazem spełniała funkcje piecyka do ogrzewania i gotowania posiłków. Sadze osadzały się na całym wnętrzu strychu. To
one stanowiły materiał palny dla pożaru, który powstał w nocy z 23 na 24
maja 1941 r. Usiłowania zdobycia spirytusu i maszynki spirytusowej były
bezowocne.
Aby uzyskać odrobinę światła słonecznego, jak wcześniej wspomniano,
kapitan wypracował otwór w części zachodniej dachu. Mimo tego strych był
raczej ciemnią. Mamunow garnął się do słońca, jak mógł. Powstało jednak
inne niebezpieczeństwo odkrycia jego kryjówki przez Niemców. Kapitan
zwrócił uwagę, że w dachu przy szczycie północnym od strony wschodniej był
przeciek (nad przedsionkiem P-1). Mamunow podstawił jedno z posiadanych
wiader. Niestety, rozrzut kropel wody deszczowej był większy niż średnica
wiadra. Następnej nocy kapitan otrzymał „wypożyczony” od Niemców emaliowany rondel o średnicy ok. 80 cm i wysokości 30 cm. W rondlu tym był
twaróg dla wszystkich mieszkańców garażu „E”. Po rozdzieleniu twarogu Lewandowski ukrył rondel w swoim łóżku. Tragikomiczna była wędrówka Lewandowskiego pod klapę w umywalni z rondlem na brzuchu, w narzuconym
na ramiona płaszczu. Noc była wyjątkowo ciemna. Jan, po wyjściu z łóżka
zawadził rondlem o jakiś przedmiot. Rozległ się gong. Z przerażeniem usiadł
Lewandowski na łóżku. Na szczęście hałas nie zbudził głęboko śpiących kolegów. Po kilku minutach, z zachowaniem większej ostrożności Lewandowski
znalazł się z rondlem pod klapą. Na chrząkanie Mamunow otworzył klapę.
Rondel spełnił swoją rolę, zaciek wysechł niezauważony przez nikogo. Dzień
za dniem toczył się z nadzieją jutra wolności. Kapitan z ufnością odmawiał
różaniec, przekazany przez Jana, który wręczył mu Stefan w czwartym dniu
po wejściu na strych.
Stefan, po przejściu do bloku „B” czynił starania o przeniesienie ze strychu do piwnicy. Sprawa była już na dobrej drodze. Kapelan, ksiądz Tadeusz
33
Fetówka to prymitywny piecyk, wykonywany przez jeńców z dostępnych w obozach
materiałów, np. metalowych puszek, który służył do gotowania potraw. Nazwa pochodziła od
materiału, tj. tłuszczu (niem.: Fett), wykorzystywanego do utrzymywania ognia.
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5. Fragment wspomnień J. Lewandowskiego
Źródło: Archiwum Marii Lewandowskiej-Pijanowskiej
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[Kirschke] był zdecydowany w nocy z 24 na 25 maja pójść z komunią św. na
strych do kapitana Mamunowa, aby dać mu upragnione przebaczenie i pociechę. Niestety, kapitan nie doczekał tej nocy.
Należy przyjąć, że kapitan musiał dobrze przysnąć przy palącej się „fetówce”. Chyba, gdy się obudził, nie był w stanie opanować pożaru. Dym
wydobywał się spod dachu i został zauważony dopiero po porannym apelu.
Rowiński wraz z Lewandowskim zszedł z placu apelowego. Na strychu u Rowińskiego przygotowywali racje żywnościowe dla Mamunowa.
Kapitan słowa dotrzymał i nie oddał się Niemcom żywym. Nie wytrzymał nerwowo i targnął się na własne życie. Powiesił się na sznurku, poprzez
który witał Stefana i Jana. Poprzez ten sznurek pożegnał Jana w nocy z 23
na 24 maja 1941 r.
Mamunow, po jego schwytaniu na granicy polsko-węgierskiej w 1939 r.,
był tak maltretowany przez hitlerowskich oprawców, że widocznie honor
oficerski nie zezwolił mu na ponowne narażenie się. Trudno ostatecznie przesądzić, jakie motywy zdecydowały o targnięciu się na życie. Kapitan często
powtarzał, że za tyle serca okazanego mu przez Rowińskiego i Lewandowskiego, nie mógłby narazić ich na represje hitlerowskie. Właśnie tych ludzi
nie mógł narazić, do których, wydawało mu się, nigdy nie zwróci się o pomoc.
A tak pokierował los, że ci, w stosunku do których nie bardzo był w porządku w okresie przedwojennym i w czasie działań wrześniowych, oddali
siebie do jego dyspozycji. To było dziwne, niezwykłe i szokujące. Do nich
zwrócił się Mamunow o pomoc dopiero po odmowie wszystkich, na których
liczył, a którzy zawiedli34. Lewandowski był prawie przekonany, że kapitan
nie popełni samobójstwa. Nocą często rozmawiali na ten temat. Po tych
dyskusjach, Mamunow złożył Janowi uroczystą deklarację z motywem myśli
o matce: „Zbyt mocno kocham moją głęboko wierzącą matkę, abym mógł targnąć się na własne życie. Ona mi je dała. Ona tak kocha Boga! Przez miłość
do niej nie mógłbym tego uczynić”.
34
AML-P, Wspomnienia J. Lewandowskiego: „Chociaż Stefan [Rowiński] miał z Mamunowem sprawę honorową w pułku i nigdy przed wojną nie utrzymywali ściślejszych kontaktów poza służbą w 70 p.p. [70 PP] Lewandowski zaś traktował Mamunowa jako swego przełożonego, a przede wszystkim jako bliźniego, któremu musi udzielić pomocy. Kapitana poznał
bliżej w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. Uwagi Lewandowskiego w czasie walk,
kierowane do Mamunowa, nie były przez niego przyjmowane. Był nimi osobiście dotknięty,
należał do ludzi nie liczących się z odmiennym zdaniem. Słowem, kapitan przed niewolą nie
darzył sympatią ani Rowińskiego, ani Lewandowskiego. Nieszczęście Mamunowa wyzwoliło
w nich ofiarność bez reszty, aż do narażenia się na represje ze strony Niemców. […] Wspólne
pomaganie Mamunowowi, ciągły lęk o utrzymanie go w ukryciu przed Niemcami zbliżyły
Jana i Stefana. Trudne było położenie wszystkich jeńców w tym czasie”.
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Nie można zapomnieć wycia syren na alarm po zakończonym apelu.
Stefan z Janem przez okienko strychu bloku „B” zauważyli kłęby dymu,
wydobywające się spod dachu garażu „E”. Wszystko było zrozumiałe. Mimo
zakazu Niemców, Lewandowski jednym skokiem znalazł się w umywalni garażu „E”. Przez przebitą supremę sufitu zwisały nogi Mamunowa.
Niemcy odcięli wisielca. Hitlerowiec Diemert rozpoznał kpt. Mamunowa.
Hauptmann Oleszko, Sonderführer Freisinger w jednym chórze z Diemertem krzyczeli: „Gdzie są ci zbrodniarze, którzy mu pomagali?”35. Niemcy spędzili wszystkich mieszkańców garażu „E” do hali sportowej. Lewandowski
w zdenerwowaniu nie mógł skręcić papierosa. Ręce mu drżały, trząsł się jak
galareta, szczękał zębami. Zwłoki przeniesiono na noszach do komendantury niemieckiej. Nosy wszystkich jeńców przykleiły się do szyb z ciekawości.
Kogo niosą na marach?
Na trzeci dzień, nieliczna grupa złożona z kilku osób, na pewno bez por.
Czesława Stawskiego, wzięła udział w pogrzebie.
Kilkanaście lat później Lewandowski napisał ku pamięci swego dowódcy
i podopiecznego w Oflagu VII A Murnau, kpt. Edwarda Mamunowa:
Bohater zawisł na sznurku przyjaźni…
Stopy przebiły gładź sufitu – strychu
Dając ujście dymu z miejsca kaźni
I zamierzoną śmierć bez zaszczytu…
Już go niosą na marach…
Tysiąc oczu pożera martwą sylwetkę
Oddają hołd majestatowi śmierci.
Diemerty, Freisingery, Oleszki – „knechty”
Ryczą na placu: „Gdzie są ci zbrodniarze,
Co pomagali?” – co mu siebie dali w darze
I przez tyle miesięcy uśpili „wachty”.
Biało-czerwona Murnau ziemia
Wchłonęła ciało jego w prochy…
Melchior, Munk głoszą pienia
Na cześć jego i towarzyszy dają strofy…

35
Ibidem. „Niemiecki komendant obozu zmienił zdanie [tę opinię], nazywając bohaterami
tych, którzy ukrywali Mamunowa.

