


31.10.1942. Sobota
(... ] Byla dzis u nas w domu Brandysowa z Rzeszowa z placzern, bo

jej corke i inne nauczyeielki z Rzeszowa wywoza na roboty do Niemiec.
Splakana kobieeina niewiele mogla powiedziec. Dopiero wieezorem
wyjasnilo sie, ze p. Brandysowna i jej kolezanki maja byc badane w po-
niedzialek rano przez kornisje lekarska w szpitalu sw. Lazarza. Posze-
dlern do Edka Kiecia, aby prosie 0 interwencje w tej sprawie. Nie zasta-
lern go, ale zostawilem mu kartke i prosilem jego rodzicow 0 przedsta-
wienie rnu rnej prosby.

1.11.1942. Niedziela (Wszystkich Swietych)
(...] Byla z rana powtomie Brandysowa. Prosila, by odwiedzic cork~

u pp. Antosiewiezow przy ul. Jakuba 3/II p. DostaJa bowiern przepustk~
( ~ obozu przy ul. Wq_skiej na caly dzien i bawi u krewnych Antosiewi-L}\~tzow. Przyrzeklern tarn zajsc. (...]

11" \ Po poludniu bylem u pp. Antosiewiczow. Rozrnawialern z Brandy-r sownq. OpowiedziaJa mi, ze starosta rzeszowski dr Echaus zwoJal~w po-
lowie wrzesnia br. nauezyeielstwo z ealego powiatu rzeszowskiego, tak-
ze proboszezow, i zach~cal ich do agitacji za sumiennyrn oddawaniern
kontyngentow zboiowyeh i dostarczaniem potrzebnej ilosei robotnikow
na wyjazd do Nierniee. Grozil zebranym, ze w razie niepowodzenia ak-
cji werbunkowej b~d'l. osobiseie odpowiadac za to niepowodzenie. Po-
niewai rzeezywiseie nie udalo si« rniejseowernu "Arbeitsarntowi" zwer-
bowac wyznaezonej ilosei ludzi do robot w Niernezech, wi«c starosta
Echaus zwoJal ponownie nauczyeielstwo i ksi~zy na dzien 23 pazdzier-
nika (piqtek) na zebranie do kina Apollo. Tarn oswiadezyl zebranyrn, ze
wobec niepowodzenia akcji werbunkowej nauczycielstwo i ksi~za do
lat 35 rnuszll wyjechac do Niemiec na roboty. Kazal wstac wszystkirn do
lat 35, a rnial w r«ku gotowy spis, i wyprowadzic ich na podworze, ktare
bylo otoczone policjq. 00 pozostalych w sali przernowil jeszcze z za-
chl(tq do dalszego werbunku, po czyrn polecil im wyjsc, a do sali wpro-
wadzono owych z podworza. Tu oswiadczono im, ze alba podpisz'l. de-
klaracj~ na dobrowolny wyjazd, alba pojdq do Oswi~cirnia, wzgl~dnie
w razie ucieezki do obozu pojdq rodziee delikwenta, rnaj'l.tek zas, jezeli
jaki jest, b~dzie skonfiskowany. Na takie diclum wszyscy podpisali de-
klaracje na dobrowolny wyjazd. Wypuszczono ich tedy do dornu i kaza-
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no zglosic sie do wyjazdu w nastepny piatek, to jest 30 pazdziemika w rze-
szowskim klaszrorze Bemardynow. W piatek OW zglosila sie tylko CZtt

SC

"ochotnikow", bo ksiezom na mterwencje biskupa przernyskiego odro-
ezono termin wyjazdu do 10 listopada. Czesc zas nauczycielstwa uciekla
z powiatu. Sposrod przybylych do bcrnarcvnöw w piatek 30 pazdzierni-
ka CZttSC odpadla przy badaniu lekarskirn, reszta w ilosci czterech na-
uczycieli, irzynastu nauczycielek i kilku cbtoocow ze szkoly handlowej,
ktörych wybral osobiscie starosta, zostala zapakowana do poci<tgu i przy-
wieziona z piatku na sobote 31 pazdziemika do Krakowa, do szkoly przy
ul. Waskiej. W sobote kapano ich i badano. Odpadlo zaraz dwoch nauczy-
cieli. Trzeci z nich i trzynascie nauczycielek oraz chlopcy z handlowki maja
isc w poniedzialek do badania dodatkowego w szpitalu Sw.Lazarza.

Wedlug dzisiejszego stanu rzeczy zakwalifikowano na wyjazd tylko
jednego nauczyciela. Jest to byly nauczyciel robot w szkole sredniej, ktory
byl w wojsku i uciekl z niemieckiego obozu jencow, byJ jui na robotach
w Niernezech i tez stamtlld uciekJ, a teraz oswiadczyJ kierownikowi obozu
przy ul. Wqskiej, naturalnie Niemcowi, ze jest zdrow i chce jechac. Ko-
legom i kolezankom zakomunikowaJ, ie dluzej jak tydzien na robotach
owych bawic nie mysli, ale jesli chc'l.. ieby jechal, to on bardzo ch~tnie
jedzie. Jednym slowem, wyga. Kolezanki za to S'l.wszystkie w rozpaczy.
Jedna z nieh, brunetka, w ci<tgu ubieglego tygodnia osiwiala. Uspoko-
ilem p. Brandysown~, ie u Lazarza badaj'l.lckarze Polacy i ie z ca!q pew-
noscill i ona, i wszystkie koleianki b«dq zwolnione.

Opowiedziala mi tez p. B., ie "parteigenosse" Kurreck, komendant zan-
darmerii z Rzeszowa, ktory onegdaj zginll.l "bei Banditenbekämpfung",
zostal zastrzelony w czasie jazdy samochodem przez lasy kolo Przewrot-
nego. Bylo to w nocy. P. Kurreck uslyszal strzaL Zatrzymac kazal szofe-
rowi automobil i zamierzal wysiqsc. W chwili gdy wstaJ, posypaly sil(
strzaly. Trafilo go pi~c kul. Szofer przywiozl go do Rzeszowa, a1e rano
zmarl. Odbyla si« potem wielka oblawa, zloiona ze 100 policjantow pol-
skich i 50 niemieckich. Oblawa polegala na tym, ie objechali oni lasy
dokola w automobilach, ale do lasu nie weszli, i wrocili do Rzeszowa.

2.11.1942. Poniedzialek (Dzien Zaduszny)
[...) Zegary przesuni«to dzis w nocy 0 godzin~ wstecz. Wrocilismy

do normalnego czasu slonecznego. [...)
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