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Rozklejaliśmy ulotki i nakrył nas Ukrainiec
Na Starym Mieście były druty kolczaste i tam było to getto, a tutej ja mieszkałem po
drugiej stronie. No to pewnego razu, to było w nocy, myśmy mieli zadanie, nie tylko
ja, bo kilku młodych chłopaków w takim wieku jak ja byliśmy - naklejaliśmy ulotki.
Przeważnie na rynnach. Przyklejaliśmy ulotki na temat Niemców. I jak ja wracałem do
domu późno, to zobaczył mnie Ukrainiec. Jak mnie zobaczył, a on tam pilnował przy
drutach kolczastych, to krzyknął "stój!". A ja, jak on krzyknął "stój", to ja myśle, że on
polski, na polski się przerzuca. Ale ja nic nie mówię, nie odzywam się nic, tylko idę
dalej. A słyszę, jak on zasuwa butami, bo to buty z gwoździami, stukot jak diabli. I
drugi raz krzyczy "stój!" A ja nic. I słyszę zatrzymuje się, a był z karabinem, bo innej
broni nie mieli. I słyszę jak karabin, zamek "trach, trach, trach" i biegiem do mnie.
Przylatuje biegiem do mnie i  mnie za ten!  A już ja się szykowałem, jak on tylko
pierwszy raz krzyknął "stój!", to już się szykowałem, co będę mówił. Za ramie mnie, a
ja się obracam i do niego po niemiecku. I tam na niego. A on oczy wytrzeszczył, nie
wiedział co ja mówię, bo niemieckiego nie znał wcale. W ogóle tam go zrógałem i do
domu poszłem.
[Ulotki  były]  na  temat  Niemców.  Że  trzeba  ich  niszczyć,  że  już  niedługo  się  to
skończy.  Ale  to  tak,  aby  podtrzymać  na  duchu.  [Ulotki  były  od]  tej  rodziny
Pryczarskich. Oni robili.  Tam była drukarnia na ulicy Żmigród. Taki pan, Polak -
Michalski się nazywał. I on drukował te ulotki. Tylko imienia nie pamiętam. Nazwisko
Michalski,  to  pamiętam.  A  jego  żona  była  taką  panią  higienistką  w  szkołach
podstawowych. 
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