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Dziadkowie i dalsza rodzina
Dziadkowie mieszkali w Łodzi. Matka miała dwóch braci. Ten starszy brat zamieszkał
z  nami  w  leśniczówce  i  musiał  prowadzić  dość  intensywny  kontakt  i  pracę  z
podziemiem. W czasie jakichś tam wyjazdów w sprawach podziemia w łapance
został  aresztowany  i  wywieziony  na  roboty  za  Koło  Podbiegunowe,  tam  jakoś
nawiązał obcy wywiad, nie niemiecki w każdym razie, okazało się, że to był wywiad
radziecki i po wykonaniu zadań przez tego zleceniodawcę w mundurze gestapowca
musiał uciekać, bo ich nakryli, tak że przedostał się do partyzantki norweskiej, tam
automatycznie został wcielony po wojnie do wojska norweskiego i został obywatelem
niemieckim. Tak to nazywają - Obywatel Krwi, bo walczył dla Norwegii. Drugi brat
został w Łodzi, tam pracował jako już dziecko, on był parę lat tylko starszy ode mnie.
Pracował w jakiejś fabryce produkującej chyba żarówki. Dziadkowie początkowo byli
zabrani  do  Radogoszczy,  ale  dziadek  był  potrzebny  Niemcom,  ponieważ  był
specjalistą  w  wodociągach,  w  przedsiębiorstwie  wodociągów  i  kanalizacji,  był
energetykiem. Bo Polacy schowali wszystkie dokumenty i miasto by nie mogło się
porozumieć. No on tam miał do podpisania dwie listy, albo Volkslistę przy pobieraniu
wynagrodzenia,  albo polską.  No na tej  polskiej  to było głodowe wynagrodzenie.
Matka nawet raz w miesiącu, żeby nie wzbudzało podejrzenia, oczywiście jak było
zimno, wysyłała plasterek słoniny, 10 deko do Łodzi, jako list polecony, no to się
nigdy nie wydało, nie wpadli Niemcy na to, że to się wysyła, no to tyle dziadkowie ze
strony mamy.
Dziadek ze strony ojca już nie żył, tak że ojciec miał starszych braci i siostry. Oni
pracowali w tramwajach łódzkich, dojazdowych, tak że jakoś tą okupację tam też
znieśli. Tym bardziej, że mieszkali poza miastem i zawsze to tam można było coś
posadzić, coś do jedzenia zdobyć łatwiej…
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