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Dwie dziewczynki i wojna

Stale węszą, czy jest wierna Trzeciej Rzeszy. Irma nie lubi tych wizyt. Ma przecież męża Polaka

STANISŁAW ZASADA

Kobiety są trzy.

Barbarę wypędzono, bo była Niemką.

Ludmiła przyjechała, bo była pół Polką, pół Niemką.

Dzięki Hannie obie się spotkały.

Legnica, październik 2018

Przytuliły się. Ludmiła się popłakała. Inaczej wyobrażała sobie Barbarę. Że wysoka, postawna; jak to Niemka. A 
zobaczyła niską starszą panią. Jak ona.

Przodkowie Barbary przyjechali na Dolny Śląsk z Frankonii. Zaprosili ich Piastowie - tereny po prawej stronie Odry były 
jeszcze słabo zaludnione.

U Ludmiły ojciec był Polakiem. Niemkami były babcia i mama. Obie mówiły po polsku, choć babcia Maria trochę język 
kaleczyła. Ale rodzice babci znali tylko niemiecki. Był początek XIX wieku, gdy rodzina osiedliła się w Łaznowskiej Woli, 
wsi pod Łodzią.

Rocznik też ten sam - 1939. Z tym że Barbara ze stycznia, Ludmiła z sierpnia.

Ojcowie obu nosili mundury ze swastyką.

Ludmiła przyjechała do Legnicy w 1946. Rok wcześniej Barbara musiała wynieść się z Liegnitz.

Dlatego się wcześniej nie spotkały.

Liegnitz, 3 stycznia 1939

Poród był ciężki. Dziewczynka zakleszczyła się i trzeba było użyć szczypców. Kilka dni później w neogotyckim kościele 
Świętej Trójcy proboszcz chrzci Barbarę "in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti".

Imię wymyślił ojciec. Franz Larisch, sprzedawca w sklepie z artykułami metalowymi. Matka ma na imię Gertruda, Trudi. 
Przed ślubem sprzedawała kapelusze. Starsza o kilka lat od męża. Raz pokazał się jej w brązowym mundurze 
nazistowskich bojówek SA. Trudi bardzo się wtedy zdenerwowała. W jej rodzinnym domu nie ma kultu Adolfa Hitlera.

Mieszkają na piętrze kamienicy przy Gerichtstrasse 35, niedaleko kościoła i rzeki Katzbach. Dom dobrze widać z mostu 
Nepomucena - jego figura ma strzec miasto przed powodzią.

Mała Basia, gdy otworzy rano oczy, widzi Jezusa, jak błogosławi dzieci (obraz wisi nad jej łóżeczkiem). Lubi czytać bajki,
najbardziej o jelonku Bambi. Gdy przechodzi koło szkoły z czerwonej cegły przy ulicy Steinweg, mama mówi, że jak 
skończy sześć lat, też tam pójdzie. Nie może się doczekać.

Na razie biega do dziadków. W ogrodzie są kurczęta, króliki i kaczki, które uciekają przed nią do płytkiego stawu. Na 
młodym drzewku pojawiły się dwie dojrzałe wiśnie.

Dziadek Alfred czyta "Liegnitzer Tageblatt". Dawniej w tytule między gotyckimi literami był herb Liegnitz: lew z dwoma 
kluczami. Ale od pewnego czasu zamiast lwa jest orzeł ze swastyką w szponach. Alfred wolał lwa. Podobnie jak nazwę 
Wilhelmsplatz od nowej: Adolf-Hitler-Platz.



W ogóle nie podobają mu się nowe porządki. Gdy w nazistowskim "Völkischer Beobachter" napiszą o "spisku światowego
żydostwa", ze złości wrzuci gazetę do pieca. Aż babcia na niego krzyknie.

Łódź, 22 sierpnia 1939

Nazajutrz Hitler i Stalin podzielą między siebie Polskę. Europie zostanie tydzień pokoju.

A Janowi i Irenie Ponetom rodzi cię córka. "In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti" chrzci Ludmiłę ksiądz w kościele 
Świętej Teresy na łódzkich Chojnach.

Irena, z domu Wudel, ma właściwie na imię Irma, ale w akcie ślubu urzędnik je spolszczył. Gdy szła do ołtarza z 
jasnowłosym Polakiem, zmieniła też wyznanie - z ewangeliczki została katoliczką. Mąż mówi do niej: Irenko. Rozmawiają
po polsku.

Janowi rodzina wypomina, że popełnił mezalians. Nie dość, że ożenił się z Niemką, to jeszcze niewykształconą (on jest 
po maturze, pracuje w urzędzie).

Gdy Hitler napadnie na Polskę, Jan zostawi żonę z tygodniowym dzieckiem. Ruszy piechotą bronić stolicy przed 
Niemcami.

Liegnitz, 1939-1945

Na ulicach coraz trudniej spotkać młodych mężczyzn. Pojawiają się na krótko, tylko w mundurach, jak urwą się z frontu 
na przepustkę.

Znikają niektórzy sąsiedzi. Ale już nie wracają.

Któregoś dnia mężczyźni z trupimi czaszkami na czapkach pukają do Larischów. Nachalni - gdy Trudi nie chce ich 
wpuścić, odepchną ją. Pytają o Heinricha Goldmanna, sąsiada.

Dziadek Alfred wyczyta potem w "Liegnitzer Tageblatt", że z miasta usunięto właśnie ostatniego Żyda. Redakcja 
najwyraźniej chce, żeby wiadomość napawała prawdziwych Niemców dumą.

Litzmannstadt, 1939-1945

Łodzi już nie ma - jest Litzmannstadt. To na cześć Karla Litzmanna, pruskiego generała i nazisty, zmieniono nazwę. 
Rozkaz wydał sam Adolf Hitler. Najechało sporo Niemców, zajęli domy po wysiedlonych Polakach. Połowa mieszkańców 
nosi na ubraniach żółte łaty. Też będą znikać.

Irma jest Niemką. Może jeździć tramwajami "Nur für Deutsche". Dostaje lepsze kartki żywnościowe. Do pomocy przy 
dzieciach zatrudni polską gosposię.

Musi też znosić wizyty Blockleiterów - stale węszą, czy jest wierna Trzeciej Rzeszy. Irma nie lubi tych wizyt. Ma przecież 
męża Polaka.

Jakby tego brakowało, okradła ją gosposia. Irma wyrzuca Polkę z pracy.

Liegnitz, luty 1941

- Zgłoś się dobrowolnie, towarzyszu Larisch - lokalny przywódca SA nagabuje Franza, żeby wstąpił do armii.

Młody sprzedawca artykułów metalowych ma dość docinków i nieprzyjemnych spojrzeń klientów. Wszyscy mężczyźni 
biją się za Rzeszę Niemiecką i Führera, a on się dekuje - urągają mu. Nie dekował się z wyboru. Wehrmacht mu odpuścił
- miał wadę serca. Ale na ludzkie gadanie nic nie poradzisz.

Franz mówi więc szefowi, że będzie musiał zatrudnić kogoś innego na jego miejsce. Trudi płacze, gdy mąż zakłada 
mundur Wehrmachtu. Wkrótce wyślą go na na front wschodni, bo Hitler pokłócił się ze Stalinem.

Litzmannstadt, 1940



"Mutti" - Ludmiła wypowiada pierwsze słowo. Na jasnowłosego mężczyznę Irma każe mówić córce: "Vater". Pilnuje, 
żeby rozmawiać po niemiecku. Tak teraz bezpieczniej.

Jan wrócił po wrześniu do domu i jest teraz księgowym w niemieckiej firmie budowlanej. Gestapo odkrywa, że 
zatrudniają za dużo młodych mężczyzn zdolnych do pracy w Rzeszy. Jan kupuje na czarnym rynku dwie kury dla 
urzędniczki z Arbeitsamtu. Kontrole ustają.

Liegnitz, jesień 1941

Franz pisze spod Smoleńska. O pogodzie, żołnierskim wikcie, że jeździ motocyklem. O wojnie niewiele.

Litzmannstadt, lipiec 1941

Jan Poneta po trzech dniach na Gestapo wraca do domu. Bez kilku zębów.

Liegnitz, 1942

- Nein! - protestuje Franz. Nie chce, żeby w jego mieszkaniu wisiał portret wodza Trzeciej Rzeszy. Gertruda nalega. 
Mówi, że aktywistki z Frauenschaft (żeńska przybudówka NSDAP) naciskają.

- Jak wrócę z wojny i to wszystko przetrwa, to go sobie powiesisz - mówi Franz.

Litzmannstadt, 1939-1945

U Ponetów zaczesany na lewo mężczyzna ze śmiesznym wąsikiem patrzy ze ściany w salonie. Można założyć, że Irma 
postąpiła w myśl obowiązującej zasady: "Portret Führera w każdym niemieckim domu".

- Wisiał na pewno - zezna po wojnie polskiej władzy gosposia. Ta, którą Irma wyrzuciła z pracy.

Liegnitz, listopad 1942

On w mundurze. Po prawej Trudi z półtoraroczną Moniką na ręku. Basia z przodu, przed rodzicami.

Sierżant Franz Larisch jakby przeczuwał, że ostatni raz są razem. Zebrał rodzinę, poszli do fotografa. Gdy po tygodniu 
odjeżdża, Trudi ma przez moment nadzieję, że nie wsiądzie do przepełnionego pociągu. Ale wcisnął się. Na pożegnanie 
przyłożył rozpostartą dłoń do szyby.

Gdy poprzedni raz był w domu, wyjął z szafy brunatny mundur SA i spalił w ogrodzie teścia.

Litzmannstadt, październik 1941

Na szarozielonej okładce napis "Ausweis der Deutschen Volksliste", orzeł z rozczapierzonymi skrzydłami trzyma w 
szponach hakenkreuz. Ludmiła słyszała, że miał wybór: niemiecka lista narodowościowa albo kłopoty (żona będzie 
musiała się z nim rozwieść, odbiorą mu dzieci). Jan Poneta został volksdeutschem. Właściwie już nie Jan, ale Johann.

Skorzysta na tym polska rodzina Jana. Ta, która miała pretensje, że popełnił mezalians. Johann wyciągnie z 
przymusowych robót w Rzeszy dwóch braci.

Pociesza się, że takich jak on "tymczasowych Niemców" są w Łodzi tysiące. Nie myli się - na niemieckiej liście 
narodowościowej mogło się znaleźć nawet kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Większość, tak jak Jana, przymuszono.

Liegnitz, 1943

Basia ma cztery lata. Heine i Helmut są starsi, należą do dziecięcej przybudówki Hitlerjugend. Uczą ją na podwórku 
nazistowskich przyśpiewek.

Dziadek, ten od "Liegnitzer Tageblatt", to socjaldemokrata. Nuci wnuczce "Międzynarodówkę".



- Czego ty ją uczysz? - krzyczy babcia. - Jeszcze ściągnie na nas kłopoty.

Basia śpiewa: "Maszerujemy dziś przez Niemcy, a jutro cały świat!" na przemian z "Wyklęty powstań ludu ziemi".

Litzmannstadt, maj 1942

O Johanna Ponetę upomina się Wehrmacht. Stara się o odroczenie: urodziła mu się druga córka, żona jest w ciężkim 
stanie. Nic nie wskóra. Ale służbę ma spokojną. W Rügenwalde (tak nazywa się Darłowo) będzie budował dwa 
największe w historii świata działa. Budowę wizytuje dwa razy Hitler.

Krew za Niemcy przelewają natomiast bracia Irmy. Biją się na froncie wschodnim.

Liegnitz, wrzesień 1943

Franz Larisch jest w sowieckiej niewoli. Trudi dostaje wiadomość w szóstą rocznicę ślubu.

Litzmannstadt, 1943

Babcia Maria chodzi na czarno. Jeden z synów zginął pod Stalingradem.

Liegnitz, styczeń - luty 1945

"Każdy, kto będzie chciał opuścić miasto, zostanie rozstrzelany" - grozi pod koniec stycznia kreisleiter Werner Bausch, 
miejscowy lider NSDAP.

Jeżdżą jeszcze tramwaje, wychodzi "Liegnitzer Tageblatt". Ale uciekinierzy, którzy uszli przed Armią Czerwoną, 
opowiadają okropne rzeczy. Mieszkańcy Liegnitz są w strachu.

Mężczyźni od 16. do 60. roku życia mają być gotowi do walki - wzywa Bausch. Spuści z tonu dwa tygodnie później: 
kobiety, dzieci i starcy mogą opuścić miasto. Nie kursują już pociągi. Trzeba iść. Nie wszyscy chcą uciekać - zima jest 
ciężka.

Gertruda zabiera córki (Basia sześć lat, Monika - cztery) i za niemieckim wojskiem ciągnie na południe. Chcą dotrzeć do 
zachodnich aliantów. Cywilizowani Amerykanie i Anglicy to nie to samo, co barbarzyńscy Rosjanie.

Armia Czerwona i tak ich dopadnie.

Łódź, styczeń 1945

Ludmiła żołnierzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach widzi już w styczniu. Nim wejdą, Niemcy zdążą wymordować 
1,5 tysiąca polskich więźniów na Radogoszczu.

Wyzwoliciele zgwałcą, a potem zastrzelą prababcię Ludmiły - miała 87 lat.

Liegnitz, 20 maja 1945, Zielone Świątki

Armia Czerwona dopadła Trudi z córkami pod Chomutowem w Czechach. Basia zobaczy tylko, że mama płacze, a obcy 
mężczyzna w mundurze podciąga spodnie. Nigdy nie porozmawia z matką o tym, co zrobili jej żołnierze zwycięskiej 
armii.

Wracają do Liegnitz. 300 kilometrów powrotnej drogi zrobiły w 12 dni. Gertruda prawie całą drogę niosła Monikę.

Średniowieczna starówka jest spalona, na rynku walają się sterty papierów, jakby śnieg spadł (to dokumenty wyrzucone 
z ratusza). Ich mieszkanie trudno poznać. Drzwi rozwalone na oścież, chociaż Trudi zamknęła je na klucz. W środku 
śmierdzi szaletem, wszędzie pełno pierza z porozrywanych pierzyn, rzeczy powywalane z szaf, potłuczone talerze.

Basia płacze: ktoś powyrywał kartki z jej bajek. Tylko książka o Bambim została.



Pukanie do drzwi. Kobieta w obcym mundurze przyniosła czarny chleb i herbatę. - Dla dietiej - mówi. - Ty bezpieczna - 
pokazuje palcem na Trudi.

Łódź, 1945

Ludmiła pije kozie mleko. Nic innego nie mają do jedzenia. Mieszka w ciasnej izbie. Z siostrą, mamą, babcią, dwiema 
ciotkami i kuzynem. Razem siedem osób. Śpią na siennikach. Przy drzwiach wiadro, żeby w nocy nie trzeba było 
wychodzić na podwórko.

Do drewnianego domu przy Spornej wypędziła ich nowa polska władza. Uzbrojeni mężczyźni z biało-czerwonymi 
opaskami wyciągają niemieckie kobiety i każą zbierać trupy na ulicach.

Liegnitz, 6 czerwca 1945

Gertruda z sąsiadką owinęły ciało Moniki w prześcieradło. Poprzedniego dnia dziewczynki dostały gorączki. - Tyfus - 
powiedział weterynarz. Gdy przyszedł, Monika już nie żyła.

Cmentarz jest przy Breslauer Strasse. Daleko, niebezpiecznie. Ale nie ma wyjścia: Gertruda, sąsiadka i jej ojciec idą 
pochować dziecko.

- Kuda? - pyta kobieta, która przyniosła chleb i herbatę. - Pogriebat’?

Pójdzie z nimi. Po drodze zruga patrol sołdatów, który chce zatrzymać Niemców. Sąsiad kopie dół.

- Danke! - Gertruda wyciąga dłoń do Rosjanki, gdy jest już po wszystkim. Kobieta waha się. W końcu podaje rękę.

Łódź, 1945

Ludmiła z siostrą ma iść do polskiego domu dziecka. Ludowa władza uważa je bowiem za Polki. Mama, Niemka, pójdzie 
do więzienia. Chyba że wyjedzie do Niemiec. Jak 3,5 miliona jej rodaków.

- Nigdzie nie wyjedziemy! - buntuje się Irma.

Liegnitz, 20 czerwca 1945

Do wiklinowego kuferka Basia wkłada swoje skarby. - Spakujesz kilka moich rzeczy? - pyta matka. Może dzieciom nie 
będą nic zabierać.

Pokazano jej papier. "Ludność niemiecka zostanie przesiedlona na zachód od rzeki Nysy. Każdy Niemiec może wziąć ze 
sobą nie więcej niż 20 kilo bagażu. Niewykonanie rozkazu będzie najsurowiej karane, do użycia broni włącznie" - 
przeczytała. Wysiedlenie ma odbyć się jutro rano.

Trudi daje córce listy, zdjęcia, łyżeczki do kawy, nóż, pieniądze, dwa pudełka zapałek. I ślubną obrączkę. Basia upchnie 
w kuferku jeszcze swoje kredki. Tylko książka o Bambim się nie zmieści.

Na drugi dzień polska milicja wyprowadza ich pod bronią z Liegnitz. Dzień jest pogodny.

Łódź, 1945

- Nie chcę was znać! - Irma słyszy od teściowej. Matka Jana nigdy nie lubiła synowej. Ani jej córek.

Na męża Irma nie może liczyć: pod koniec wojny zdezerterował z Wehrmachtu, jest z armią Andersa na Zachodzie. 
Założy nową rodzinę, wyemigruje do Kanady. Ale o tym Irma dowie się później. Na razie dostała wiadomość, że zginął.

Görlitz, czerwiec 1945

- Pójdziesz ze mną do nieba, do Moniki? - Trudi patrzy z mostu w Görlitz na rwącą Nysę. Basia płacze z głodu, obie są 
wymęczone. - Wystarczy skoczyć w dół - mówi do córki.



- A można się samemu zabić? - Basia dopytuje niepewnie.

- Nie wiem - odpowiada matka. - Ale nie mamy nic do jedzenia.

- Może szczaw znajdziemy.

Nie skoczą do rzeki.

Legnica, 1946

Irena (już nie Irma) wiezie w pociągu maszynę do szycia marki Singer. Zdecydowała się wyjechać do Legnicy, bo może 
na poniemieckich ziemiach będzie bezpieczniej.

Zajęła pokój z kuchnią na trzecim piętrze. Właściciele zostawili meble, garnki, talerze. Ludmiła nie może się napatrzeć na
młynek do kawy. Jest z ceramiki, przymocowany do ściany.

Dom stoi przy Rzemieślniczej 14 (tak nazywa się teraz Gerichtstrasse). Prawie naprzeciwko domu Larischów.

Falkenberg, 1946

Po długiej tułaczce dotarli do Falkenbergu w Brandenburgii. To radziecka strefa okupacyjna. A Basia jakby nigdy nic 
intonuje hitlerowskie przyśpiewki.

- Bo narobisz nam kłopotów! - krzyczy znowu babcia. Każe wnuczce śpiewać "Wyklęty powstań ludu ziemi". Basia dziwi 
się, że jeszcze niedawno było na odwrót.

Legnica, druga połowa lat 40.

Ludmiła wróciła do domu bez kolczyka. Dzieciaki wyrwały jej z ucha na podwórku, bo "Niemra".

Po wakacjach idzie do szkoły z czerwonej cegły przy ulicy Kamiennej. Tej, do której miała iść Basia. Prędko nadrabia 
językowe braki.

W kościele Świętej Trójcy idzie do pierwszej komunii. Czyta "Antka" i "Janka Muzykanta".

Dzieciaki nie przezywają jej już "Niemrą". Na wagary chodzą całą bandą na poniemiecki cmentarz. Ludmiła zajada się 
poziomkami - rosną na starych nagrobkach. W murowanym grobowcu bawi się w chowanego.

Legnica, lata 60.

- Wyglądasz jak Irenka - powiedział w drzwiach.

Ludmiła na rękach trzymała roczną Hanię, gdy ojciec przyjechał na krótko do Polski.

Mniej więcej w tym samym czasie matka Jana klęka przed Ludmiłą na peronie. Przeprasza, że po wojnie nie chciała jej 
znać. Ludmiła przeprosiny przyjmuje.

Herzberg w Brandenburgii, 16 października 1964

Gertruda Larisch przed sądem uznała męża za zaginionego. Rodzina ją namówiła, szło o sprawy spadkowe.

Sąd ustali domniemaną datę śmierci pracownika handlowego Franza Gustava Larischa na 31 lipca 1949 roku, na godzinę
24. Gertruda zostanie formalnie wdową.

Ale ma nadzieję, że mąż wróci.

Legnica, 1965



"Nigdy nie zapomnimy", "Nigdy nie przebaczymy". Takie hasła przeczytałaby na propagandowych transparentach Hania,
gdyby umiała czytać. Ale córka Ludmiły chodzi do przedszkola, gdy polscy biskupi piszą do niemieckich: "Przebaczamy i 
prosimy o przebaczenie".

Hania podziwia kapitana Klossa i czterech pancernych. Niemcy ją przerażają.

Ludmiła nie powiedziała córce, że w jej żyłach płynie niemiecka krew. Babcia Irena mówi teraz tylko po polsku.

- W naszej rodzinie to był temat tabu - powie dziś Hanna.

Legnica, lato 1974

Starsza kobieta wpuściła je. Ale z lękiem.

Dwa lata wcześniej, w imię socjalistycznej przyjaźni, Polska Rzeczpospolita Ludowa i Niemiecka Republika 
Demokratyczna otwierają granice. Obywatele obu krajów mogą podróżować bez paszportów, na dowód osobisty.

Gertruda i Barbara po 30 latach jadą do rodzinnego miasta. Odnajdują swój dom. - Chciałyśmy zobaczyć nasze dawne 
mieszkanie - Barbara mówi do starszej kobiety. - Można?

Gospodyni ma na imię Zofia. Mieszkała w Galicji, teraz to Związek Radziecki. Gdy Rosjanie ją wypędzili, przyjechała 
tutaj. Dali jej umeblowane mieszkanie po Niemcach. Za meble musiała zapłacić państwu polskiemu.

Parzy kawę. Barbara mówi, że dostała w tym samym kubku, z którego piła w dzieciństwie.

- Wiedziałam, że kiedyś przyjedziecie - Zofia płacze. - Niczego nie ruszałam.

Rzeczywiście, meble stoją, jak stały. Nad łóżeczkiem ten sam Jezus błogosławi dzieci. Tylko tapety poczerniały, a w 
dywanie porobiły się dziury.

Barbara każe powiedzieć Gertrudzie: "To wszystko jest teraz pani". Nie chce wziąć kubka, który Zofia umyła i 
zapakowała dla niej.

Idą na cmentarz. Zadbane groby Polaków, niemieckie zapuszczone. W miejscu, gdzie miał być grób Moniki, wyrostki 
grają w piłkę.

Że Legnica nie jest jej domem, Barbara zrozumie, gdy zajdzie do dawnego ogrodu dziadków. Nie ma kurcząt, kaczek ani
królików. Tylko wiśnia obrodziła.

Braunsbedra koło Halle, 2001

"Kula byłaby bardziej miłosierna", pomyślała Barbara (mieszka koło Halle, pracuje w bibliotece).

Dowiedziała się właśnie, że jej ojciec, sierżant Franz Larisch, zmarł 16 listopada 1944 roku w sowieckim łagrze na 
dystrofię. Informację otrzymała od organizacji zajmującej się poszukiwaniem niemieckich jeńców wojennych. W 
internecie wyczytała, że dystrofia to choroba spowodowana głodem.

Gertruda wiadomości nie doczekała. Umarła rok wcześniej.

Łaznowska Wola, 2015

Syn Hanny przynosi ze szkoły zadanie domowe: ma zrobić drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Jadą do Łaznowskiej Woli - szukać rodzinnych śladów. Poniemiecki cmentarz ewangelicki ledwo odnajdą. Zarośnięty, z 
potłuczonych nagrobków Hanna odczytuje pisane gotykiem imiona i nazwiska. "Trzeba to ocalić", pomyślała. Od dwóch 
lat porządkuje też z mężem poniemiecki cmentarz w Piątnicy na obrzeżach Legnicy.

Legnica, 1 listopada 2017



Hanna idzie na groby bliskich. Bierze jeden znicz więcej. Zapali go pod cmentarnym murem przy Wrocławskiej (dawna 
Breslauer Strasse). Dowiedziała się, że mur powstał w latach 70. zeszłego wieku - z płyt nagrobnych dawnych 
mieszkańców Legnicy. Hanna zapala im znicz. Chce jej się płakać.

Wieczorem umieści zdjęcie na Facebooku, wydarzenie trafi na portal Liegnitz.pl. Po chwili przeczyta post: "To może być 
miejsce pochówku mojej prababci".

Komentarz napisała kobieta. Imię i nazwisko polskie, tekst po angielsku. Hanna odpisuje. Tak poznaje Barbarę.

Braunsbedra, wiosna 2018

"Unwegsame Pfad der Zeit" - zatytułowała wspomnienia Barbara, po mężu Siwik (miał polskie korzenie). Zadedykowała 
je ojcu.

Po polsku tytuł można przetłumaczyć: "Ciernista ścieżka czasu".

Legnica, 6 października 2018

To Hanna zabiegała o przyjazd Barbary. Chciała, by opowiedziała legniczanom, że kiedyś tu mieszkała.

Za oknami złota polska jesień. W gmachu Akademii Rycerskiej polska promocja "Ciernistej ścieżki czasu".

Ludmiła popłakała się, gdy zobaczyła Barbarę. Myślała, że ujrzy wysoką, postawną Niemkę. A zobaczyła starszą panią, 
jak ona. Nawet wzrost mają podobny.

Mogły być koleżankami, chodzić razem do szkoły, do tego samego kościoła.

Hanna pomyślała tak o swojej matce i Barbarze, gdy dowiedziała się, że są z tego samego rocznika. Że Ludmiła 
zamieszkała trzy podwórka od dawnego domu Basi. Że poszła do szkoły, w której uczyłaby się Basia, gdyby jej nie 
wypędzono. Że była u komunii i bierzmowania w tym samym kościele, w którym ochrzczono Basię.

Ale zaraz. Gdyby nie wojna, to Basi by nie wypędzono. A Ludmiła nie musiałaby uciekać z Łodzi. Więc i tak by się nie 
spotkały.

Barbara przypomina sobie polskie słowa. Mąż, inżynier, pracował kiedyś w Wysowej w polskich Beskidach. Zapisała się 
wtedy na kurs polskiego.

Ludmiła nie zna żadnego niemieckiego słowa. No, może poza "bitte", "danke". Choć do piątego roku życia mówiła tylko 
po niemiecku. Nawet sama się sobie dziwi, że wszystko zapomniała. - Musiałam to wyprzeć z pamięci.

Legnica, 2019

Barbarze została obrączka matki. Ta, którą ukryła w kuferku z wikliny, gdy wypędzano je z Liegnitz.

Hanna - z pamiątek po babci Irenie - ma dwa porcelanowe półmiski, miskę i dzbanek w czerwone róże.

I reprodukcję z ogrodowymi kwiatami w wazonie. Długo trzymała ją za szafą.

- Gdy poznałam Basię - mówi Hanna - zaczęłam się zastanawiać, czy jej rodzice znali ludzi, których mieszkanie po wojnie
zajęła babcia Irena?

Niedawno wyciągnęła zza szafy reprodukcję z kwiatami w wazonie. Powiesiła ją w przedpokoju.
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