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Jest jednym z ostatnich powstańców warszawskich. W regionie leszczyńskim jedynym. 
Po upadku powstania przeszła przez trzy obozy koncentracyjne.
Gdy skończyła się wojna, trafi ła do Włoch i Anglii. Stamtąd do Jezierzyc 
Kościelnych. Mieszka w Boszkowie, czasowo także w Lesznie. O swoim 
życiu, udziale w Powstaniu Warszawskim, opowiedziała nam Joanna 
Kiąca-Fryczkowska, która ma stopień majora.

Jacek Witczak
witczak@gazetaabc.pl

Zbombardowany pociąg
Ma 93 lata, urodziła się w Dęblinie 

w powiecie puławskim, jako najstarsze 
dziecko Franciszka i Łucji (z domu Ko-
nieczyńska). Jej ojciec pracował na miej-
scowym lotnisku.

- Tato był mechanikiem silników sa-
molotowych i podofi cerem w stopniu 
starszego sierżanta - opowiada Joan-
na Kiąca-Fryczkowska. - W 1934 roku, 
w związku z rozwojem przemysłu lot-
niczego, został przeniesiony do pracy 
w Warszawie, na nowo otwarte lotnisko 
wojskowe Okęcie.

Cała rodzina - Joanna miała już młod-
szego o 4 lata brata Jarosława - przepro-
wadziła się do stolicy. Gdy wybuchła 
wojna, Franciszek został zmobilizowa-
ny i wraz z innymi żołnierzami trafi ł do 
Rumunii, ale jego bliscy przez całą woj-
nę nie wiedzieli dokładnie gdzie jest. Łu-
cja z dziećmi została w Warszawie, jed-
nak kilka dni później w obawie przed 
bombardowaniem, postanowili wyje-
chać ze stolicy. 

- Naszym mieszkaniem zaopiekował 
się wujek Feliks, brat mamy. Pociągiem 
podstawionym dla rodzin wojskowych 
wyruszyliśmy na wschód Polski.

To była podróż w nieznane. W Żół-
kwi pociąg został zbombardowany. Wie-
le osób zostało rannych albo zginęło. 
Ci, którzy przeżyli, zorganizowali dal-
szy transport autobusem do Tarnopola.

- Mieliśmy tylko podręczny bagaż, 
reszta rzeczy została w zniszczonym po-
ciągu. W zasadzie wszyscy podróżni, 
którzy dotarli do Tarnopola, znaleźli za-
mieszkanie u swoich krewnych lub zna-
jomych. Na rynku zostaliśmy tylko my, 
w zupełnie nieznanym terenie. Mieszkań-
cy Tarnopola przyglądali się nam, kiwa-
li ze współczuciem głową i odchodzili.

W końcu podszedł do nich obcy męż-
czyzna. Pani Joanna wciąż ma go przed 
oczami – był wysoki, barczysty, na gło-
wie miał czapkę, na nogach wojłoko-
we buty sięgające do kolan, w ustach 

trzymał fajkę. Był Ukraińcem, ale mó-
wił po polsku.

- Zapytał mamę, skąd jesteśmy, gdzie 
mąż, gdzie pójdziemy, bo noc się zbliża? 
Mama odpowiedziała, że nikogo tu nie 
znamy i nie wiemy dokąd się udać. Chwi-
lę pomyślał i powiedział „No to chodź-
cie ze mną”. Zaprowadził nas do swoje-
go niewielkiego domu. Mieszkał w nim 
z żoną i synem. Mieli olbrzymi sad, żyli 
ze sprzedaży owoców. Za pobyt w ich 
domu odwzajemnialiśmy się kupując 
żywność i pomagając przy zbieraniu ja-
błek w sadzie.

Przez zieloną granicę
Pod koniec października, gdy Tar-

nopol był już zajęty przez sowieckie 
wojsko, Łucja z dziećmi wyjechała da-
lej na północ, do Łucka. Tam przygar-
nęła ich pod dach polska rodzina. Któ-
regoś dnia do tego domu przyszedł so-
wiecki ofi cer.

- Był zadziwiająco dobrze zoriento-
wany w sprawach naszej rodziny. Po-
wiedział, żebyśmy na drugi dzień sta-
wili się na dworcu kolejowym, bo poje-
dziemy w głąb Związku Radzieckiego.
Gdy wyszedł, mama szybko nas spa-
kowała. Poszliśmy na stację, wsiedli-
śmy do pociągu i pojechaliśmy w kie-
runku zielonej granicy. Przedostaliśmy 
się przez nią do Łukowa już na terenie 
Generalnej Guberni. Stamtąd, tuż przed 
końcem roku, dotarliśmy pociągiem do 
Warszawy. Mój brat poszedł do szkoły 
dla najmłodszych, a ja skończyłam szó-
stą klasę, po której ofi cjalnie uczyłam 
się w szkole zawodowej, a pod wieczór 
chodziłam na tajne komplety. Ukończy-
łam na nich trzy klasy gimnazjum.

Żołnierska przysięga
W szkole, wychowawczyni klasy, która 

bacznie obserwowała uczniów, poprosiła ją 
i kilka jej koleżanek na rozmowę po lek-
cjach. Spytała, czy wiedzą, że funkcjonu-
je tajne harcerstwo i czy chciałby do niego 
należeć. Zgodziły się. Nauczycielka uprze-
dzała jednak, że im i ich bliskim może gro-
zić śmiertelne niebezpieczeństwo.

- Na tajnych spo-
tkaniach uczyłyśmy się 
historii Polski, tere-
noznawstwa, alfabe-
tu Morse`a, przenosze-
nia meldunków, pełnie-
nia roli łączniczek i sa-
nitariuszek. W połowie 
1942 roku powiedziano 
nam, że powstała Ar-
mia Krajowa, do której 
włączono konspiracyjne 

harcerstwo i że każdy członek Sza-
rych Szeregów działający w zespo-
łach konspiracyjnych zostanie uzna-
ny za żołnierza.

Przysięgę AK złożyła wraz z kole-
żankami w lutym 1944 roku. Odbie-
rała ją porucznik Elżbieta Gross, któ-
ra po wojnie (już jako Gross-Ostrow-
ska) napisała między innymi książ-
kę „W alejach spacerują Tygrysy”.

- Stałyśmy się żołnierzami Armii 
Krajowej. Naszym zadaniem było 
utrzymanie łączności między Śród-
mieściem i Mokotowem. Dopiero po 
wojnie dowiedziałam się, że wcho-
dziłyśmy w skład Batalionu Baszta.

Jako łączniczka pod pseudonimem 
„Joasia” przenosiła pod wskazane ad-
resy rozkazy oraz większe lub mniej-
sze paczki. Nie wiedziała co w nich 
było. Groziło jej niebezpieczeństwo, bo 
Niemcy często urządzali uliczne łapan-
ki i rozstrzeliwania. Nie było czegoś ta-
kiego jak chwila bezpieczna.

Z obozu do obozu
Po wybuchu powstania została ze 

swoją grupą na Ochocie, ale ta dziel-
nica została szybko otoczona przez 
żołnierzy niemieckich. Rozkazem do-
wódcy wmieszały się w ludność cy-
wilną. Ludzi bez jedzenia i wody gro-

madzono na terenie byłego targowiska 
warzywnego tzw. Zieleniaka, a przez 
Ochotę przetoczyła się fala rabunków, 
podpaleń, gwałtów i mordów.

- To było prawdziwe piekło, esesma-
ni wpadali do mieszkań, strzelali do 
starców lub ociągających się z opusz-
czeniem domów ludzi. Wrzucali gra-
naty do piwnic, w których ukrywa-
li się mieszkańcy. W połowie sierp-
nia przetrzymywanych na Zieleniaku 
ludzi popędzono do obozu przejścio-
wego w Pruszkowie. Też tam trafi łam.

Z Pruszkowa wraz z innymi kobie-
tami wywieziono ją do obozu koncen-
tracyjnego Ravensbrück. 

- W obozie dostałam lichy pa-
siak, drewniaki na gołe stopy i numer 
56526. Nie byłyśmy już ludźmi, tylko 
numerami. Baraki były przepełnione, 
spałyśmy po dwie na jednej pryczy. Je-
dzenie było pozbawione wszystkiego co 
odżywcze. Wiele więźniarek chorowa-
ło na szkorbut. 

Pod koniec października z Ravens-
brück trafi ła do Saltzgitter, gdzie pra-
cowała w fabryce amunicji.

- Do pracy pędzili nas esesmani 
z psami. Praca w fabryce była ciężka. 
Ja obsługiwałam tokarkę. Całodzien-
ne wyżywienie składało się z kawał-
ka chleba i miski zupy z brukwi. Wie-
działam, że muszę być posłuszna i sil-
na, żeby przeżyć.

Pod koniec marca 1945 roku obóz 
ewakuowano. Więźniarki połączo-
no z więźniami z męskiego obozu 
w Drütte i załadowano do wagonów 
towarowych. Nie wiedzieli dokąd 
jadą. W Celle pociąg został zbombar-
dowany. Transport liczący początko-
wo prawie 4000 osób zmalał do poło-
wy. Esesmani zebrali resztę więźniów.

- Pognali nas pieszo, bez jedzenia 
i picia do obozu Bergen-Belsen. Każda 
próba ucieczki kończyła się śmiercią. 
Spaliśmy na gołej ziemi, a za posłanie 
służyły nam gałęzie. Kto nie mógł da-
lej iść, był zabijany. 

Do Bergen-Belsen dotarło około 
800 więźniów. Ujrzeli tam piekło na 
ziemi. Niemal wszędzie leżały rozkła-
dające się zwłoki, których już nikt nie 
usuwał. Wśród żywych, a raczej led-
wo żywych, nie było ludzi, tylko ludz-
kie szkielety z trudem trzymające się 
na nogach.

Ostatnia w regionie lesz

▲ Joanna z ojcem Franciszkiem na zdjęciu z 1947 roku zrobionym w Anglii.
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Fot. (2x) archiwum rodzinne
▲ Joanna w wieku 15 lat z bratem 
Jarkiem i mamą Łucją.

Major Joanna Kiąca-Fryczkowska

Powstania WarszawskiePow go
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 agregaty prądotwórcze

 narzędzia pneumatyczne

 odzież robocza

 elementy ogrodzeń

 urządzenia spawalnicze

naprawa maszyn spawalniczych

 ściernice, papiery ścierne

 narzędzia do obróbki skrawaniem

 blachy perforowane

 trapezowanie blach

 blaszane pokrycia dachowe

sprężarki

zczyñskim uczestniczka

 Fot. J. Witczak
▲ Joanna Kiąca-Fryczkowska z córką Małgorzatą Markowską przeglądają rodzinne archiwum ze zdjęciami i spisa-
nymi wspomnieniami.

Fot. rodzinne archiwum
▲ Pani Joanna odznaczana przez prezydenta RP.

W obozie podupadła na zdrowiu, 
straciła wszystkie siły. Nawet nie wie-
działa, że 15 kwietnia do obozu wkro-
czyli Anglicy i go oswobodzili. Po-
wiedziała jej o tym przyjaciółka z po-
wstania, gdy Joanna leżała w baraku. 
Wtedy straciła przytomność. Ocknęła 
się w baraku rewirowym. Trafi ła tam,
bo okazało się, że ma tyfus. 

- Pewnie bym tam umarła, gdyby nie 
moje przyjaciółki z gimnazjum i powsta-
nia - Stefania i Janka. Barak był pilno-
wany, ale fortelem zdołały mnie z niego 
wyciągnąć. Zaniosły mnie do namiotu,
po drodze złapałam trochę świeżego, 
wiosennego powietrza i jakoś doszłam 
do siebie. Przeżyłam siłą woli, ale też 
dzięki naszej przyjaźni. Ta przyjaźń po-
została między nami do teraz.

Do Włoch, Anglii i Polski
Po weryfi kacji ocalałych więźniów zosta-
ła przeniesiona do Niederlangen, do obo-
zu byłych jeńców kobiet z Armii Krajo-
wej. Tu spotkała swoją przełożoną z kon-

spiracji Elżbietę Ostrowską. Joannie uła-
twiło to weryfi kację jako żołnierza AK 
i uczestniczki Powstania Warszawskie-
go. W sierpniu 1945 została przeniesio-
na do Włoch, gdzie stacjonował 2. Kor-
pus Polski generała Władysława Andersa.
Była tam przez rok. W gimnazjum dla 
ochotniczek z Pomocniczej Służby Ko-
biet zrobiła małą maturę. W 1946 razem 
z Korpusem przeniesiono ją do Anglii, 
gdzie spotkała ojca.

- Jeszcze będąc we Włoszech napisa-
łam do Czerwonego Krzyża, że poszukuję 
ojca i dostałam jego adres. Gdy się spo-
tkaliśmy opowiedział mi, że jeszcze w 1939 
roku przedostał się z Rumunii do Francji, 
a gdy Hitler zajął ten kraj, ewakuował się 
do Anglii. Był tam mechanikiem samolo-
towym. W rozmowie z tatą dowiedziałam 
się też, że moja mama i brat żyją.

W 1947 wróciła z ojcem do Polski. 
Wiedzieli, że ich rodzina po upadku Po-
wstania Warszawskiego i zniszczeniu 
domu, w którym mieszkali, przeniosła się 
do Jezierzyc Kościelnych.

- Tam mieszkali rodzice mamy, mie-
li gospodarstwo. Tam wszyscy żeśmy 
się złączyli.

Maturę zdała w Lesznie. Poszła na 
studia medyczne, została lekarzem. Wy-
szła za mąż za Mariana Fryczkowskie-
go, który był chirurgiem. Poznali się 
już na studiach, byli w tej samej grupie. 
Jako internista pracowała w Zabrzu, 
Grodzisku Wielkopolskim, Wschowie. 
W 1977 roku zamieszkała w Boszko-
wie, a 11 lat później w Lesznie, gdzie 
po przejściu na emeryturę prowadziła 
jeszcze, przy ul. Dworcowej, poradnię 
lekarską dla byłych więźniów wojen-
nych i kombatantów.

- Nigdy na stałe nie wróciłam do 
Warszawy, gdzie spędziłam szczęśliwe 
dzieciństwo. Ale stolica zawsze mnie 
przyciąga i urzeka. Na rocznicę Po-
wstania Warszawskiego zjeżdżają się 
żyjące łączniczki, chodzimy po znanych 
nam ulicach, obowiązkowo jeździmy na 
cmentarz odwiedzić groby powstań-
cze, zapalić znicze na kwaterach Basz-

ty. Uczestniczymy też w mszy za pole-
głych powstańców.

Medal od prezydenta
Należąc do ZBOWiD-u otrzymała 

awans na stopień porucznika. Została od-
znaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, Krzy-
żem Powstańczym, Krzyżem Partyzanc-
kim, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem 
za Warszawę i Medalem „Pro Patria”.
1 sierpnia 2020 roku w Warszawie pre-
zydent Andrzej Duda odznaczył ją Me-
dalem Stulecia Odzyskania Niepodległo-
ści. Krótko potem w Kaczkowie na spe-
cjalnej uroczystości otrzymała awans na 
stopień majora. Jest prezesem leszczyń-
skiego Oddziału Światowego Związku 
Żołnierzy AK i leszczyńskiego Oddzia-
łu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pa-
mięci AK.

Od 2004 roku jest wdową. W co-
dziennym życiu pomaga jej córka Mał-
gorzata. Swoje przeżycia z konspira-
cji, Powstania Warszawskiego, pobytu 

Powstania Warszawskiewstania Warszawskiegogo
w obozach koncentracyjnych i lat po-
wojennych opisała w artykułach, które 
są w rodzinnym archiwum.

- Lubiłam pisać swoje wspomnienia, 
czułam taką potrzebę, ale pisałam je dla 
siebie i bliskich. Cieszyłabym się jednak, 
gdyby te artykuły posłużyły komuś do po-
znania czasów mojej młodości, historii 
tamtych czasów i do wywołania refl eksji. 

Jak porównuje jej młode pokolenie 
z obecnym?

- Nie można porównywać tamtych 
czasów z obecnymi. To dwie zupełnie inne 
epoki, a więc też inne metody wychowaw-
cze. Dla mnie w młodzieńczym wieku ro-
dzice i nauczyciele byli prawdziwymi, ży-
ciowymi autorytetami i wzorcem do na-
śladowania. Zostałam wychowana w pa-
triotycznym duchu. Patriotyzm towarzy-
szył mi zawsze i wszędzie. Mam nadzieję, 
że obecne i następne pokolenia nie będą 
musiały dokonywać tak trudnych wybo-
rów jak moje pokolenie. Wierzę, że będą 
kochały to co najważniejsze – Ojczyznę 
i pamiętały o swoich przodkach. 


