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iri urek, siostrzeniec
', Malgorzaty Wiśniew-

;; skiej, przyniósl jej

i] czwafie wydanie al-
ł*$ bumu ,,Byi sobie
Gdańsk'.

Powoli przekladaia kartki.
Nagle znieruchomiala. Z foto-
grafii patrzyla na nią mloda
kobieta w mundurze. Podpis:
,,Bileterka tramwajowa, lata
30".

- Boże, to ja... - wyszeptala.
Zdjęcie wykonano w 7942

roku. Wówczas rano ojciec
MalgorzaĘł Jakub Ochocki,
wyprasowal jej mundur. Mal-
gorzata odważnie patrzy w
obiek§ru Tlwa wojna, a ona
jest szczęśiiwa.

Rodzice
Inna fotografia, Na ruej ro-

dzina Ochoclcch - ojciec Ja-
kub. mama Marianna, dźei:
Franciszek, Helena, Maigo-
rzata i Jadwga,- Rodzice prĄechali z
Grudziądza do Gdańska w
]"9],0 roku - mówi Małgorza-
ta. - Tata placowaljako robot-
nik w spichrzu.

Starsze siostry chodziĘ do
polskiej szkoĘ Urodzona w
1919 roku Malgorzata mia}a
tylko jedną lekcję jęryka pol-
skiego tygodniowo.

- Babcia biegle poslugiwa-
la się niemieckim i rosyjskim
- wspomina córka Malgorza-
t}ł Dońs. - Z kńdym najeźóiż-
cą mogla się dogadać, Dzięki
temu przetrwaliśmy

\ł}bucha wojna. Z miesz-
kanka przy ul. Ulańskle; wy-
rzucają Ochockich na Orunię.
Wracają po miesiącu, miesz-
kanie jest puste. Mańanna
nie chcą by rodzinę wpisano
na niemiecką listę narodowo-
ściową. Jakub trafia do Pia-
śniry Jego sy,rr, Franciszek
idzie sluzyć do wermachtu.
Jakub wraca do domu.

Malgorzata w ],940 roku
zostaje konduktorką .

Milość z podwórka
A]fred Wiśniewski miesz-

kal na sąsiedniej uliry Jako
dzieci bawili się w chowane-
go, Jego rodzice Anna i Le-
opold uwżali się za Niem-
ców A]fred służył w wer-
machcie.

- Był przystojny - wzdycha
Malgorzata. - Powiedzial, że
chce tylko mnie.A ja go poko-
chalam.

Uczucie pokonyriialo
wszelkie przeszkody Nawet
niechęć teściowej, niezado-
wolonej ze związku jedlnaka.

- By,lam w ciąĘ a teściowa
wmawiala Alfredowi, że to
cudze dziecko - mówi Malgo-
rzata. - Przestala jątr4lć, gdy

zobaczyła jak mala podobna
jest do ojca.

Alfred pracował w kwater-
mistrzostwie. Często blłval w
domu. Niczego im nie brako-
walo.

- Mieszkaliśmy w domu
przy ul. Husarskiej - wspomi-
na, Malgorzata. - Pewnego
dnia 1944 r. mążkazał,by na
noc przenieść się do moich
rodzicóul zbombardowano
Gdansk. a nasza ulica... mik-
nęia.

Ostatru raz widziala A]fre-
da na początku marca 1945
roku, Babcra Ochocka chcia]a
ukryć ztęcla na snl,chu, Bal
się, że zostarue rozslze]an,
za dezerQę,

_Ą potem pr4,sż Ros;a:ue,

Won do Reichu!
Dla Niemcórv b1,li Poiaka-

mi, dla Polaków,,Szkopami".
Jakuba rrzięto do kopania ro-
rł,órłl Przeziębrl się i rr srerp-
niu 19.15 roku zmarl. Brat
Francszek uclek] do \ iemrec.
Marianna zostala sama z
Malgosią i maleńką Dons
oraz u,dorr,ą Jadurgą i jej
dziecmi - Ritą iJurklem,

Na drnviach pisano: rvon
do Reichu! Smarowano k]am-
ki kaiem. Nowy sąsiad chciał
zabrać im zegary i meble.
Babcia.., zwalila roslych męż-
czyznze schodów

- Was na świecie nie bylo
gdy mówiłam po polsku! -

krzyknęla za nimi. - A do
Niemców nie pojadę!

Rozwód
A]fred odnalazl się przez

Czerwony Kr4rż w Duisbur-
gu, w Zagłębiu Ruhry Biagał
Malgorzatę o prĄazd. Ona
prosiia go by wrócil.

Z zaproszeria skorzystala
teściowa.

Byl 1947 rok. Anna zażąda-
ła od MałgorzaĘ by odprowa-
dziła ją z Doris na dworzec.
Pociąg ruszyi, Babcia chwyci-
ia wnuczkę i wskoczyla do
Wa8onu.

Malgorzata cudem w}rywa-
}a dziecko z rąk teściowej.

1952 rok. Doris ma 9 lat i
postanawia odnaleźć ojca.
Dostaje z PCK adres, pisze:
,,Nie mam tu nikogo, komu
moglabym mówić tafusiu..."

Nie dostala odpowiedzi.
1956 rok. Małgorzata od-

biera z Niemiec zawiadomie-
nie o rozwodzie. Dlugo placze.

- Zrobllitobez mojej zgody
- mówi.

Wybaczenie
Kuz}n Dońs pod koniec iat

50. wyjechal na stale do Nie-
miec. Prosila go, by odnalazt
ojca.

Okazało się, że tata zmienił
nazwisko, MiaI drugą żonę i
dwoje dzieci. Prz},rodnia sio-
stra Dońs, Kańn, prryszla na
świat w.. 1947 roku. Brat Die-
ter dwa latapóźniej.

- O3ciec nigdy do mnie rue
napisał - wzdycha Dońs. -
Nawet w 1964 r., gdy poinfor-
mowalam go że wychodzę za
mąż. Czekalam na dobre sio-
wo a offzymaiam kar&ę na-
pisaną przez siosfrę, że pre-
zent otrz}mam później, To
by1o upokarzające. Prezenfu
oc4rłiście rue dosta]am.

W 1974 r. Dońs, rrtkoI4,-
sfująC Zaproszerue do Ho]an-
dll, przelezdża przez Durs-
burg, Kuzrn idze po o,ca,
\\-raca san.

- On od crł,ocn ]a: :;e r.-e
- r,órl,:, Pro,*acn 'ą dc, są-
siadki o;ca. prą,chodzi ma-
cocha. Boi się, że Doris zżąda
spadku, Sąsiadka Wzvcz.v na
nią, że nle zauradoml-ła córk:
o sn]]ero _łńeda, _\|"cx::a
placze. opolrrada lak ple.ę-
gnou-ala óorego rcęza pzec
śmiercią. Dons pr4nria;a Co
siebie.

Bó9 wie, co robi
Nlalgorzata rue ril-sża już

za mąz. Przez lata pracolł.ala
w zak]adacŁr papierniczych.
Marianna anaria rv rvieku 81
]at. Dons - żona emerytowa-
nego profesora Politechniki
Gdańskiej - nadal pracuje na
tej uczebri, Mają 37-letriego
syna, dwójkę wnuków

Wdowa po Alfredzie jesz-
cze dwa razy wyszla za mąż.
Kańn ma szóstego męża. Do-
ńs nie traci kontaktu z siostrą,
pisują do siebie list5ł

- Macocha skarzyia się, że
nie miala łatwego Ęcia -

twierdzi Dońs. - Babcia Anna
rugdy jej nie zaakceptowala,
więc ojciec ożenil się dopiero

po śmierci matki, gdy dzieci
byly duże. Niedlugo po ślubie
zacząl chorowac.

Malgorzata p atrry na zdję -
cie A]freda.

- Bóg wie co robi - mówi.

DoroLa Abrąmowicz

,,Alfred byl przystojny, 1

mnie".., Zdjęcie z zaręcz
śniewskich.

Po 60 latach znalazla swoje zdjęcie w albumie ,,Byl:

Oto rodzina Ochockich. Siedzą: Marianna i Jakub, stoją
dzieci: Franciszek, Helena, Malgorzata i Jadwiga.


