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Porucznik Teresa

Dziś Teresa Hope pseudonim
"Róża" jest ostatnim żyjącym żoł-
nierzem wyklętym, którzy w latach
powojennych założyli w Osiecznej
tajną organizację podziemną.

Teresa Hope z Osiecznej, od
niedawna mieszkająca w Świer-
czynie w październiku świętowała
80. rocznicę urodzin. Taki jubile-
usz to czas do wspomnień, a tych
ma pani Teresa niemało, bowiem
w życiu wiele przeszła.

Urodziła się 8 października
1935 roku, gdy miała cztery lata
wybuchła druga wojna światowa,
wówczas razem z rodzicami i
trójką rodzeństwa zostali wysied-
leni do Spały Koło Tomaszowa
Mazowieckiego. Tam widziała par-
tyzantów, którzy kryli się w lasach,
widziała Żydów z getta w Łodzi.

Ostatnio często wraca wspom-
nieniem do małego chłopca ży-
dowskiego, który całował
niemieckiego oficera po butach,
żeby darował mu życie, widziała
tego chłopca jak zginął od strzału.
To jedno z najbardziej bolesnych
dla niej wspomnień, choć ona
sama też nie miała łatwego życia.

- Mieszkaliśmy z rodzicami,

siostrą i dwoma braćmi u Niemca,

tam mój ojciec pracował w gospo-

darstwie rolnym. Ten Niemiec nie

był zły, bo Niemcy byli różni, tak

jak ludzie każdej narodowości, ale

często nie mieliśmy co jeść. Tata

zabrał gorące, uparowane dla

świń ziemniaki, żeby dać nam do

jedzenia. Schował je pod ubra-

niem i poparzył sobie brzuch, a

Niemiec jak to zobaczył to kazał

zabić świnię i dać dzieciom kieł-

basę. - wspomina Teresa Hope.
- Ten sam Niemiec uratował ojcu

życie, bo dostał informację, że ma

Jana Jerzyka odesłać z powrotem

do Osiecznej, gdzie miał być roz-

strzelany. Tak się nie stało. Nie-

miec powiedział o tym ojcu i

obiecał, że go nie wyśle na pewną

śmierć, bo on już swoje odcierpiał,

kiedy w ciągu godziny razem z

żoną musiał spakować bagaże i

na mrozie z małymi dziećmi je-

chać kilkaset kilometrów. 

W Spale Jerzykowie, bo tak
brzmiało panieńskie nazwisko
pani Teresy, mieszkali kilka lat,
brat pani Teresy - Feliks już stam-
tąd nie wrócił. Zginął trafiony od-
łamkiem pocisku. Pochowany
został w Tomaszowie Mazowiec-
kim.

Teresa Hope miała 10 lat,
kiedy skończyła się wojna. Znów
- tak jak kiedyś - mieszkali z ro-
dzicami i rodzeństwem w Osiecz-
nej przy ul. Leszczyńskiej, gdzie
ojciec prowadził gospodarstwo
rolne. Dzieci chodziły do szkoły,
pomagały rodzicom w pracy. Pani
Teresa miała kolegów, przyjaciół,
znajomych. To oni powiedzieli jej
o zamiarze utworzenia tajnej or-
ganizacji podziemnej i namówili
do wzięcia udziału w spotkaniu. 

- Zaczęło się od Stanisława

Bućko, który wyjechał z Osiecznej

do Szczecina do pracy. Tam poz-

nał Bronisława Gewerta, który w

Szczecinie działał w Harcerskiej

Organizacji Podziemnej, Bućko

też do niej wstąpił, a jego zada-

niem było utworzenie takiej orga-

nizacji w Osiecznej. 

Tak też zrobił. Był luty 1953
roku. Do organizacji "Kryształ"
wstąpiło 11 osób (5 spośród nich
działało już w organizacji młodzie-

żowej "Kościuszkowcy"), w tym
dwie dziewczyny - Teresa Jerzyk
(Hope) i Teresa Żybura. Pozostali
to: Stanisław Bućko (wówczas ko-
lega ze szkoły pani Teresy, póź-
niej został jej szwagrem),
Czesław Hope, Tadeusz Brylski,
Kazimierz Cholewa, Tadeusz He-
liński, Edmund Jurkiewicz, Euge-
niusz Flisikowski, Leopold Martin,
Henryk Kosmalski, Krystyn Toma-
szewski.

Niedługo, bo miesiąc trwała ich
działalność, ale władzy ludowej
się sprzeciwili, a przecież o to
chodziło. Koło cmentarza ewan-
gelickiego przecięli kabel telefo-
niczny przez co została
przerwana łączność.

- Trafiliśmy do aresztu, pędzili

nas środkiem ulicy, to miała być

dla nas kara, w ten sposób zrobili

z nas pośmiewisko. Wcześniej

zrewidowali nasze domy w po-

szukiwaniu ulotek propagando-

wych.

Wtedy rodzice pani Teresy do-
wiedzieli się, że ich córka działała
przeciwko władzy.

- Dowiedzieli się, jak przyszli

nam przeszukać dom. Mama roz-

paczała, mówiła, że ludzie będą

nas wytykać palcami, a ojciec się

ucieszył, sam przed wojną należał

do obrony narodowej, za co był

wysiedlony, i nie godził się na to

co się dzieje w państwie. Chyba

nawet był ze mnie dumny. A kiedy

odsiadywałam wyrok w więzieniu

przesyłał mi pieniądze, żeby mi

było łatwiej. 

Pani Teresa po przesłucha-
niach, które miały doprowadzić do
ujawnienia kolejnych osób zaan-
gażowanych w działalność HOP
otrzymała wyrok pięciu lat pozba-
wienia wolności.

- Te przesłuchania były

straszne, bo zawsze odbywały się

w nocy, żebyśmy byli zmęczeni,

świecili nam latarkami po oczach,

bili po twarzach. To wszystko

miało doprowadzić do tego, że-

byśmy mówili tak jak oni chcieli

usłyszeć.

Wyrok pani Teresa odbywała w
więzieniu w Bojanowie. Cele były
ciemne, ciągle było słychać kroki
strażników. 

- Po ścianach chodziły

pluskwy, żebyśmy nie widzieli ro-

bactwa w jedzeniu, podczas po-

siłku gaszono światło. Marzyliśmy

o wolności. 

A te marzenia przelewali na
papier. Teresa Hope pisała wier-
sze. Zeszyt z tymi zapiskami ma
do dziś.

Ojciec pani Teresy pisał list do
Bieruta, żeby ułaskawił córkę, w
tym liście pisał, że podczas wojny
stracił syna, a teraz zabierają mu
kolejne dziecko.

Decyzja o ułaskawieniu przy-
szła w październiku 1954 roku,
panią Teresę wypuszczono z wię-
zienia 26 listopada 1954 r. 

- Dla nas i tak to się dobrze

skończyło, wszyscy z naszej

osieckiej organizacji odsiedzieli

wyrok i zostali wypuszczeni do

domu, a Gewert ze Szczecina

swoją działalność przypłacił ży-

ciem. Byliśmy kilka razy w Szcze-

cinie, zeznawać w jego sprawie.

Nic nie pomogło. Otrzymał wyrok

śmierci i ten wyrok został wyko-

nany. - wspomina pani Teresa -

My, mimo że wyszliśmy z więzie-

nia byliśmy pod ciągłą obserwa-

cją. To było życie w ciągłym

strachu.

Ten strach został jeszcze na
długo. Pani Teresa bowiem wy-
szła za mąż 25 grudnia 1956 roku
za Mieczysława Hope, urodziła
dwie córki - Dorotę i Justynę i o
swoich młodzieńczych przeży-
ciach długo nie opowiadała.

- Ja o tej organizacji i o tym, że

mama brała w niej czynny udział,

a także o tym, że odsiadywała

wyrok w więzieniu dowiedziałam

się jak byłam już dorosła i miałam

już swoją rodzinę. - mówi Dorota
Kędziora, córka pani Teresy.

To właśnie pani Dorota pozbie-
rała wszystkie pamiątki dotyczące
tamtych lat, dba o nie jak o naj-
większy skarb.

Po latach przyszedł czas na
rehabilitację. Teresa Hope 19 paź-
dziernika 2005 roku została przez
Ministra Obrony Narodowej mia-
nowana porucznikiem.

Dziś wnuki i prawnuki pani Te-
resy dumne są z tego, że mają
babcię z tytułem porucznika.

ALDONA NYCZAK

Była zwykłą nastolatką, o której ludzie zaczęli mówić głośno, kiedy w jej domu dokonano re-
wizji i kiedy środkiem drogi oficerowie UB prowadzili ją do aresztu, a potem jak wróciła z wię-
zienia to wytykano ją palcami. Czterdzieści lat później z tego samego powodu ludzie ją
podziwiali, a Minister Obrony Narodowej przyznał jej tytuł porucznika i medal za zasługi.

y
wienia

-

strtt arr szss

w noc

świww ec

bili il p

T.Hope z rodziną 
podczas swoich urodzin


