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Kaseta 1, Taśma 1 
 
 
W wywiadzie tym Izabella Horodecka z domu Malkiewicz, ur. 01.05.1908 r. w Moskwie, 
wspomina lata wojny i okupacji, które spędziła w Warszawie. Opowiada o wybuchu wojny i 
o pracy jako siostra Czerwonego Krzyża w Szpitalu Polowym we wrześniu 1939 r., o 
ewakuacji szpitala na wschód Polski, wkroczeniu Armii Radzieckiej i arestztowaniu 
personelu medycznego. 
Pani Horodecka opowiada o pracy w podziemnym ruchu oporu, w organizacji „Wachlarz”, a 
następnie w grupie likwidacyjnej „993/W”. Rozmówczyni używająca wówczas nazwiska 
Teresa Zawilska, pseudonim „Teresa” relacjonuje szczegółowo przebieg niektórych akcji, w 
których brała udział. Oprócz tego pani Horodecka wspomina życie codzienne w okupowanej 
Warszawie, a także widok Getta, przez które wielokrotnie przejeżdżała. Rozmówczyni 
wspomina wybuch powstania w Getcie i pomoc militarną, udzielaną powstańcom. Mówi o 
ukrywających się w jej mieszkaniu kilkunastu osobach pochodzenia żydowskiego. Na koniec 
opowiada o regularnych zebraniach Komendy Głównej AK (Armii Krajowej), które 
odbywały się w jej mieszkaniu.  
 
 
[01:] 01:00:00 – [01:] 10:52:59 
 
Pani Horodecka opowiada o latach dzieciństwa spędzonych w Moskwie, o ucieczce rodziny w 
1918 roku do Wilna (dzisiaj  Litwa), a następnie o przeniesieniu się rodziny w 1919 do 
Warszawy, gdzie spędziła lata wojny i okupacji . Nadmienia o ukończonym przed wojną 
kursie pielęgniarek i o półtorarocznej pracy honorowej w Szpitalu Ujazdowskim w 
Warszawie, jako siostra operacyjna. 
Następnie wspomina mobilizację 24 sierpnia 1939 r., wybuch wojny i pracę jako pielęgniarka 
operacyjna w szpitalu od 1-go do 9-go września 1939 r. Wspomina trudne warunki pracy 
panujące w szpitalu, niezliczonych rannych przywożonych prosto z frontu, a także 
przemęczenie lekarzy i pielęgniarek.  Następnie opowiada o ewakuacji szpitala i wędrówce 
przez Mińsk Mazowiecki, Łuck, Brześć, Kopycznicę do granicy Polsko-Rumuńskiej 
 
[01:] 10:53:00 – [01:] 20:35:59 
 
Pani Horodecka wspomina oczekiwanie na przejściu granicznym w Zaleszczykach (dzisiaj 
Zaleščyky – Ukraina) i nagły rozkaz powrotu do Trembowli (dzisiaj Trembovlja – Ukraina), 
w celu założenia tam szpitala polowego. Opowiada, jak  po jednym tylko dniu 
funkcjonowania szpitala wkroczyli żołnierze Armii Radzieckiej, rekwirując sprzęt medyczny 
i aresztując 150-osobowy personel szpitala.  Rozmówczyni uniknęła aresztowania, zgłaszając 
się dobrowolnie wraz z dr.Jastrzębskim do opieki nad rannymi. Pani Horodecka nie zna 
dalszych losów aresztowanych pielęgniarek i sanitariuszy, wie tylko, że zatrzymani lekarze 
zostali później rozstrzelani w Katyniu (dzisiaj Białoruś). 
 
[01:] 20:36:00 – [01:] 28:30:59 
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Pani Horodecka opowiada o powrocie wraz z 25 rannymi, jako opiekunka oddziału 
Czerwonego Krzyża z Trembowli do Warszawy, gdzie dotarła 7-go listopada 1939 r. 
Następnie wspomina okupację hitlerowską w Warszawie, pracę w Kawiarni Artystów 
Filmowych oraz w Biurze Budowlanym Jana Przybylskiego, gdzie wiosną 1941 roku 
rozpoczęła działalność konspiracyjną w organizacji dywersyjnej „Wachlarz”. Wspomina o 
tym, że biuro budowlane posiadało placówki na wschodzie Polski, m.in: w Brześciu, Pińsku, 
Baranowicach i Mińsku (Białoruś), dokąd wraz z materiałami budowlanymi wysyłano 
transporty broni. Rola rozmówczyni polegała na przygotowywaniu dokumentów i przepustek.  
Pani Horodecka wspomina aresztowaniach z-cy dyrektora, pana Nowickiego, oraz sekretarki 
Jadwigi Wojtkowskiej, którą deportowano do Ośwęcimia i o aresztowaniu dyrektora, kórego 
po 6-miesięcach zwolniono z więzienia. Następnie opowiada o rozwiązaniu organizacji 
„Wachlarz” jesienią 1941 roku, po wydaniu przez Karksteina [Karksztajn] i aresztowniu 
400 osób. 
Pani Izabella wspomina o otrzymaniu rozkazu przejścia do oddziału likwidacyjnego „993/W” 
(Bojowy Oddział Kontrwywiadu), trudniącego się wykonaniem wyroków śmierci wydanych 
przez CSS (Cywilny Sąd Specjalny), gdzie brała udział w 23 akcjach. Rolą jej było 
przygotowanie poszczególnych akcji, identyfikacja, skazanych osób, wybór dogodnego 
miejsca i czasu oraz wskazanie oskarżonego zamachowcom. 
 
[01:] 28:31:00 – [01:] 36:00:00 
 
Pani Horodecka opowiada o przebiegu akcji na Józefa Staszauera [Strassauer], właściciela 
kawiarni przy ul. Mazowieckiej, Żyda, pracującego w Komendzie Głównej AK (Armii 
Krajowej) i współpracującego z gestapo,  który wydał m.in: „Wiktora” i Stasię Zybertówną. 
Rozmówczyni wspomina, że Żydzi godzili się na pracę w gestapo wydając ukrywających się 
Żydów lub AK-owców. Następnie pani Izabella opisuje przebieg ww. Akcji, w której brali 
udział m.in: „Nina”, „Zosia”, „Naprawa”, „Ryś”. Zadaniem pani Horodeckiej było 
dostarczenie broni dowódcy i zabranie od niego dokumentów, a po akcji ponowna wymiana 
dokumentów i broni. 
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[02:] 01:01:00 – [02:] 09:32:59 
 
Rozmówczyni kontynuuje dokładny przebieg akcji na Staszauera, którą wykonano w 
kawiarni przy ul Mazowieckiej, przypomina sobie, że do kawiarni weszło 5-ciu 
zamachowców, pozostali czekali na ulicy. W wyniku akcji zostało zabitych 8 osób, w tym 
Staszauer, jego żona, kilku Niemców oraz jedna postronna osoba , aktorka, koleżanka siostry 
pani Horodeckiej, pracująca tam jako barmanka. Z Grupy „993/W” lekko ranne zostały dwie 
osoby: „Nina” i dowódca  „Naprawa”.  
 
[02:] 09:33:00 – [02:] 20:37:59 
 
Następnie pani Horodecka zdaje relację z przebiegu akcji na Leitgebera [Lajdgeber], Polaka 
niemieckiego pochodzenia, pracownika gestapo, skazanego na śmierc za szantażowanie i 
pobieranie okupów od Żydów, a po pozbawieniu ich majątków aresztowanie, oraz za 
znęcanie się nad więźniami. Pani Izabella wspomina, trudności związane z przygotowaniem 
tej akcji, gdyż oskarżony mieszkał w niemieckiej dzielnicy i był wyjątkowo ostrożny. Akcję 
przeprowadzono w lutym 1944 roku w mieszkaniu Leitgebera przy ul. Jaworzyńskiej. 
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Rozmówczyni wspomina, że nie brała bezpośredniego udziału w akcji, jej zadaniem było 
dostarczenie i odebranie broni. Następnie dokładnie relacjonuje przebieg zamachu, w wyniku 
którego lekko ranny został „Dan”. Leitgeber przeżył zamach i został zamordowany kilka 
miesięcy później, latem 1944 r. przez inną grupę. 
 
[02:] 20:38:00 – [02:] 29:57:59 
 
Pani Horodecka wspomina widok warszawskiego Getta, przez które przejeżdżała 
wielokrotnie tramwajem, jadąc na Cmentarz Powązkowski. Rozmówczyni opowiada, że 
tramwaj niezatrzymując się przekraczał teren Getta, a pasażerowie mogli zaobserwować 
panujące tam nieludzkie warunki, m.in: wychudzone, głodne i chore dzieci leżące na 
chodnikach. Pani Horodecka przypomina sobie wybuch powstania w warszawskim Getcie i 
dostawy broni dla powstańców, którymi zajmowali się mężczyźni z organizacji. Następnie 
napomyka o zamieszkaniu w jej mieszkaniu współlokatorki pochodzenia żydowskiego, pani 
Marii Kamińskiej, właścicielki firmy krawieckiej „Gloria”. 
 
[02:] 29:58:00 – [02:] 36:32:00 
  
Pani Izabella kontynuuje wspomnienia dotyczące pani Kamińskiej, która przez kilka 
miesięcy wynajmowała u niej pokój, i u której czasowo mieszkały inne, ukrywające się 
kobiety, m.in. pani Halina, która wprowadziła się po upadku Powstania w Getcie i pozostała 
w mieszkaniu do końca wojny. 
 
 

Kaseta 1, Taśma 3 
 
 
[03:] 01:00:00 – [03:] 09:28:59 
 
Rozmówczyni opowiada o zatrzymaniu przez gestapo jej kuzyna Antoniego Terleckiego, 
który wygądem przypominał Żyda, i który podczas okupacji wynajmował pokój w jej 
mieszkaniu. Pani Horodecka opowiada o pojawieniu się w jej mieszkaniu dwóch 
gestapowców, w tym jednego żydowskiego pochodzenia, którzy usiłowali wymusić okup 
Terleckiego, podejrzewając, że jest on zbiegiem z Getta. Terlecki został aresztowany i 
następnie zwolniony. Pani Izabella zaznacza, że Niemcy mieli duże trudności z 
rozpoznawaniem Żydów po wyglądzie i zatrudniali w tym celu innych Żydów, których 
zadaniem było wyłapywanie ukrywającej się ludności. Wiele osób chcąc ratować własne 
życie godziło się na tego rodzaju współpracę. 
 
[03:] 09:29:00 – [03:] 19:15:59 
 
Pani Horodecka kontynuuje opowieść o pani Halinie, ukrywającej się w jej mieszkaniu oraz o 
innych osobach, znajomych pani Haliny, które zjawiały się szukając schronienia. 
Rozmówczyni przyznaje, że w okresie okupacji ukrywało się u niej w sumie kilkunastu 
Żydów. Zaznacza, że nie są jej znane dalsze losy ukrywających się osób. Wspomina także 
koleżankę z kursu Czerwonego Krzyża, Tolę Fragma, która po likwidacji Getta 
nieoczekiwanie odwiedziła ją w pracy prosząc o pomoc finansową. Pani Horodecka 
przypomina sobie, że spotkała ją jeszcze po upadku Powstania Warszawskiego w szpitalu AK 
w Krogulcu. 
Następnie rozmówczyni rozpoczyna relację przebiegu akcji na Komitet Ukraiński, 
przeprowadzonej w marcu 1944 r. Pani Horodecka, znająca dobrze język rosyjski została 
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wraz z „Zakalcem”, którego matka była Ukrainką, oddelegowana do przygotowania tej akcji. 
Celem operacji byli: Pohotovka [Pohotołka] i Szyło, ukraińscy gestapowcy, pracownicy 
Komitetu. 
 
[03:] 19:16:00 – [03:] 28:30:59 
 
Rozmówczyni relacjonuje szczegółowy przebieg akcji, która odbyła się w biurze Komitetu 
Ukraińskiego. Jej zadaniem było wskazanie trzem wykonawcom,braciom Bąk, gabinetu, w 
którym urzędował Pohotovka., a po zakończeniu akcji odebranie broni i zaniesienie jej do 
arsenału. W akcji tej brali również udział: „Zakalec”, „Leon”, i „Klawisz”. W wyniku 
operacji zginęli Pohotovka i Szyło. 
 
[03:] 28:31:00 – [03:] 36:32:00 
 
Pani Horodecka wspomina odwrót z powyższej akcji i komplikacje związane z ukryciem 
broni. 
Następnie opowiada, że jej mieszkanie na ul.Walecznej 18 było miejscem spotkań Komendy 
Głównej AK. Wspomina, że, w każdą niedzielę odbywały się zebrania dowódców trzech 
plutonów, na których omawiano wykonane akcje i planowano następne. Pani Horodecka nie 
brała udziału w tych zebraniach, lecz jako kierowniczka kobiet, otrzymywała rozkazy 
przygotowania poszczególnych akcji. 
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