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Magdalena Grodzka- Guzkowska opisuje swoje przeżycia z czasu II wojny światowej, 
którą spędziła w Warszawie i wschodniej Polsce. Pracowala dla Polskiego Podziemia  i 
dla nich wyszukiwala kolaboratorow i brala udzial w ich likwidacji. Mówi o różnych 
akcjach ratowania dzieci i dorosłych Żydów, którym grozila śmierć. Opowiada o 
ukrywaniu się i pomocy ludzi, których znała i takich, którzy byli jej obcy.  
 
[01:] 00:55:24 – [01:] 08:47:03 
 
Magdalena Grodzka-Guzkowska urodziła się w Warszawie, 8. stycznia 1925 roku. Przed 
wojną mieszkała z rodzicami i siostrą w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 22. 
W dniu wybuchu wojny ona miała14 lat i znajdowała się – z mamą i siostrą -  w 
miejscowości podhalańskiej Rawa Wyżna, blisko granicy z Czechosłowacją. Była 
rekonwalescentką po przebytej operacji i miała tam pozostać przez zimę, w domu 
zaprzyjaźnionej rodziny (pani Głowińskiej=babunia), gdzie państwo Rusinkowie spędzali 
często wakacje.Ona opisuje jak 2 września 1939 dotarła do nich wiadomość, że zaczęła 
się wojna;  opowiada jak do tej miejscowości wtargnęli Niemcy, którzy obsadzili 
wojskiem z karabinami maszynowymi  miejscowy dwór; mowi o decyzji matki wyjazdu 
do dziadków do Krakowa; i dalszej podróży (mimo protestow Dziadkow) w 
poszukiwaniu ojca do Warszawy;oraz tym jak  Niemcy, skierowali  pociąg,ktorym 
jechaly na Lwów (Lemberg). Ona opisuje jak   przy  rzece San w podkarpackim 
miasteczku Radymno pociąg zatrzymali uzbrojeni Niemcy na motocyklach ; jak 
pasażerowie zostali zakwaterowani w różnych domach, które w nocy zaczeły płonąć; 
mowi z jakim  przerażeniem musieli przyglądać się żołnierzom niemieckim spędzają cym  
Żydów na rynek, bijąc ich; jak  niektórzy młodzi Niemcy siadali okrakiem na starych 
Żydach i ze śmiechem pędzili ich, jeżdżąc na nich jak na koniach; mówi o ździwieniu, 
gdy rano  jakaś  starsza kobieta  przyniosła im żywność (ser),ale nie chciała wejść do 
domu (który należał poprzednio do niej),aby ich nie narażać na represje. Opisuje jak jej 
mama organizowała środki na przekupienie Niemców, aby  wydostać się z Radymna i 
wrócić do Krakowa.  
 
[01:] 08:47:04 – [01:] 13:16:21 
 
Ona opowiada o powrocie mamy i siostry Marysi do Warszawy, aby zdać maturę; ona. 
została u dziadków, by kształcić się dalej w Krakowie.  
Początkowo uczęszczała do „Królowej Wandy”, a gdy Niemcy zlikwidowali tę szkołę, 
chodziła na tajne kursy do Auli Kopernika przy Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Była 
tam naocznym świadkiem akcji zwołania,bicia i aresztowania przez Niemców 
profesorów tej  uczelni. 
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Opowiada jak  z przyczyny „reform” niemieckich  skończyła się i  ta możliwość edukacji 
i jak  po rocznym pobycie u dziadków   przeniosła się  znów do Rawy Wyżnej,gdzie 
zamieszkała ponownie  u pani J.Głowinskiej; i jak tam zaczęła naukę na   tak zwanych 
„kompletach” czyli kursach tajnego nauczania, prowadzonych przez profesorów, kórzy 
uniknęli łapanki lub udało im się wrócić z obozu w Oraninburgu.Ona opowiada jak 
została  skontaktaktowana z podhalańskim oddziałem  „podziemnej” organizacji 
konspiracyjnej; ten ruch oporu został założony w Warszawie przez Karasia 
Tokarzewskiego pod nazwą „Służba zwycięstwu Polsce”, która potem się przekształciła 
w ZWZ, a następnie w AK (Armia Krajowa). Podhalanski oddział został zorganizowany 
przez Get Getyńskiego. Ona została przyjęta do tej organizacji 1. stycznia 1940. 
Wyjaśnia jak.ze względu na jej znajomość języków obcych (angielski,  francuski i 
niemiecki) mogła zajmować się podsłuchem radiowym i sluchać angielskiego BBC.  
Oczywiście posiadanie i słuchanie radia było zabronione pod karą aresztowania i 
kierowania do obozu koncentracyjnego. Poza tym zajmowała się przerzucaniem przez 
przejście w górach (przy Wysokiem) pilotów  - na dalszą przeprawę przez Francję do 
Anglii.  Opisuje jak wypatrywała ,  kiedy dyżurni Niemcy byli zajęci i można było 
swobodnie przeprowadzać przerzuty ludzi przez granicę. Były to wspólne akcje z 
księdzem Końdziołkiem, Jaśkiem Guwińskim i Ludwikiem Meier [Majer].   
 
[01:] 13:16:22 – [01:] 21:37:21 
 
Opowiada jak w roku 1941 władze londyńskie wezwały ojca  do Anglii, ale niestety 
wylądował we Flossenburgu [obóz koncentracyjny], którego udało mu się  przeżyć.   Ona 
wróciła do domu,aby utrzymywać rodzinę. Ona zdała w tym czasie maturę i dostała się 
na studia medyczne. Jej  Matka zmarła , a  siostra i ciotka  zostały zaaresztowane w 
trakcie wielkiej akcji łapanek na Podhalu, które zostały zapoczątkowane zdradą  zastępcy 
komendanta, który okazał się gestapowcem. Niemcy zaaresztowali 144 osoby,m.in Geta 
Getyńskiego, którego po torturach wysłali do Auschwitz,gdzie zginał. Ona zaczęła się 
ukrywać i przez komórkę więzienną podała wiadomość, aby aresztowani wszystko na nią 
sypali.Ona została przyjęta do organizacji  kontrwywiadu wojskowego 993/W, 
przewidzianej między innymi do rozpracowywania kolaborantów. Miała ich lokalizować 
i wskazywać Organizacji – w celu wykonywania na nich wyroków przez organy 
operacyjne. Wykonała 6 bardzo ważnych akcji tego typu i wiele drobnych. Miała też 
wpadki – 17 stycznia roku 1943 została na Pradze schwytana w łapance ; przerwa 
związana z pytaniami dotyczącymi holokoustu. 
 
[01:] 21:37:22 – [01:] 29:18:25 
 
Ona ukrywała sie u pani Płużanskiej, która w swoim mieszkaniu ratowała dorosłych 
Żydów . Oni pod polskimi nazwiskami przeżyli do powstania –jak np.Romek 
Andrzejewski (własciwie Liebfeld) oraz jego brat Służynski i wielu innych. A potem 
wyszli razem z Polakami z Warszwy. 
Ona tłumaczy jak pomoc Żydom czasami była indywidualna, a czasami związana ze  
współpracą z podziemnymi organizacjami  jak np.Rada Pomocy Żydom Żegota,  której 
członkami były też Irena Sendlerowa i Jadzia Piotrowska. 
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Ona opowiada o zadaniach ratowania dzieci żydowskich, np.chlopców, którzy byli 
obrzezani, które np.trzeba było opalić na słońcu, aby nie byli tacy bladzi.Ona opowiada 
jak uratowane dzieci były przekazywane przez organizację kontrwywiadu, którą dla 
niepoznaki nazywano „Firmą”, do sióstr oraz konwentów zakonnych w różnych 
miejscach, w Warszawie i na prowincji. Wspomina jednego 6-7 letniego chłopca  
„Włodzio”,  którego uratowała (łącznie z sobą samą), z łapanki.  Po umieszczeniu go w 
bezpiecznym miejscu na Miodowej, trzęsący się ze strachu chłopiec rzekł pełen 
wdzięczności: „Nie zostawiłaś mnie tam, a wiesz, co oni by zrobili z Tobą ?”  „To samo, 
co z  tobą” – odrzekła. Bylo to  w czasie ,gdy getto juz płonęło. I  ona na pytanie Włodzia 
„co się tam pali?” odpowiedziała „ludzie”,za co on jej bardzo dziękował, bo dotąd 
wszyscy odpowiadali „Żydzi.” 
 
[01:] 29:19:00 – [01:] 33:50:25 
 
Ona opowiada również o różnych  sytuacjach, które przez jej  brak doświadczenia mogły 
zakończyć się tragicznie.  
Zapytana czy wie coś o dalszych losach tych dzieci, odpowiada, że z powodów 
bezpieczeństwa, nie wiedziała nic po zakończeniu swego wkładu w ich  ratowanie. 
Przypomina jej się zabawna historia z Rysiem, którego po uratowaniu, chwilowo 
zamknięto w  szopie. Było to akurat w czasie pierwszego nalotu rosyjskiego na 
Warszawę. Kiedy ona przerażona otworzyła drzwi,on zawołał: „Ale to była burza”.  
 
[01:] 33:51:00 – [01:] 43:21:25 
 
Ona opwiada o różnych miejscach,w których ukrywała się jak np. u pp.Benieckich lub w 
poniemieckich bunkrach,czy na wyspie koło Karczewia.Ona powiada o częstych 
zmianach podrobionych dokumentów – „Kennkarty” oraz „Arbeitskarty”, co ją chroniło 
przed wpadkami w rewizjach i łapankach. Opisuje jak raz czekając na nowe podrobione 
dokumenty została zaaresztowana na bazarze Różyckiego. Opisuje straszne warunki na 
Pawiaku i w pociągu  do Majdanka, jak udaje się jej uciec  w Lublinie (dzięki pomocy 
innych Polaków) i wrócić do Warszawy.Ona wspomina jak jej „Firma” wykupiła jej 
ciotkę i siostrę z więzienia. 
 
[01:] 43:22:00 – [01:] 51:22:25 
 
Ona opowiada o ratowaniu żydowskiego chłopca Adasia, którego jacyś polscy bandyci 
polali benzyną i podpalili. Mówi jak żydowska matka dała jej chłopca, prosząc,aby go 
uznała za swego. Z pomocą polskiego ryksiarza, polskiego aptekarza, który dał jej za 
darmo leki zawiozła chłopca do domu, gdzie lekarz (jej mąż) Roman Grodzki go 
zaopatrzył.Ponieważ stan dziecka był krytyczny zawieźli je do szpitala 
Maltańskiego,który jako jedyny  przyjmował wszystkich. Gdy pojawiło się 
niebezpieczeństwo wizyty Gestapo przewiozła dziecko do szpitala prowadzonego przez 
konwent sióstr protestanckich, gdzie umarł w bardziej ludzkich warunkach.  
 
[01:] 51:23:00 – [01:] 57:19:25 
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Opowiada o problemach pochowania chłopca i łapance,w którą wpadła z mężem 
przewożąc zwłoki dziecka. Oraz o tym jak Niemcy uciekli odkrywszy zwłoki Adasia w 
paczce zamiast  mięsa,na które się cieszyli.Ona opowiada też jak został wykonany wyrok 
na bandytach,którzy Adasia zamordowali. 
 
[01:] 57:20:00 – [02:] 00:24:25 
 
Ona opowiada o ciągłych zmianach dokumentów i o ukrywaniu się w różnych miejscach, 
np. na wyspie koło Karczewa, gdzie nie czuła się bardzo bezpieczna i skąd wbrew 
rozkazom uciekła. Później okazało się, że na tej wyspie ukrywało się wielu Żydów,którzy 
zostali wymordowani w czasie obławy niemieckiej.Opowiada  historie Żydów, którzy 
przeżyli do powstania wśród Polaków,razem z nimi opuszczali Warszawę i wtedy jeszcze 
byli wyłapywani i rozstrzeliwani przez Niemców. 
 
[02:] 00:25:00 – [02:] 03:44:25 
 
Ona opowiada krótko o powstaniu warszawskim,które spędziła w grupie 
Kilińskiego.Opowiada o zawiklanych stosunkach politycznych wśród Polaków,które 
doprowadziły do upadku Powstania Warszawskiego. 
 
[02:] 03:45:00 – [02:] 06:29:25 
 
Opowiada o Rysiu,który przeżył z nią powstanie i który odnalazł ją po wojnie w 1975 
roku. 
 
[03:] 00:30:00 – [03:] 05:46:25 
 
Opowiada o ukrywaniu dorosłych Żydów,o tym jak musiano ich na nowo uczyć jak 
chodzić po ulicy, jak się ubierać, co robić w kościele katolickim, jak się modlić i nie 
zopominać modlitwy nawet w największym stresie. Opisuje jak uczyła dorosłe Żydówki 
zaczepiać Niemców na ulicy,uśmiechać się do nich i w ten sposób bezpiecznie poruszać 
się. 
 
[03:] 05:47:00 – [03:] 08:36:25 
 
Opowiada o rozpracowywaniu szmalcowników czyli polskich kolaborantów wydających 
okupantowi Żydów. Opisuje odkrycie poszukiwanego szmalcownika i wskazanie go 
jednostce wykonującej wyrok. 
 
[03:] 08:37:00 – [03:] 11:31:25 
 
Ona opowiada krótko jak po wyzwoleniu dostała się do obozu z innym kobietami, które 
były oficerami AK.  Opisuje jak próbowała bez sukcesu  znaleźć w literaturze informacje 
o walczących kobietach oficerach; ona mówi o płonącym Getcie,którego ogień widoczny 
był ze wszystkich stron.Opowiada o strasznych scenach wyskakiwania z okien całych 
rodzin w płomienie oraz historię jak Niemcy zarządzili, aby kobiety z dziećmi opuściły 
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getto i jak na jej oczach wzięli matce niemowlę i roztrzaskali jego głowę o mur. Ona 
mówi o wewnętrznym konflikcie zrozumienia Holocaust, gdzie bycie Żydem oznaczało 
niechybną śmierć. 
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