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Streszczenie 
 Wątkiem przewodnim opracowania są fragmenty nie-
publikowanego pamiętnika polskiego pacjenta przeby-
wającego w izolatorium gruźliczym w wielkopolskiej 
Obrze k. Wolsztyna. Młody człowiek, pochodzący ze 
Swarzędza trafił tam w 1943r. podczas okupacji hitle-
rowskiej. W codziennych zapiskach przedstawia mono-
tonię życia w warunkach odosobnienia i dramatyczne 
losy pacjentów. Widoczne są niedostatki i nieefektyw-
ność stosowanych działań leczniczych. Dziennik sta-
nowi przyczynek do długiej historii zmagań z gruźlicą 
oraz społecznej i kulturowej percepcji tej rozpowszech-
nionej do niedawna choroby.

Wprowadzenie
Henryk Leszek Marciniak urodził się 18 stycz-

nia 1925 roku. Był synem Stanisława i Józefy  
z Lisieckich. Rodzice pobrali się w Kostrzynie w powiecie 
średzkim 11 września 1923 r. Rodzina mieszkała w Swa-
rzędzu przy ul. Młyńskiej (zachowała się pocztówka od 
krewnych, z dnia 27.08.1944 r., adresowana do Henryka). 
Przed wybuchem II wojny światowej ojciec został zmo-
bilizowany do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza. 
We wrześniu 1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której 
jednak udało mu się uciec. Ukrywał się na terenie ZSRR, 
przedostał do armii Andersa, wraz z nią dotarł na Bli-
ski Wschód, a po wojnie osiadł w Anglii. Jedynakiem, 

cierpiącym na suchoty, opiekowała się matka. To ona, 
zapewne na początku 1943 r., skierowała kilkunastolet-
niego młodzieńca do szpitala dla chorych na gruźlicę 
w Obrze koło Wolsztyna1. Nie bardzo wiadomo dlaczego 
akurat tam. Zakłady lecznicze o podobnym profilu na te-
renie Wielkopolski funkcjonowały także w Ludwikowie 
koło Mosiny, Kowanówku i w Chodzieży. Były nowocze-
śniejsze, specjalnie do tego celu zaprojektowane, miały 
dłuższą tradycję i z pewnością większą renomę.

1 Rozmowa z krewnym, K. Jankowiakiem, w dniu 
23.10.2017 r.

Dziennik pacjenta izolatorium gruźliczego podczas okupacji 
niemieckiej. 48 dni spośród trzech miesięcy 
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Summary
The main part of work is based on excerpts of diary 
unpublished until now, written by one man stayed in 
isolation ward for consumptive patients in Obra near 
Wolsztyn(Great Poland region). This young Polish ar-
rived there in 1943, during nazi occupation of Poland, 
from his family town- Swarzędz. In everyday's notes, 
he shows monotony of then life and dramatic stories 
of other patients. We can see shortages and uneffectiv-
ity of medical treatment, severity of care. The diary i   
another. especial addition to a long history of human 
strugglings   with consumption. It has a close connec-
tions also, with social and cultural (public) perception 
of dangerous disease, frequent in previous centuries.
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Szpital w Obrze został utworzony w murach baroko-
wego klasztoru pocysterskiego. Budowę klasztoru rozpo-
częto w 1724 r.; w XVIII wieku powstał tam ważny ośro-
dek kształcenia i rozwoju muzyki kościelnej. W 1939 r. 
w budynku Niemcy zorganizowali szkołę policji, a po jej 
likwidacji w roku 1943 szpital, a właściwie stację opieki 
dla gruźlików, narodowości polskiej. Z obiektu oczywi-
ście wcześniej usunięto polskich zakonników, Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy przybyli w 1920 
roku wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
i rezydowali w klasztorze od 1926 r.2

Obecnie we wsi odległej od Wolsztyna o 7 kilome-
trów, otoczonej ze wszystkich stron wodami rzek i je-
zior zamieszkiwanej przez ok. 2000 mieszkańców, mie-
ści się seminarium duchowne i muzeum misyjne.

Gruźlica znana jest medycynie od starożytności. 
Wspominali o niej już Hipokrates i Galen, aczkol-
wiek pierwsze głębsze studium pochodzi z XVI stule-
cia i wyszło spod pióra paryskiego anatoma Jacquesa 
Du Bois, zwanego Jakubem Sylwiuszem(1478-1550). 
Wtedy określano ją jeszcze mianem „suchot”. Dopiero 
w 1834r. Johann Lucas Schönlein (1793-1864) lekarz 
w Würzburgu, Zurychu i Berlinie wprowadził obecną 
nazwę (gruźlica – tuberculosis) nawiązując do wystę-
pujących na skórze w miejscu zakażenia oraz w róż-
nych narządach (tzw. gruźlica odosobniona), charak-
terystycznych guzków (tubera). Suchotami określa się 
obecnie wyłącznie przypadki o złym rokowaniu, głów-
nie o lokalizacji płucnej.3

Niewiele później inny berliński internista i neu-
rolog Ernst Leyden (1832-1910), propagator nowego 
prądu – zindywidualizowanej terapii w oparciu o tro-
skliwą pielęgnację, stał się orędownikiem leczenia sa-
natoryjno-klimatycznego.4 W pierwszej połowie XIX 
wieku w Europie równolegle powstawały dwa rodzaje 
zakładów leczenia gruźlicy: sanatoria, funkcjonujące 
na zasadach hotelowych oraz stacje opieki-placówki 
ściśle izolacyjne, dla chorych w zaawansowanym sta-
dium choroby. Pierwszym w Europie ośrodkiem klima-
tycznego leczenia gruźlicy był dolnośląski Göbersdorf, 
znany potem jako Sokołowsko. Trochę później powsta-
ła słynna lecznica w Davos.5 Sanatoria te długo trakto-

2 Internet, www.obraparafia.oblaci.pl,  dostęp 25.10.2017 r.
3 K. Stojałowski, Anatomia patologiczna w zarysie, Pań-

stwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1962, s. 
501-508; J. Groniowski, Patomorfologia. Podręcznik dla stu-
dentów medycyny, wyd. III, PZWL, Warszawa 1981, s.  257-
264, 267-269.

4 B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, wyd. II, PZWL, 
Warszawa 1973, s.136, 273.

5 Z. Zwolska, Postępy w badaniach nad gruźlicą od cza-
sów Roberta Kocha do współczesności, Acta Medicorum Po-

wano jako wzorzec organizacji dla kolejnych placówek 
lecznictwa uzdrowiskowego. Wiele z nich wyrosło i do 
dnia dzisiejszego działa między innymi w naszych Su-
detach (Duszniki, Jedlina, Świeradów, Szczawno, Jano-
wice Wielkie). 

Choroba, ze względu na znaczne rozpowszechnie-
nie, powodowane przez siebie nieuleczalne cierpienia 
oraz dużą śmiertelność, stanowiła poważny problem 
społeczny. Znalazł on bogate, przejmujące odbicie tak-
że w sztuce. Pisali o nim Thomas Mann (1875-1955)  
(„Czarodziejska góra”), Erich Maria Remarque (1898-
1970) („Nim nadejdzie lato”), Susan Sontag (1933-
2004) („Choroba jako metafora”), malowali Edvard 
Munch (1863-1944) („Krzyk”), Amadeo Modigliani 
(1884-1920) („Autoportret”) i inni.

Od odkrycia w 1882 r. przez Roberta Kocha, prątka 
wywołującego chorobę nastąpił wyraźny postęp w za-
kresie diagnostyki i terapii. Dostępne stały się aparaty 
rentgenowskie, a w leczeniu, oprócz skutecznych jedy-
nie objawowo środków farmakologicznych, stosowa-
no naświetlania lampami, a także metody operacyjne. 
Obejmowały m.in. zabiegi odmy, znane od 1834 r., 
polegające na wprowadzeniu powietrza do jamy opłuc-
nowej, w celu spowodowania uciśnięcia dotkniętego 
procesem chorobowym płuca, a przez to „zaduszenia” 
choroby.6 Powikłaniem powtarzanych zabiegów odmy, 
były niestety powstające w opłucnej zrosty, które stop-
niowo zmniejszały efektywność leczenia. Do usuwania 
zrostów od 1913 r. służyły specjalne aparaty elektrycz-
ne. Mówiło się o przepalaniu, przyżeganiu owych blizn, 
używając także terminu „torakokaustyka”, który wystę-
puje w tekście dziennika.7

W 1923 r. Albert Calmette i Christian Guerin, wpro-
wadzili szczepionkę (BCG – Bacillus Calmette Guerin). 
W 1940 r. Gerhard Domagk wyizolował hydrazyd kwa-
su izonikotynowego (INH), w 1943 r. Selman Wak-
sman streptomycynę, a w 1946 Jörgen Lehmann sól 
kwasu paraaminosalicylowego (PAS).8 Dobrodziejstw 
ich powszechniejszego zastosowania, pensjonariusze 
zakładu w Obrze już jednak nie doczekali.

Leszek Marciniak przed wojną ukończył tylko szko-
łę powszechną. W prosty sposób opisuje więc dolegli-

lonorum R.8/2018-Zeszyt 1, s. 14.
6 B. Seyda, op. cit., s. 279;  A. Paradowska, Przeciw choro-

bie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu 
międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Po-
znań 2015, s.30,31.

7 Z. Woźniewski, Historyczny zarys leczenia gruźlicy 
płuc w Polsce, praca habilitacyjna, Warszawa 1967, Łódzka 
Akademia Medyczna, s. 131-138.

8 B. Seyda, op. cit. s. 374, 383.
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wości i odczucia związane z chorobą. W starannym 
rękopisie występują nieliczne skreślenia i poprawki, 
dotyczące pojedynczych wyrazów.

Udostępniony przez rodzinę pół wieku po śmierci 
autora, bardzo osobisty dziennik, nigdy dotąd nie pu-
blikowany, opisuje rzeczywistość z perspektywy pa-
cjenta. Człowieka młodego, dojrzewającego jeszcze, 
pełnego oczekiwań i związanych z wiekiem pragnień. 
Z pewnością prowadzenie dziennika było formą au-
toterapii i samodyscypliny. Obejmuje on okres trzech 
miesięcy od pierwszego lipca do pierwszego paździer-
nika 1943 roku. W dzienniku brak jakichkolwiek sy-
gnałów zapowiadających zakończenie codziennych 
zapisów. Wskazówką mogłyby być melancholijne cy-
taty na temat ludzkiego losu i charakteru, pochodzące 
z traktatu moralnego, umieszczone na ostatniej stronie 
pamiętnika. Trudno też powiedzieć czy autor przeby-
wał w zakładzie po zakończeniu pisania.

Pobyt w prewentorium był męcząco monotonny. 
Rytm dnia wyznaczały pory skromnych, a właściwie 
niedostatecznych posiłków, a jego ramy określały za-
sady regulaminu. Za ich naruszenie groziły kary dys-
cyplinarne, niekiedy noszące znamiona nadwerężają-
cych zdrowie szykan. Taką sankcją była choćby izolacja 
w nieogrzewanej piwnicy. Łagodniejszy charakter miały 
dodatkowe obowiązki dyżurowe w zakresie sprzątania 
pomieszczeń, praca w kuchni itp. Terapia opierała się 
na wypoczynku, leżakowaniu na świeżym powietrzu, 
niektórzy chorzy mogli pozwolić sobie na wykupienie 
budzących wówczas pewne nadzieje, ale jak się okazało 
zupełnie nieskutecznych, iniekcji z glikokolanu miedzi. 
Metodę tę jeszcze przed wojną propagował polski le-
karz Zdzisław Michalski, powołując się na wyniki dzie-
więtnastowiecznych badań francuskich. Miedź (a także 
m.in. złoto) miała spełniać wobec chorych na gruźlicę 
taką rolę, jak rtęć w stosunku do kiły.9 

Jak to zwykle bywało i bywa w placówkach izola-
cyjnych, podstawę działania stanowił więc surowy 
reżim sanitarny. Antybiotyki były – jak zaznaczono 
– jeszcze niedostępne. Personel składał się prawdopo-
dobnie z polskich pielęgniarek i lekarzy (choć o obco 
brzmiących nazwiskach!). Chorzy przebywali w wie-
loosobowych, 40 łóżkowych salach. Według relacji au-
tora wspomnień, opieka była mało empatyczna, wręcz 
chłodna. Szpital miał kapelana, z rzadka w niedzielę 
odprawiano dla pacjentów msze święte. Przed uda-
niem się na spoczynek śpiewali często podnoszące na 
duchu, pieśni religijne. Autor pamiętnika niewątpliwie 
był osobą pobożną. Zresztą gruźlica w XIX i na począt-
ku XX wieku łączona była jakoś ze świętością. Chorzy 

9 Z. Woźniewski, op. cit. s. 190-192.

skłonni byli do mistycznych wizji, cierpieli i umierali 
młodo, a jaskrawo zaczerwienione policzki, wynikające 
ze zmian chorobowych znamionować miały płomień 
wiary. Wygląd i los chorego, same w sobie były już sym-
bolami niewinności. Żywoty świętych żyjących w tym 
okresie, rzeczywiście często zawierają opisy cierpień 
suchotniczych. 

Śmiertelność była znaczna. Także w Obrze. Pacjen-
ci konali na salach chorych, w obecności towarzyszy 
niedoli, w zasadzie bez możliwości otrzymania jakiejś 
konkretnej pomocy medycznej. Trochę zastanawiają-
cy i niejednoznaczny wydaje się stosunek autora i jego 
kolegów do tych zgonów. Wynikał on zapewne z po-
wszechności i codzienności śmierci, ale też niejako z jej 
nieuchronności i bezradności wobec niej. Warto na to 
zwrócić uwagę!

Nie znano skutecznych leków zwalczających zaraz-
ki, zatem podstawowe znaczenie miała prewencja, czyli 
w praktyce higiena i izolacja. 

Zresztą pruska, a potem niemiecka doktryna sani-
tarna, była niezwykle drobiazgowa i rygorystyczna. Fi-
lozofię reżimu sanitarnego posunięto jednak absurdal-
nie daleko, próbując wręcz całkowicie wyeliminować 
źródła zakażeń. W okresie władzy nazistów, ekstermi-
nacją objęto więc także ludzi, nosicieli chorób i zaraz-
ków. Sterylizowano chorych wenerycznie, w paździer-
niku 1939 r., w jednym z bunkrów na terenie Fortu VII 
w Poznaniu na podobnej podstawie zgładzono gazem 
400 pacjentów oraz personel medyczny szpitali psy-

Ryc. 1. Strona tytułowa z pamiętnika „Moje wspomnienia z zakła-
du izolacyjnego w Obrze”
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chiatrycznych w Owińskach i Poznaniu. Arthur Greiser, 
hitlerowski namiestnik okupowanej Wielkopolski, miał 
w 1943 r. planować uśmiercenie, w obozie w Chełm-
nie nad Nerem, który podlegał jego jurysdykcji, także 
wszystkich Polaków izolowanych w placówkach prze-
ciw gruźliczych.

Zginęłoby około 35 tysięcy osób, jednakowoż osta-
tecznie zbrodniczego zamysłu na szczęście nie zreali-
zowano.10 

Henryk Leszek Marciniak przeżył pobyt w Obrze, prze-
żył wojnę, ale wkrótce po niej – 21 czerwca 1945  r., 
wieku 20 lat w wyniku powikłań gruźlicy, zmarł. Został 
pochowany na cmentarzu w Swarzędzu przy szosie po-
znańskiej, dziś już nie istniejącym (tam zostało wyko-
nane 23 września 1947 r. zdjęcie p. Marciniakowej na 
tle nagrobka). Razem ze zmarłą w 1963 r. matką, spo-
czywa obecnie w bezimiennej mogile.

MOJE WSPOMNIENIA Z ZAKŁADU 
IZOLACYJNEGO W OBRZE
(zachowana oryginalna pisownia,
Rm – to Reichmark, marka niemiecka)

Obra dnia 1 lipca 1943 roku.
Dzień dzisiejszy spędziłem bez szczególnych wyda-

rzeń. Od rana miałem dyżur na pokoju: to znaczy mu-
siałem zamieść, oraz sprzątnąć cały pokój. O godzinie 
11 tej zostałem zamówiony do prześwietlenia. Nieste-
ty tutejsi lekarze są niepunktualni i musiałem czekać 
prawie godzinę. Obiad minął w dość dobrym nastro-

10 P. Bojarski, Mordercze projekty Greisera, Gazeta Wy-
borcza (Poznań), 09.10.2017, s. 5.

ju. Podczas obiadu zostały mi doręczone dwa listy od 
Mamusi, które nadeszły pocztą. W południe wybrałem 
się do parku i tam ze znajomymi mi współtowarzysza-
mi niedoli zrobiliśmy sobie parę zdjęć moim własnym 
aparatem. Jestem w szalonem podnieceniu, a to z racji 
tych porobionych zdjęć. Chciałbym zaraz film wywołać 
i przekonać się czy się udały, jak to się mówi powszech-
nie. Lecz niestety muszę się przezwyciężyć i potrzekać 
aż będę miał ku temu okazje. Ach! Z jaką trudnością 
przychodzi mi się przezwyciężyć, i opanować swą cie-
kawość. No ale co robić, niemoże sobie człowiek po-
zwolić na wszystkie przyjemności. Piszę to już po ko-
lacji, ponieważ w dzień nimogłęm się zdobyć na parę 
chwil i dopiero teraz krótko przed spaniem muszę to 
pisać. Obecnie przyszła siostra zmierzyć i zapisać go-
rączkę. Na tem kończę ten dzień tak smutnie spędzony.

Obra dnia 2 lipca 1943 r.
Dzisiejszy dzień od samego rana był bardzo ruchli-

wy a to dlatego, że zamiast w sobotę to dzisiaj miało 
być gruntowne sprzątanie. Jutro wyjeżdża dyrektor na 
urlop więc chce zrobić ten dzień podobnym do święta, 
aby godnie był czczony jego wyjazd. Oprócz tego ma 
też dzisiaj przyjechać z Poznania komisja sanitarna 
i ma robić przegląd całego zakładu. Siostry wszystkie 
są w ruchu, bo sprzątają korytarz i robią porządki na 
salach. O 11.30 przyjechała komisja, w osobach dwu 
przedstawicieli z województwa. Cały czas do obiadu 
spędziłem na czytaniu książki p.t. „Naśladownictwo 
Chrystusa” napisane przez Tomasza à Kempis. Dosta-
łem również list od mojej drogiej Mamusi. Popołudnie 
spędziłem na odpisywaniu listów do znajomych. Byłem 
również się kąpać, ponieważ dawno się niekąpałem. 
Lecz teraz żałuję bo mi się temperatura podniosła z cze-

Ryc. 2. Jedna ze stron pamiętnika „Moje wspo-
mnienia z zakładu izolacyjnego w Obrze”
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go jestem mocno niezadowolony. Pogoda w dniu dzi-
siejszym była ładna, cały dzień spędziłem na świerzem 
powietrzu w parku. Na tem kończę ponieważ muszę iść 
do łóżka bo czuję się niezamocno zdrowy.

Obra 3 lipca 1943 r.
Dzień wczorajszy zaczął się bez szczególnych wyda-

rzeń. Od rana jak zwykle siostra przychodzi zapisywać 
gorączkę, a zarazem przynosi wodę gorącą do płukania 
ust. Potem następuje ogólne mycie. Śniadanie o godzi-
nie ósmej jak zwykle. Trzy skibki chleba z masłem oraz 
kawa. Do obiadu każdy zajmuje się swem zajęciem. Ja 
podążam z kolegą do lasu i tam każe robić sobie zdjęcie, 
lecz zdaje mi się, że podczas robienia zdjęcia zamkną-
łem oczy. Po powrocie z wycieczki w moim ulubionem 
kąciku przed grotą Matki Boskiej pogrążyłem się w czy-
taniu oraz w rozmyślaniu nad ziemskim życiem. Obiad 
mi minął bez szczególnych wydarzeń. Po południu jak 
zwykle wyszedłem sobie do parku i tam spacerowałem. 
Kolacja też minęła bez szczególnych wydarzeń. Po ko-
lacji grałem trochę w karty. O godzinie 21 pierwszej 
byłem już w łóżku. 

Obra 4 lipca 1943 r.
Dziś jest niedziela, lecz niewiem czy ją spędzę w do-

brym humorze, ponieważ od rana jestem w ponurem 
nastroju. Niewiem co tak na mnie wpływa czyżby ta 
pogoda. Chociaż niedziela jednak nic mię nie ciągnie 
aby się ubrać jak na ten dzień przystało. Do obiadu mo-
dliłem się, i trochę czytałem książkę. Niebyła to nauko-
wa ani poważna, ale zwykła powieść, jakich spotykamy 
tysiące. Jak zawsze obiad trochę lepszy, ale tak więcej 
nic nowego, ani żadnej leguminy. Po obiedzie wraz z p. 
Zaniemojskim przesiedzieliśmy przed grotą w ulubio-
nem mojem miejscu, rozmawiając o naszych drogich 

osobach, które zostawiliśmy w domu. Potem udałem 
się na poszukiwanie ładnych kwiatów, które chciałem 
sobie przynieść do wazonu, i postawić na nocnym sto-
liku. Na kolację jak zwykle dwie skibki chleba i kawałe-
czek kiełbasy. Co prawda to ja po tej kolacji chodziłem 
taki głodny że zjadłbym całego woła. Z głodu czy też 
z zachcianki wybrałem się do tutejszego ogrodu na ga-
larepę. Lecz galarepa była jeszcze mała i wcale się nie 
uraczyłem nią. O godzinie 20 tej już położyłem się spać. 

Obra poniedziałek 5 lipca 1943 r.
Rano obudziłem się dość wcześnie a bo już o godzi-

nie 6 tej. Obudziłem się z szalonym głodem, lecz nie-
stety musiałem czekać do godziny 8 mej. Po śniadaniu 
udałem się na małą przechadzkę. Gdy wróciłem ze spa-
ceru to siostry dopiero przyszły poprawiać łóżka ciężko 
chorym. Za jakieś pół godziny przyszła do nas siostra 
i oznajmiła nam, że zaraz przybędzie do nas doktór 
z wizytą. Niestety niemieliśmy szczęścia bo tylko kil-
ku pacjentów zbadał i musiał już nas opuścić ponieważ 
przynieśli obiad, a podczas obiadu, wizyty nie mógł ro-
bić. Mnie i jeszcze jednego zawezwał do gabinetu i tam 
nas obsłuchał i zbadał lecz nic nowego mi nie powiedział 
co do mojej choroby. Obiad minął w jak najlepszem na-
stroju. Po południu jak zwykle poszedłem przed grotę 
i tam pogrążyłem się w czytaniu. Podwieczorek i kolacja 
minęła spokojnie. Po kolacji zaczęliśmy z mojem sąsia-
dem który obok mnie leży, przygotowywać kwasy oraz 
potrzebne nam rzeczy do wywołania filmów. Do wywo-
ływania mamy 4 filmy, lecz prędzej niemożemy zacząć 
robić póki się nie ściemni i wszyscy niepogrążą się we 
śnie Wszystko robimy pod strachem. Ach! Jakież nas 
czekało rozczarowanie, po skończonym wywoływaniu. 
Niemogę jeszcze teraz sobie darować tego głupstwa ja-
kie zrobiłem. Więc zamiast włożyć do aparatu film nie 

Ryc. 3. Jedna ze stron pamiętnika „Moje wspo-
mnienia z zakładu izolacyjnego w Obrze”
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zużyty, czyli jeszcze nowy, to włożyłem taki na którem 
już były robione zdjęcia, no i wszystko wyszło podwój-
nie. Lecz do wywoływania wzięliśmy wszystkie filmy 
i ten nieużyty też i po wywoływaniu pokazało się, że 
dwa filmy są do niczego. Rozpacz moja była taka wiel-
ka że prawie całą noc nie zmróżyłem oka dopiero nad 
ranem usnąłem. Piszę to rano ponieważ wczoraj skoń-
czyliśmy wywoływanie bardzo późno bo o 24 tej w nocy. 

Obra wtorek 6 lipca 1943 r.
Dziś skoro tylko się obudziłem, byłem wystawiony 

na małą próbę z nerwami. Bo wszyscy co są ze mną 
na jednej sali zaczęli zemnie szydzić i drwić z powo-
du tych nieszczęsnych filmów. Ale ja sobie nic tego nie 
robię, ponieważ każdy człowiek może się omylić. Do 
obiadu spędziłem na spacerze w parku. Obiad minął 
w najlepszem nastroju. Po obiedzie trochę się przespa-
łem bo powietrze było bardzo duszne i zanosiło się na 
deszcz, więc dlatego takie śpiące powietrze było ciężkie. 
Po podwieczorku jak zwykle poszedłem do parku na 
spacer. (.) Przed grotą modliłem się oraz jeszcze raz po-
ważnie rozmyślałem nad mem dalszem życiem. Kolacja 
minęła bez żadnej emocji cały dzień zeszedł mi smut-
nie, ale mam nadzieję, że niedługo się ta monotonność 
skończy. Spać poszedłem rychło bo już o 21 wszej.

Obra dnia 7 lipca 1943 r.
Dzień dzisiejszy od wczesnego rana zanosi się ład-

ny. Lecz czy cały dzień pogoda się utrzyma to niemożna 
przewidzieć. Wstałem o 7 mej, ponieważ byłem bardzo 
głodny i niemogłem w łóżku wyleżeć. Śniadanie zjadłem 
jak zwykle o godzinie 8. Po śniadaniu jak zawsze wzią-
łem książkę i poszedłem czytać do parku w moje ulubio-
ne miejsce. Czytałem nadal książkę specjalnie przezna-
czoną dla zakonników a mianowicie „Naśladownictwo 
Chrystusa” przez Tomasza A Kempis. Jestem bardzo pod 

wrażeniem tej książki. Zdaje mi się, że będę postępował 
podług wskazówek zaczerpniętych z tych rozdziałów 
jakie są umieszczone w tej książce. Chociaż niemam 
zamiaru wstąpić do zakonu ale postanowiłem sobie że 
będę żył tak jak zakonnik, że stanę się ascetą i wyrzeknę 
się wszystkich głupich zabaw i uciech tego ziemskiego 
świata, i będę się starał tak żyć abym stał się Bogu miły.

Całemi godzinami rozważam nad temi rzeczami. 
Zrobiłem to postanowienie lecz czy zdobędę się na tyle 
siły by wytrwać w powziętym postanowieniu. Czy będę 
na tyle opanowany żeby niepójść za złemi popędami. 
Teraz robie małe próby niezawsze wychodzę z nich 
zwycięsko. Podczas obiadu doręczono mi list jaki do-
stałem od Mamusi. Donosi mi że kroki w celu izolacji 
domowej już są potrzynione i może w niedługim cza-
sie to miejsce kłamstwa, obłudy i te podstępne siostry 
opuszczę (.) Po obiedzie kolega K. zaproponował wy-
cieczkę do lasu (.) Zabraliśmy parę jabłek, jaja i piwo. 
Również do nas przyłączył się kolega R. z kocem. Lecz 
widocznie mieliśmy pecha bo przednami w to samo 
miejsce wybrał się doktór M. z żoną. A że nam nie-
wolno chodzić do lasu więc niemogliśmy za niemi iść. 
Wobec tego zmieniliśmy plan i udaliśmy się w innym 
kierunku do pobliskiego zagajnika. Tam rozłożyliśmy 
koc i leżeliśmy tylko w spodenkach gimnastycznych. 
Również zrobiliśmy kilka oryginalnych zdjęć w posta-
wach bokserskich (.) Podwieczorek i kolacja minęła bez 
żadnych wydarzeń (.)

Obra – czwartek 8 lipca 1943 r.
(.) Śniadanie było dzisiaj trochę spóźnione, dlatego 

że kocioł w którem gotują mleko się popsuł. (.)

Obra – piątek 9 lipca 1943 r.
(.) Po śniadaniu udałem się do fryzjera ponieważ 

potem musiałbym długo czekać na mą kolejkę. Bo cho-
ciaż fryzjerem jest jeden z pacjętów to jednak ma więcej 
klijentów od tutejszego zakładowego fryzjera. (.)

Obra sobota 10 lipca 1943 r.
(.) z kolegą który leży koło mnie wybraliśmy się do 

lasu. W tamtą stronę zaszliśmy bez przygód, trochę 
poleżeliśmy i spowrotem do zakładu na obiad. Lecz 
w powrotnej drodze mieliśmy maleńką przygodę, bo 
mój kolega przechodząc przez kładkę jaka rzucona była 
przez kanał wpadł po pas do wody i się dość porządnie 
zmaczał. Musieliśmy potem spodnie wykręcić i trochę 
poleżeć na słońcu aby wyschły. (.)

Obra – niedziela 11 lipca 1943 r.
Dziś rano czułem się bardzo źle, ponieważ prawie 

całą noc niespałem, a to z racji tego że ten co leży koło 

Ryc. 4. Józefa Marciniak, matka Henryka Leszka na tle nagrob-
ka w Swarzędzu. Zdjęcie wykonano 23.IX.1947 r. Źródło: Zbiór 
własny rodziny.
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mnie dostał znów krwotoku. Siostra nocna poleciała po 
doktora no i ten przyszedł zbadać go, ale widocznie mu 
siostra przerwała drzemkę, ponieważ bardzo zły był i na 
tego pacjęta krzyczał że kaszli, a czy może ktoś kaszel 
zatrzymać. No noc potem tak jakoś zeszła, ale nad ra-
nem musiałem lecieć jeszcze raz po siostrę, ponieważ 
znów dostał krwotoku. No ale zanim znów siostrę zna-
lazłem to temu już prawie krwotok minął. Po śniada-
niu poszedłem do parku trochę się pomodlić. Obiad 
jak zwykle w niedzielę sos i ziemniaki, oraz sałata. Po 
obiedzie poszedłem do parku na spacer no i w moje 
ulubione miejsce poczytać sobie książkę, lecz nie mo-
głem w ciszy sobie poczytać, ponieważ przyszła siostra 
i usiadła koło mnie pisać list. Podwieczorek jak zwykle 
minął w spokoju. Po podwieczorku poszedłem na górę. 
(.) Zaledwie zdrzemnąłem się trochę, aż tu słyszę pod-
niecone głosy, patrzę a kolega mój z drugiego łóżka do-
stał krwotoku. Był na dole i tam widocznie przemęczył 
się i to mu poszkodziło. Jeden z kolegów zaraz poleciał 
po siostre. Lecz takie panują tu porządki ze przez 15 
minut niemożna było znaleźć siostry. Jak pora obia-
dowa to wszystkie się gdzieś wynoszą do parku i całą 
stację zostawią na pastwę losu, niech tam wszyscy po-
zdychają. Dopiero po długim szukaniu znalaz siostrę 
stacyjną, no i ta dopiero zastosowała potrzebne środki.  
W międzyczasie zaś pacjęci którzy mieli już takie wy-
padki to zastosowali najprymitywniejsze środki, wodę 
ze solą. 

Obra – poniedziałek 12.lipca 1943 r.
(.) Przypadł na mnie dzisiaj też dyżur i musiałem 

wziąść się od samego rana do pracy. Po dyżurze zaczą-
łem sobie cerować skarpetki lecz z trudnością jedną 
pocerowałem i już zachciało mi się spać. Lecz opano-

wałem tą śpiączkę i zabrałem się do pisania. Widocz-
nie jednak niebyło mi sądzone pisać ponieważ kiedy 
już miałem pisać, przyszedł do mnie kolega i namówił 
mię na partię szacha. Graliśmy ją aż do obiadu. Dzi-
siejsza poczta nieprzyniosła mi żadnej wiadomości od 
Mamusi. Po obiedzie o godzinie 13 tej ma się odbyć po-
grzeb dwóch współtowarzyszy którzy zmarli w sobotę 
po ciężkich boleściach. Tak nic na tem świecie nie jest 
wieczne, wszystkich nas to czeka nie teraz to później. 
Jeden ze zmarłych jest to jusz starszy mężczyzna bo po 
50 siątce, a drugi dopiero w najlepszych latach mężczy-
zny, bo 28 roku swego życia. Byłem ich zobaczyć w ko-
ściele gdy leżeli w trumnach czekając aż ich zaniosą 
na miejsce wiecznego spoczynku. Ja również czekam 
ponieważ chcę uczestniczyć w kondukcie żałobnym, 
chcąc oddać im pośmiertny hołd. Dość jednak długo 
czekałem na pogrzeb bo dopiero o godzinie 14 tej odbył 
się. W pogrzebie wzięło udział dość dużo pacjętów oraz 
pięć sióstr z przełożoną na czele. Również na pogrzebie 
była nowo przydzielona pani doktór. Pierwsze od sied-
miu miesięcy się zdarza żeby ktoś z grona lekarskiego 
wziął udział w pogrzebie. Przypuszczam że na sześdzie-
sięciu zmarłych mogli znaleźć tyle czasu aby chociaż 
być na jednym pogrzebie. Smutnie to świadczy o na-
szych polskich lekarzach. Oni widocznie myślą że my 
umrzemy(wykończymy się) a oni pozostaną na zawsze. 
Po pogrzebie poszedłem na podwieczorek. Do kolacji 
czytałem książkę. Po kolacji jeszcze czytałem a potem 
położyłem się spać.

Obra – wtorek 13 lipca 1943 r.
Dziś obudziłem się bardzo późno bo o 7.30. Zaraz 

też wstałem, umyłem się i na godzinę 8 szedłem już na 
śniadanie. No dzisiejsze śniadanie było naprawdę sma-
kowite i obfite. Bo jeden z kolegów mając chleb niemógł 
go jeść a to spowodu że dostał krwotoku i lekarz mu na 
jakiś czas zabronił jeść. Więc mi go odstąpił teraz a ja 
mu oddam potem jak będzie mógł jeść. A że od dłuż-
szego czasu niemiałem chleba więc bardzo się ucieszy-
łem. Bo cóż to jest dla mężczyzny trzy skibki chleba na 
śniadanie. Więc jak kto ma swój własny to się dożywia 
i jakoś te biedę pcha. Obiad dzisiaj mieliśmy dobry, bo 
klopsy z mięsa sos z przypalanką ziemniaki i sałata. 
Po obiedzie się zachmurzyło i zrobił się straszny wiatr, 
więc nieposzedłem przed grotę bo mógł bym się zazię-
bić i dostać temperatury. I tak mię coś głowa mocno 
boli, niewiem czy dlatego że takie śpiące powietrze. Po-
modliłem się na sali a potem wziąłem się do pisania. (.) 
Po kolacji poszedłem do kuchni i dałem usmarzyć jajka 
dla mego chorego kolegi który leży ciężko chory i nie 
ma apetytu. Co musiałem się naprosić zanim mi te jaj-
ka usmarzyli, bo tak siostry to urządziły żeby żadnemu 

Ryc. 5. Zdjęcie matki Józefy z Lisieckich Marciniakowej wykona-
ne w marcu 1940 r. Źródło: zbiór własny rodziny.
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pacjętowi nawet umierającemu nic w kuchni nie mogli 
zrobić, bo siostrze się nie chciało potem wnieść do góry.

Obra – środa 14 lipca 1943 r. 
(.) O godzinie 15.30 jeden z pacjentów na mojej 

sali dostał krwotoku. Natychmiast poleciałem szukać 
siostry lecz żadnej niemogłem znaleźć, dopiero po-
szedłem do kuchni i tam zawiadomiłem siostrę, lecz 
ta wcale się nieprzejęła i nawet nieraczyła pójść do pa-
cjęta zobaczyć. Zbyła mię słowem że inna siostra tam 
już szła, a co niezgadzało się z prawdą. Dopiero drugi 
pacjęt widząc że mię nie ma, poleciał do mieszkania 
doktora i ten dopiero udzielił pierwszej pomocy. Pacjęt 
miał dość duży krwotok i to powtórny, wydał prawie 
1 ½ l krwi. Inni pacjęci prawie wcale nie jedli podwie-
czorku, ponieważ bardzo przejęci byli tem widokiem.

Obra – czwartek 15 lipca 1943 r.
(.) Dzisiejszą pocztą dostałem przekaz na paczkę 

jaką mi wysłała Mamusia. Obecnie osobiście chodzę 
po pocztę ponieważ starszy pokoju leży w łóżku. (.) Po 
podwieczorku poszedłem do portierni odebrać paczkę. 
Mamusia przysłała mi samą jarzynę oraz trochę ma-
sła. Kolację jak zwykle w czwartek mieliśmy wspólnie 
z pierwszym piętrem, bo był tylko chleb z kawą (.)

Obra – piątek 16 lipca 1943 r.
Pocztą dzisiejszą nic niedostałem. Dziś dostał wia-

domość Andrzejczak że do niego na wysłany telegram 
nikt nieprzyjedzie. Andrzejczak po silnych krwotokach 
jest na wykończeniu kto wie czy tygodnia dożyje. Pisa-
łem w jego imieniu do rodziny że ostatnie jego chwile 
i że niemają się co łudzić nadzieją (.) Poszedłem spać 
dość wcześnie lecz niestety niebyło mi dane usnąć, 
bo o godzinie 21 szej zaczął kończyć p. Andrzejczak, 
a o 9.40 zmarł. Przy śmierci była siostra stacyjna.

Obra – sobota 17 lipca 1943 r.
(.) Zabrały się siostry do sprzątania pokoju. Nie 

wiem co im się dziś stało. Czemprędzej sie wyniosłem 
z pokoju, bo strasznie nie lubię sobotnich porządków. 
Poszedłem sobie do parku, i takie mam szczęście że za-
wsze tam trafię, gdzie coś dobrego można dostać do zje-
dzenia. Trafiłem na taką chwilę że inni trzęśli gruszkę 
a ja sobie tylko zbierałem. Gruszki które zbierałem są to 
tak zwane „Małgorzatki” wprawdzie niesą one jeszcze 
całkowicie dojrzałe ale w smaku są już dobre. Nazbiera-
łem ich pełne kieszenie i zaniosłem na górę do nocnego 
stolika. (.) 

Obra – niedziela 18 lipca 1943 r.
(.) Wczoraj długo niemogłem usnąć, gdy usnąłem 

to trochę tylko spałem bo o godzinie 5 zaszedł taki 
wypadek że obudziłem się. A mianowicie jeden z ko-
legów Reich był ciężko chory ale nikt nieprzypuszczał 
że tak prędko umrze. Dzisiaj rano wstał i poszedł do 
ustępu i tam musiał się zamocno natężyć i pękło mu 
płuco. Niemógł potem sam wstać i musieli go koledzy 
przyprowadzić. Trochę poleżał dostał dwa zastrzyki 
no i zmarł. Nawet niezdążył doktór do niego przyjść, 
jak przyszedł to on już był trup. Wczoraj do niego 
przyjechała żona no i poszła na wieś spać i wcale nie-
przypuszczała że rano zastanie trupa. Tak to wygląda 
gruźlica w rzeczywistości, dzisiaj chodzimy a jutro już 
trupy z nas. Ten co zmarł to ważył 75 kg. Siostra noc-
na strasznie była przejęta tak że jej się ręce trzęsły gdy 
go ubierała i myła. Namnie to nierobi wrażenia bo już 
za mnie na tym pokoju 15 osób zmarło, więc juz się 
przyzwyczaiłem. (.) Po podwieczorku spacerowałem 
sobie po ściernisku i przypatrywałem się żniwom. (.) 
Po kolacji przypatrywałem się hazardowej grze pokera, 
w jakiej uczestniczyło dwóch mych kolegów.

Obra – poniedziałek 19 lipca 1943 r.
(.) Zaraz po śniadaniu udałem się na poszukiwanie 

jakiejś książki do czytania. Miałem szczęście po znala-
złem po trudnych poszukiwaniach książkę o naukowej 
treści, a mianowicie „Vita sexualizm”. Prawda o płcio-
wym życiu człowieka napisana przez Dr. Pawła Klinge-
ra. Czytam ją z prawdziwą ciekawością, bo dotychczas 
niezdarzyło mi się abym dostał tak pouczającą i obe-
znajmującą książkę o płciowym życiu człowieka. Do-
tychczasowe wiadomości były zaczerpnięte z zasłysza-
nych rozmów i z książek o małej wartości pouczającej. 
A każdy przeciętny człowiek chyba zrozumie że niema 
nic gorszego jak nieuświadomiona młodzież pod wzglę-
dem seksualnym człowieka. Niewiem z jakiego powo-
du w takiem nieuświadomieniu pozostawiają młodzież. 
(.) Jestem pod wrażeniem tej książki i obiecuję sobie że 

Ryc. 6. Opactwo pocysterskie w Obrze. Źródło: https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Obrze#/media/ 
File:Obra_klasztor_1.JPG
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ją będę czytał jeszcze raz, lecz będę naprawdę tak czytał 
żeby wynieść jakiś pożytek z tego czytania.

Obra – wtorek 20 lipca 1943 r.
(.) Czytałem dalej wczoraj zaczętą książkę. Krótko 

przed obiadem przyszedł do mnie K. i dyskutowali-
śmy na temat tej książki. Zasadniczo zgadzamy się na 
wszystkie kwestie i sprawy opisywane w tej książce. (.) 
Niewiem co mi się stało że udałem się w takie miej-
sce gdzie nigdy niechodziłem. Akurat była tam jedna 
dziewczyna z kuchni no i trochę z nią rozmawiałem. 
Jak się przekonałem podczas rozmowy to wcale niejest 
taka głupia i taka pusta na jaką wygląda. Niewiem może 
tylko się tak zręcznie maskuje. (.)

Obra – środa 21 lipca 1943 r.
(.) Do śniadania wybrałem się na przechadzkę do 

parku. Przechodząc jedną z bocznych alei spotkałem 
naszą siostrę R z pacjętem K używających także spa-
ceru. Zdaje mi się że nie napróżno stare ludowe przy-
słowie mówi „w starym piecu diabeł pali”. Bo żeby taka 
siostra w starszym wieku z tak stosunkowo do niej mło-
dym pacjętem przeżywała swą miłość. Tak zwany pod-
lotek niebędzie na tyle nierozsądną że rychło rano nie-
będzie chodziła na eskapady miłosne. Niewiem gdzie 
u takiej siostry zmysł krytycyzmu. (.)

Po obiedzie w czasie ciszy poszedłem sobie do par-
ku i tam czytałem nadal książkę. Lecz po podwieczorku 
gdy przyszedłem do góry dostałem oremus od starsze-
go pokoju za to że w czasie ciszy poszedłem do parku. 
Tak się złożyło że dyrektor chodził po salach i kontro-
lował. Cisza jest, a tego niema. Na naszej sali brakowało 
sześciu i dyrektor strasznie był zły jeszcze raz a obiecał 
nas wsadzić do piwnicy. O godzinie 4 tej odbył się po-
grzeb p. Reicha bez współudziału księdza. Trzy osoby 

były z rodziny. Trumnę nieśli pacjęci w braku odpo-
wiednich ludzi. W pogrzebie wzięło udział większość 
gruźlików. Ze sióstr była tylko przełożona. Kolacja mi-
nęła jak zawsze bez szczególnych wydarzeń (.) 

Obra – czwartek 22 lipca 1943 r.
Od dziś na zarządzenie dyrektora ranne wstawanie 

ma być o 6.30, a o godzinie 7.30 śniadanie. Dziś zaraz 
po śniadaniu odbył się pogrzeb p. Andrzejczaka. Na po-
grzeb z rodziny przyjechała tylko żona z Niemiec. W po-
grzebie wzięła udział większa część pacjętów oraz cztery 
siostry z przełożoną. Pogrzeb odbył się bez księdza po-
nieważ ten wyjechał do Poznania. Po pogrzebie posze-
dłem sobie na górę, wziąłem książkę i idę do parku (.)

Do samej kolacji chodziłem sobie i zrywałem jabłka (.)

Obra sobota 24 lipca 1943 r.
(.) Popołudniu myśleliśmy że p. W. już umrze bo taki 

był słaby, lecz on jeszcze do wieczora nieumarł. Ale już 
jego ostatnie godziny nadchodzą. Pochodzi z Wolszty-
na. Bardzo by mi było żal gdyby umarł, bądź co bądź 
zostawi żone z dziećmi, a jak on pragnął doczekać 
końca wojny (.) Na kolację mieliśmy przypaloną zupę 
mleczną, nikt prawie swej porcji niedokończył. Cho-
ciaż trochę tej zupy zjadłem to jednak byłem głodny. 
A jak człowiek jest głodny to się źle czuje. Lecz zanim 
poszedłem spać jeszcze sobie zrobiłem kolację. Wczoraj 
dałem siostrze kwitek na chleb to mi dzisiaj wieczorem 
przyniosła i trochę się posiliłem. Wieczorem była p. 
doktor u W. i zastosowała ostatnie środki lecznicze. 

Obra 25 lipca 1943 r. 
Ładne tu u nas panują stosunki, kiedyś nadeszło 50 

leżaków i zamiast je rozdać chorym to dzisiaj widziałem 
jak plażowały się dziewczyny z kuchni zdrowe jak takie 
krowy a my chorzy musimy na nich patrzeć. Po obie-

Ryc. 7. Lecznica dla płucno-chorych w Kowanówku. Leżalnia 
dla kobiet. Fot. z lat 20 XX w. Źródło: A. Paradowska, Przeciw 
chorobie – Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu 
międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o., Po-
znań 2015, str. 69.

Ryc. 8. Gabinet światłoleczniczy, fot. z ok. 1930 r. Źródło: A. Pa-
radowska, Przeciw chorobie – Architektura szpitalna Wielkopolski 
w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Inno-
wacje sp. z o.o., Poznań 2015, str. 81.
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dzie poszedłem na sale się położyć i trochę się przespać. 
Lecz niebyło mi danem się przespać, ponieważ od 1.30 
zaczął konać p. W. a przy nim się siostry wraz z żoną 
modliły. Po strasznych mękach i cierpieniach zakończył 
swe życie o godzinie 1.50. Żona jego prawie że zemdlała 
(.) Mimo moich szczerych chęci niemogłem już usnąć, 
więc wstałem i poszedłem sobie do parku. Przechodząc 
jedną z alejek spotkałem siostrę S. z jednym z pacjętów 
w podejrzanym miejscu sam na sam.(.) Po kolacji wraz 
z K. poszliśmy na drogę która prowadzi do wsi i tam ob-
serwowaliśmy spacerujące pary. Cała to nasza przyjem-
ność w niedzielę, że trochę wyjrzymy poza mury klasz-
torne i trochę spojrzymy na świat (.) 

Obra – poniedziałek 26 lipca 1943 r.
(.) po kolacji o godzinie 20 tej miał dyrektor przemó-

wienie w sprawie skradzionych zegarków. Bo w sobotę 
na pierwszym piętrze skradziono dwa zegarki jeden na 
rękę, jeden kieszonkowy. W związku z tymi zegarkami 
będzie wstrzymana poczta na cztery tygodnie (.)

Obra – wtorek 27 lipca 1943 r.
(.) Zaraz po śniadaniu oznajmiła nam siostra że 

będziemy mieli zmieniane sienniki. Lecz naturalnie 
musieliśmy sami sobie wynosić, wytrząsać i ubijać. Ja 
musiałem również zrobić za jednego kolegę. Lecz bar-
dzo się tem zmarnowałem i dostałem 38,5 temperatu-
ry. Potem jeszcze siostry chciały żeby zamiótł salę z tej 
racji że jestem niby najmocniejszy. Miałem maleńką 
sprzeczkę z doktorem i siostrami i sali niezamiotłem, 
a przy tem im powiedziałem kilka dosadnych słów. Po 
obiedzie poszedłem się wykąpać bo strasznie się zaku-
rzyłem. Całe popołudnie spałem bo taki byłem zmę-
czony(.) Dziś wysłałem list do Mamusi w sprawie urlo-
pu. W dzisiejszym liście dostałem 2 Rm (.)

Obra niedziela 8 sierpnia 1943 r.
Wczoraj po odśpiewaniu „Wszystkie nasze dzienne 

sprawy” wyszedłem z łóżka i udałem się na strych, gdzie 
moi koledzy robili powiększenia ze zdjęć zrobionych 
Leicą. Ponieważ jeden jest ślusarz, sami sobie skon-
struowali aparat do powiększenia. Przy tych zdjęciach 
siedziałem do 23.30 więc dzisiaj spałem do 10 godziny. 
Śniadanie przyniósł mi kolega F., po zjedzeniu śniada-
nia przewróciłem się na drugi bok i spałem dalej. O 10 
tej wstałem ubrałem się trochę staranniej i poszedłem 
do parku, aby tam w skupieniu i w samotności przeczy-
tać Mszę św. Wziąłem od kolegi leżak i na niem leżałem 
do samego obiadu. Dziś pierwszy raz na obiad mieliśmy 
do ziemniaków mizerję z ogórków. Po obiedzie że pogo-
da nie była ładna poszedłem na górę i spałem do pod-
wieczorku. Dziś też do p. K przyjechała żona z Poznania. 
Po podwieczorku kibicowałem przy kartach do samej 
kolacji. Po kolacji poszedłem sobie na spacer. Powietrze 
się zmieniło więc poszedłem na świetlicę i tam wdałem 
się w pogawędkę z byłem pilotem instruktorem w szkole 
lotniczej w Bydgoszczy. Tak się zagadaliśmy że ani się 
nawet niespostrzegłem kiedy zbliżyła się godzina 21 sza. 
Musiałem iść na salę. Dziś jako przy niedzieli odśpie-
waliśmy przy świetle „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. 

Obra 9 sierpnia 1943 r.
(.) Zaraz po śniadaniu poszedłem do strugania 

ziemniaków. Strugałem do 9.30 a potem poszedłem na 
świetlicę i do obiadu grałem w bilard. Pierwszożędnie 
niegram, ale chcę się wprawić. Dziś w południe wyje-
chało 4 rech do Poznania do kaustyki. Trzech jechało 
z naszego piętra. Również pożyczyłem pięć Rm od P. po 
obiedzie poszedłem na salę i do podwieczorku spałem. 
Powietrze się zrobiło jak w jesieni, wszędzie w alejach 
pełno liści które opadają z drzew z nadmiaru gorączki. 
Po podwieczorku poszedłem do świetlicy i do kolacji 
grałem w bilard. Obecnie ponieważ niemam co czytać 

Ryc. 10. Lecznica dla płucno-chorych w Kowanówku. Leżalnia 
dla kobiet. Widok obecny. Źródło: Fot. Michał Początek – zbiór 
własny.

Ryc. 9. Lecznica dla płucno-chorych w Kowanówku – widok 
obecny. Źródło: Fot. Michał Początek – zbiór własny.
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więc grywam w bilard. Kolacja mi dziś smakowała tak, 
że nawet zabrałem sobie na górę. Po kolacji szukałem 
książki do czytania, lecz nigdzie nie mogłem znaleźć, 
będę musiał studjować geografię polski, ponieważ to 
tylko do czytania na razie mam (.) 

Obra 10 sierpnia 1943 r.
Dzisiaj późno się obudziłem ponieważ wczoraj póź-

no usnąłem. Miałem tyle czasu że zdążyłem się ubrać 
i umyć i musiałem zaraz iść na śniadanie, ponieważ jak 
się spóźnimy, to potem siostry na dole w jadalni maru-
dzą, że muszą długo przy kotle stać. Po śniadaniu po-
szedłem do strugania ziemniaków. Gdy przyszedłem do 
góry to zacząłem linjować wykaz do pieniędzy dla star-
szego pokoju. Zrobiłem parę arkuszy i już musiałem iść 
na obiad (.) Dzisiejszą pocztą dostałem list od kuzynki. 
Po podwieczorku musiałem jej odpisać ponieważ bar-
dzo mię o to prosiła. Jestem niezmiernie ciekawy czy 
mi przyśle obiecane zdjęcie. Po kolacji poszedłem do 
świetlicy i tam grałem do samego wieczora w bilard (.)

Obra środa 11 sierpnia 1943 r.
Wstałem późno ponieważ bolał mię w nocy ząb 

i niemogłem długo usnąć. Ząb nad ranem usunąłem 
i tak długo spałem. Całe szczęście że na śniadanie się 
niespóźniłem, tylko przyszedłem na czas. Po śniada-
niu jak zwykle poszedłem do strugania ziemniaków. 
Kiedy przyszedłem na górę to już dyżurni posprzątali 
salę. Położyłem się do łóżka i wyjąłem książkę Marji 
Fridrich-Torzewskiej (?) pod tytułem „Szkice z życia”. 
Do obiadu czytałem ponieważ nie miałem co robić. Po 
obiedzie położyłem się do łóżka i do podwieczorku so-
bie spałem(.) Po kolacji wraz z F. poszliśmy do parku na 
spacer i chodząc tak się wdaliśmy w dyskusję że niespo-
strzegliśmy się jak zrobiło się ciemno i musieliśmy iść 
do sali spać(.) Jutro przypada na mnie sprząt sali.

Obra czwartek 12 sierpnia 1943 r. 
Dziś od samego rana zaczął się na naszej sali ruch 

ze zmienianiem bielizny pościelowej. Po zmienieniu 
pościeli wzięliśmy się do sprzątu. Na dziś przypadł 
gruntowny sprząt sali więc dyżurujących było 4 rech. 
Zaraz po śniadaniu chcieliśmy się wziąść do wycierania 
na mokro lecz siostry nam niekazały ponieważ miały 
nam pomóc i mieliśmy szorować na dobre. Lecz sio-
stry długo nieprzychodziły a my jak warjaci mieliśmy 
czekać, więc zaczęliśmy wycierać jak zwykle na mokro. 
One to zobaczyły przyleciały i narobiły krzyku czemu 
my nieszorujemy. My im powiedzieliśmy że one są od 
szorowania, na co się właśnie siostry oburzyły i nastą-
piła ostra wymiana zdań.. wszystko się kończy, więc 
i kłótnia się skończyła i wspólnie wzięliśmy się do ro-

boty. Przytem inni nam pomogli i naszą salę tak dopro-
wadziliśmy do porządku, że można się na niej wyspać. 
Po obiedzie przyszedłem na górę i zamiast położyć się 
spać, linjowałem nadal wykaz pieniędzy. Potem się 
trochę położyłem do łóżka, ale niemogłem usnąć i do 
podwieczorku leżałem czytając książeczkę do nabo-
żeństwa. Po podwieczorku poszedłem z kolegą F. do 
parku i w cichem ustroniu rozmawialiśmy na temat na-
szej przyszłości opowiadając sobie wzajemnie plany na 
przyszłość. Postanowiłem się odzwyczajić od palenia, 
lecz przychodzi mi to z wielką trudnością. Już parę razy 
przyrzekałem sobie w duchu, że nie będę palił a pomi-
mo tego niemam na tyle silnej woli żeby dzień spędzić 
bez zapalenia papierosa. Może jeszcze bym niepalił, 
lecz widząc że inni z takiem smakiem wciągają ten dym 
w siebie nie mogę się oprzeć pokusie i też postępuję ich 
śladem. Dziś kolacja będzie zimną to znaczy tylko chleb 
z kawą. Zawsze przy takiej kolacji muszę sobie dokrajać 
swego własnego chleba (.)

Obra 13 sierpnia 1943 r.
Dziś wstałem jak zwykle to znaczy o 7 godzinie. 

Śniadanie jak codziennie zjadłem z apetytem (.) Kie-
dy przyszedłem do góry to pani doktór miała wizytę. 
Po wizycie skończyłem rysować wykaz do pieniędzy. 
Potem poszedłem do świetlicy i do obiadu grałem 
w bilard. Po obiedzie dowiedziałem się, że po południu 
musimy iść jeszcze raz do strugania marchwi. Do pod-
wieczorku spałem a potem poszedłem do pracy. Krótko 
przed kolacją byłem się wykąpać i kolację przynieśli mi 
koledzy na górę ponieważ położyłem się do łóżka. Po 
kolacji zaczął się na naszej sali robić bałagan, ponieważ 
przyjechali nowi, a na to konto urządziliśmy coś w ro-
dzaju zabawy. Dwóch grało na skrzypcach i na rozcią-
ganej harmonji. Przytem jeden z kolegów naśladował 
prace wszystkich rzemieślników. Tak się wesoło i gło-
śno bawiliśmy że dyżurna siostra musiała nas wszyst-
kich rozpędzić. Potem odśpiewaliśmy „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy” i zasnęliśmy.

Obra sobota 14 sierpnia 1943 r.
Rano – Przebudziłem się z uczuciem niezado-

wolenia, nie wiem czy namnie tak źle może wpłynę-
ły przykre sny, jakie miałem w nocy. Muszę dodać że 
dzień zapowiadał się ponury i dżysty. Ciężkie ołowiane 
chmury pokrywały część nieba. Każdej chwili można 
było spodziewać się deszczu. Nastrojony pesymistycz-
nie ubierałem się z lenistwem i niechęcią. Z przyjemno-
ścią nakryłbym się kołdrą i cały dzień przespał. Jednak 
musiałem wstać by podążyć na śniadanie i do codzien-
nego mego obowiązku. Potem do obiadu czas przeszedł 
jak codziennie.
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Południe – Pomimo dość silnego wiatru pogoda się 
nie poprawiła, tylko śmiało można powiedzieć że stało 
się więcej ponuro i chłodno. Usposabia mię do spania, 
z czego będę musiał skorzystać i solidnie się wyspać. 
Zdaje mi się że wszyscy życzą te same zamiary, sądząc 
z ich twarzy ponurych.

Wieczór – Zachęcony i znużony całodzienną nudą 
postanowiłem wcześnie się położyć do łóżka. Niebo się 
trochę wypogodziło i prawdopodobnie jutro będzie 
ładny dzień.

Obra niedziela 15 sierpnia 1943 r.
Od samego rana na sali ruch niezwykły każdy cho-

dzi jak na sprężynach. Przecież to dzisiaj niedziela i każ-
dy ubiera się odświętnie. Również dziś ma być msza św. 
w naszem kościele odprawiona przez naszego kapelana. 
Z tej racji obiad będziemy mieli wcześniej o godzinie 
11. Msza św. będzie odprawiona o godzinie 14 tej. Także 
kto chce może się wyspowiadać i przystąpić do komunji 
św. Ja niebyłem dawno więc też dziś wyspowiadałem się 
i przystąpię do komunji św. Przed chwilą przyszła prze-
łożona i prosiła mię żebym służył do Mszy św. ponieważ 
brakują, no i naturalnie ja się na to zgodziłem. Mam 
iść do dzwonka, niewiem jak mi się to uda, ponieważ 
dawno niesłużyłem do Mszy. Punktualnie się Msza roz-
poczęła, również ksiądz nam wygłosił kazanie. Służenie 
i dzwonienie wypadło mi dobrze i jestem zamówiony na 
drugi raz do Mszy (.) Po kolacji z kolegami wybraliśmy 
się do wsi. Oni zawarli tam znajomość i się zatrzymali 
a ja z drugim kolegą wróciłem do zakładu. Tamci dopie-
ro przyszli o 22 giej i to wciągnęliśmy ich po linie, przez 
okno od łazienki, bo brama była zamknięta.

Obra, poniedziałek 16 sierpnia 1943 r.
Obudziłem się z uczuciem niezadowolenia ponie-

waż czułem się niewyspany, i niewiem z jakiej racji. Dzi-
siejszej nocy zmarł H., dobrze że go w sobotę ogoliłem. 
Przed śniadaniem pochowałem moje świąteczne ubra-
nie, i dopiero zeszedłem na śniadanie. Potem poszedłem 
do strugania ziemniaków, a kiedy przyszedłem to zaczą-
łem studjować geografię. Na tem zajęciu czas mi zleciał 
do obiadu, ani się niespostrzegłem kiedy trzeba było iść 
na obiad. Ten tydzień my chodzimy pierwsi, ponieważ 
gdybyśmy chodzili wszyscy razem to nimoglibyśmy sie 
wszyscy pomieścić. Po obiedzie pożyczyłem sobie leżak 
i poszedłem przed grotę leżakować. Leżałem sobie do 
samego podwieczorku (.) Po kolacji która była smaczna 
bo była mleczna zupa poszedłem na drogę która idzie 
do wsi. Tam dość długo stałem i dość długo patrzałem 
na Wolsztyn jako pierwsza miejscowość z której jechał-
bym do domu. O 21 szej wróciłem do zakładu, i zaczą-
łem się przygotowywać do spania (.)

Obra – czwartek 26 sierpnia 1943 r.
(.) Dzień rozpocząłem rannem wstawaniem, oraz 

zaniesieniem plwociny do zbadania.
Zaraz po śniadaniu poszedłem do prześwietle-

nia, ponieważ wczoraj pani doktór mię przekazała. 
Przy prześwietleniu nic szczególnego niepowiedziała 
w związku z moją chorobą (.) Dzisiejsza pocztą dosta-
łem niespodziankę. Siostrzenica jednego ze zmarłych 
współtowarzyszy napisała do mnie list. Lecz że nas 
o tych samych nazwiskach jest dwóch więc niewiedzieli-
śmy do kogo ten list jest przeznaczony, bo nie było imie-
nia przy nazwisku. Zastanawiałem się co mam zrobić. 
(.) Pomimo mych szczerych chęci do lasu niemogłem 
się wybrać ponieważ pogoda mi nie dopisała, było zim-
no i silny wiatr, więc bałem się zaziębić. Bo nie ma nic 
gorszego dla gruźlika jak się zaziębić, zaraz odczuwa bo-
leści i temperatura momentalnie podnosi się do góry. Ze 
wszystkich chorób gruźlica jest najwrażliwsza na zimno. 
O 17 tej zmarł Pawłowski M. z pokoju 5 go. Wraz z sio-
strą zanieśliśmy go nadół i tam w kościele umieściliśmy 
go w trumnie, naturalnie najprzód go ubraliśmy.

Dziś dałem sobie zrobić zdjęcia na leżaku, i jak się 
okazało przy wywoływaniu, to bardzo dobrze się udały. 
Na tem zakańczam mój pracowity dzień. (.)

Obra – Środa 15 września 1943 r.
Dziś zaraz po śniadaniu poszliśmy do ziemniaków 

i do marchwi. Rano przy ziemniakach mieliśmy maleń-
ką utarczkę z przełożoną, ponieważ chciała żeby nad 
nami był jeden z pierwszego piętra, a myśmy się na to 
niezgodzili i go wygwizdaliśmy. Porządnie też wyzwa-
liśmy kucharzy. Dzisiejszą pocztą dostałem list od Ma-
musi w którym mi przysłała 11 Rm i kwitek na chleb. Po 
południu wybrałem się z kolegą do wsi po piwo dla jed-
nego ciężko chorego pacjęta. Ja przyszedłem wcześniej 
do zakładu a on jeszcze został. Przy dzisiejszej wizycie 

Ryc. 11. Gmach główny sanatorium przeciwgruźliczego w Chodzie-
ży – widok obecny. Źródło: Fot. Michał Początek – zbiór własny.
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lekarskiej, naznaczył mię doktór do badania. Nic cie-
kawego mi niepowiedział, napisał mi dwa lekarstwa na 
wykrztuszanie. Wieczorem jak zwykle odśpiewaliśmy 
nasze codzienne pieśni. Dziś również zmarł z dwójki 
Modrzyński, 5 tygodni tylko był.

Obra – czwartek 16 września 1943 r.
Obudziłem się w momencie kiedy siostra wywoły-

wała moje nazwisko przy rannem zapisywaniu tempe-
ratury (.) Po śniadaniu siostra stacyjna zapowiedziała 
nam że doktór będzie robił wizytę, lecz mamy kolejno 
do niego przychodzić (.) Pokazywał mi wszystkie moje 
filmy robione poprzednio i poruwnywał z ostatnim 
1.VII.43. Powiedział mi że nastąpiła znaczna poprawa 
oraz zaznaczył mi że mam najgorszy rodzaj gruźlicy 
tak zwanej mokrej. Wspomniałem mu również o izo-
lacji domowej więc powiedział mi że bezwarunkowo 
na to się niezgodzi, i muszę jeszcze dłuższy czas być, 
ponieważ dotychczasowy pobyt wyszedł mi na dobre. 
Więc będę musiał do domu napisać, żeby żadnych kro-
ków w tym celu nierozpoczynali. Potem poszedłem do 
strugania ziemniaków i marchwi. Skończyłem pracę 
o 11 i poszedłem grać w bilard. W nocy śniło mi się 
o koniach myślałem że dostanę list lecz niedostałem (.) 
Po podwieczorku kiedy wyszedłem na spacer do parku 
spotkałem S.T. i dość poważnie z nią sobie porozma-
wialiśmy. Przy dzisiejszym śpiewaniu zaszła maleńka 
sprzeczka na temat śpiewu, między Sz. i G. Żeby nie 
leżeli to napewno by się pobili.

Obra – piątek 17 września 1943 r.
Dziś zaniosłem splonięcia do badania ciekaw je-

stem jaki będzie wynik. Po śniadaniu poszedłem do 
strugania ziemniaków. Lecz długo dzisiaj niestruga-
liśmy ponieważ na kolację będziemy mieli ziemniaki 
w łupinach i ser z masłem. Do samego obiadu grałem 
w bilard. Dzisiaj odbędzie sie pogrzeb jednego pację-
ta z dwójki niejakiegoś Modrzyński. Pogrzeb odbył się 
o godzinie 14 tej. Z cmentarza przyniosłem sobie bu-
kiet ładnych kwiatów. Dziś mieliśmy robione zastrzyki 
na naszej sali, można sobie wyobrazić higienę przy tych 
zastrzykach (.) Po kolacji czytałem książkę pod tytułem 
„Współcześni” przez Z. Wasilewskiego. Wieczorem tak 
jak codziennie odśpiewaliśmy nasze pieśni.

Obra – sobota 18 września 1943 r.
Wstałem dość wcześnie ponieważ miałem mieć 

sprząt sali. Lecz że mieliśmy dużo ziemniaków do 
strugania więc ci co idą do ziemniaków niebędą mieli 
sprzątu. Zanim myśmy skończyli strugać ziemniaki to 
salę już mieliśmy wyszorowaną, zrobili to koledzy co 
nie chodzą do ziemniaków. Do obiadu naprawiałem 

aparat, ponieważ mi trochę prześwietlał. Pożyczyłem 
również sobie film i jutro będę robił zdjęcia. Po pod-
wieczorku wziąłem leżak i do kolacji leżakowałem 
czytając książkę p.t. „Współcześni”, bardzo mi się po-
doba. Dzisiejszą pocztą dostałem aż dwa listy jeden od 
Wandy G., drugi był od Borycha narzeczonej, ponie-
waż on niemiał siły prosił mię, żebym jej oznajmił że 
on już z tego zakładu niewyjdzie, niech o nim zapomni. 
Co do Wandy to niewiem czy jej odpisać i czy to co do 
mnie napisała polega na prawdzie. Teraz podczas ciszy 
zacznę pisać list do Mamusi.

Skończywszy kolację poszedłem się kąpać a potem 
do łóżka. Na jutro chcę sobie wyprasować spodnie po 
„kawalersku” to jest pod prześcieradłem. (.)

Obra – niedziela 19 września 1943 r.
Dziś jako że jest niedziela to zaraz od rana ubra-

łem się w cywilne ubranie, ponieważ po obiedzie mam 
chęć wyjść do wsi. Po śniadaniu poszedłem do parku 
na spacer, a potem poszedłem na górę i czytałem książ-
kę. W południe daliśmy sobie zrobić zdjęcie z kolegą F. 
i G., moim aparatem. Mam też chęć zrobić widok na-
szego cmentarza na pamiątkę. Popołudniu wyszliśmy 
sobie z F. do wsi, aby tam jego znajomym zrobić zdjęcia. 
Dziś spotkał dyrektor paru pacjentów jak wracali ze wsi 
do zakładu i ich porządnie obsztorcował. Od tych zna-
jomych przynieśliśmy sobie parę pomidorów i jabłek.(.)

Obra – poniedziałek 20 września 43 r.
Dziś przypadł na mnie sprząt sali (.) Po śniadaniu 

zacząłem się szykować do Wolsztyna do dentysty, mie-
liśmy iść pieszo. Przedtem jeszcze jednak byłem u Dr 
May i po dokładnem zbadaniu powiedział mi, że nie-
mogę pieszo iść do Wolsztyna, muszę czekać aż będzie 
furmanka. Trochę się zmartwiłem i było mi przykro 
lecz wyszło mi to na dobre, ponieważ popołudniu padał 
deszcz i w drodze mocno bym zmókł. Dzisiejszą pocztą 

Ryc. 12. Leżalnia na terenie sanatorium przeciwgruźliczego 
w  Chodzieży – widok obecny. Źródło: Fot. Michał Początek – 
zbiór własny.
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dostałem przekaz na paczkę i to na dość dużą, natural-
nie od Mamusi. Spodziewamy się dzisiaj nowych, więc 
na naszą salę wstawiono jeszcze cztery łóżka więc ra-
zem będzie nas 40 tu. 

Obra – wtorek 21 września 1943 r.
Rano-Chłodny lecz piękny był dzisiaj poranek. Pro-

mienie słoneczne przebijające się z poza chmur nadawa-
ły całej przyrodzie malowniczy wygląd. Zachęcony tak 
pomyślną pogodą wstałem czemprędzej z łóżka, bo było 
by mię wstyd gdybym przy takiej pogodzie leżał w łóż-
ku. (.) Zaraz też przyszła siostra i zapowiedziała nam 
że dostaliśmy świeżą bieliznę pościelową. Jeszcze przed 
śniadaniem mieliśmy rozdaną, a po śniadaniu każdy kto 
miał jeszcze trochę siły to sobie sam zmienił. Przy tej 
okazji dostałem zakładowe ubranie, bo nadszedł nowy 
transport. W ubraniu tem wyglądam jak więzień, tylko 
mi brakuje numeru. Ile razy się przejrzę w szybie to nie-
mogę się poznać zawsze mi się zdaje, że to kto inny stoi.

Południe – Lekki zachodni wiatr poruszał czubki 
drzew, które majestatycznie i monotonnie chyliły się 
ku ziemi. Słońce nadawało drzewom szczególnie pięk-
ny widok, podkreślając barwną zieleń liści. Błękit nie-
ba z porozrzucanymi tu i ówdzie ciemnymi chmurami 
stanowił piękny widok dla oka.

Wieczór – aczkolwiek chłodny lecz niepozbawiony 
uroku. Ciemna szata nadchodzącej nocy robiła wrażenie 
czegoś tajemniczego i groźnego. O 22 poszedłem wywo-
ływać film robiony w niedzielę, ciekaw jak wyjdzie.

Obra 22 września 1943 r.
Obudziłem się z silnym bólem głowy, przypuszczam 

że został spowodowany wczorajszem nocnem siedze-
niem. Na ogół film wypadł dość dobrze, lecz niewiem 
czy też udadzą mi się odbitki. Mam zamiar po obiedzie 
robić. Odbitki udały się dobrze chociaż trochę papieru 
napsułem. Wczoraj znów przyjechali nowi lecz poszli 
na pierwsze piętro, a na drugie przyszedł tylko jeden. 
I to go jeszcze sala Nr.1 nie chciała przyjąć, musiał wto 
wkroczyć dyrektor bo doktora nie chcieli słuchać. Całe 
nasze piętro popsuło sobie opinje u dyrektora przez to 
zajście. Starszy pokoju 1 został zdegradowany i prze-
niesiony na I piętro. Dziś miał w świetlicy przemowę 
dyrektor i porządnie nas tam obsztorcował wydając jak 
najostrzejsze zarządzenia. 

Obra – czwartek 23 września 1943 r.
Piękny to był wrześniowy poranek, słońce prze-

świetlało przez chmury, a trawa pokryta była kroplami 
rosy. Czemprędzej wstałem aby wykorzystać tak ślicz-
ny dzień, bo przecież dla nas niema nic pożądańszego 
jak piękny dzień. Wszyscy jesteśmy zachwyceni tem 

prawdziwie jesiennym a ciepłym dniem. Tego roku bę-
dziemy mieli taką samą jesień jak w 1939 r. to jest na 
początku wojny.(.) Zaraz po śniadaniu udałem się na 
przechadzkę z kolegą F. i G. Kiedy przyśliśmy na górę to 
na naszej sali mieliśmy wizytę Dr. Menzla. Między in-
nemi naznaczył mię dzisiaj do badania, niewiem w ja-
kim celu. Dziś ustąpił ze stanowiska starszego pokoju 
M. Przybylski, a objął to stanowisko jednogłośnie przez 
nas obrany Wojcieszak, popularnie przez nas nazywany 
„ojcem”. Również został naznaczonym przez Dr. Men-
zla starszy na całym piętrze, to znaczy wszyscy starsi 
pokoju mu podlegają. Na tą cześć rzucaliśmy go aż pod 
sufit. Już w łóżkach jeszcze dyskutowaliśmy na temat 
naszego wyboru (.)

Obra – czwartek 30 września 1943 r.
 Kuracja miedzianna rozpoczęta dnia 7.X.43 r.
Pierwszy zastrzyk – Ekasal 0,01 gr. 7.X.43 r.
Drugi 0,01 gr. 11.X.43 r.
Trzeci 0, 025 gr. 16.X.43 r.
Czwarty 0,025 gr. 18.X. 43 r.
Piąty 0,075 gr. 21.X.43 r. 
Szósty 0,075 gr. 25. X.43 r.
Siódmy 0,1 gr. 1. XI.43 r.
Ósmy 0,1 gr. 4.XI.43 r. (pozycja przekreślona)
9. 0,1 gr. 8.11.43 r. 
10 0,1 gr. 11.11.43 r.
11 0,1 gr. 15.11.43 r.
12 0,1 gr. 19.11.43 r.
S. 0,72 gr.

Obra – piątek 1 października 1943 r.
Wypisy z książki pod tytułem „Poznanie i kształce-

nie Charakteru” napisana przez ks. Dr. J. Ciemieniew-
skiego:

 „Dopiero gdy wola nasza opanuje powstające w nas 
uczucia, rozum wraca do pierwotnej jasności i bystrości 
sądu, a człowiek odzyskuje swą wewnętrzną harmonję.”

Ten wysiłek woli powtarzany często prowadzi 
wkońcu do panowania nad sobą, które stanowi pierw-
szą cechę dobrego, wyrobionego charakteru. Uczucie 
dopiero wtedy ma znaczenie dodatnie dla charakteru, 
kiedy opanowane jest przez rozum i wolę człowieka, 
kiedy kieruje niem sumienie. Jeżeli jednak rozum jest 
pod wpływem fantazji, jak to bywa u nas, jeżeli czło-
wiek nie lubi się skupiać i zastanawiać nad sobą, kon-
trolować swych uczuć...”

Henryk Leszek Marciniak
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