Dorobek publicystyczny zawarty w ksi¹¿kach
opublikowanych w latach 1976  1984 w Londynie,
w Oficynie Poetów i Malarzy: Epizody... epigramy...
episto³y, Poloniki... polemiki... polityki, S³owa i antys³owa, Gry Owiêcimskie, Szargam wiêtoci, Dziennik pisany w bia³y dzieñ, Taryfa ulgowa kosztuje dro¿ej, Moja wojna o pokój, Kultura z cudzys³owem i bez.
Fragment z ksi¹¿ki Gry Owiêcimskie:
Owiêcim by³ pewnego rodzaju negatywem
wiata, z którego zostalimy uprowadzeni. Bia³e
sta³o siê szarym, czarne bia³ym, wartoci by³y wywrócone o 180 stopni. Dobitniej mówi¹c: ka¿dy
z nas mia³ przed sob¹ jedn¹ z dwu mo¿liwoci: albo
biæ i katowaæ blinich, albo byæ przez nich bity
i katowany. Nasze poczucie godnoci i cz³owieczeñstwa uwa¿ane by³o za wystêpek; rozumowanie logiczne jako objaw ob³êdu; mi³osierdzie jako oznaka chorobliwej s³aboci fizycznej i moralnej. Natomiast najpodlejsze instynkty ludzkie, stêpione przez
odebrane wychowanie i nabyt¹ kulturê, przemienia³y siê w autentyczne cnoty obozowe, staj¹c siê
jednoczenie jednym z warunków koniecznych 
acz nie ostatecznych  przetrwania.
Tote¿ za arystokratów obozowych uchodzili 
i faktycznie nimi byli  przestêpcy pospolici, zawodowi zbrodniarze, z³odzieje, bandyci, kasiarze, s³owem  szumowiny normalnego spo³eczeñstwa. Za
intelektualici, uczeni, ksiê¿a, rabini, wiadkowie Jehowy, artyci (z wyj¹tkiem muzyków, którym siê
uda³o) wszystko to stoczy³o siê na dno tego nowego, poczêtego przez geniusz nazistowski, spo³eczeñstwa podludzi.
Setki, tysi¹ce zes³añców nie wytrzymywa³o nerwowo tego gwa³towanego przejcia z jednego wiata do innego, antypodowego, którego istnienia nie
mog³o podejrzewaæ, ani sobie wyobraziæ w najkoszmarniejszych majaczeniach. Ci, po kilku dniach,
nieraz po kilku godzinach pobytu w obozie, szli na
druty, co w jêzyku obozowym znaczy³o rzuciæ siê
na na³adowane pr¹dem wysokiego napiêcia druty
kolczaste, które zwartym piercieniem odgradza³y
nas od s¹siednich obozów i od wiata zewnêtrznego. Uniknêli oni w ten sposób prze¿yæ, które sta³y
siê udzia³em wiêniów mniej nerwowych.
Mniej nerwowych. Jak ja. Uszed³em z ¿yciem.
Czemu to zawdziêczam? Nie musia³em wyzbyæ siê
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ani jednej pospolitej cnoty ludzkiej, a przecie¿ przetrwa³em. Nie ulega dla mnie kwestii, ¿e zawdziêczam to nieskoñczonej iloci cudów, a równie¿,
mo¿e przede wszystkim, zetkniêciu siê z kilkoma
rodakami obdarzonymi ludzk¹ twarz¹ i ludzkim sercem. A by³o tego zastraszaj¹co ma³o. Doko³a nas
toczy³a siê miêdzy wiêniami bezustanna, zaciek³a walka o zwierzêcy byt, o kromkê chleba, o ogarek papierosa, o no¿yk do golenia, o proszek aspiryny, o ig³ê i nici, o ³yk wody pitnej.
JADWIGA D¥BROWSKA

JANINA TOLLIK
Janina Tollik, jedna z pierwszych Polek przywiezionych do KL Auschwitz 27 kwietnia 1942 roku
z wiêzienia Montelupich w Krakowie, urodzi³a siê
4 wrzenia 1910 roku w Janowie w powiecie kwidzyñskim, w bardzo patriotycznej i znanej na Pomorzu rodzinie, od kilku pokoleñ zwi¹zanej z tamtym terenem. By³a najm³odszym dzieckiem Praksedy z domu Wojteckiej i Augustyna Tollika, który
przej¹³ gospodarstwo w Janowie po swoim ojcu
Melchiorze i tak jak on zaanga¿owany by³ nie tylko
w prowadzenie w³asnego gospodarstwa, ale wspieranie wszelkich inicjatyw prowadz¹cych do rozwoju tej ziemi. Przyczyni³ siê do rozwoju cukrownictwa, co propagowa³ ju¿ jego ojciec, Melchior Tollik,
a tak¿e do budowy kolei w¹skotorowej, przekazuj¹c pod tê inwestycjê swój grunt. Jego nastêpc¹
zosta³ niepe³noletni syn Tadeusz, przyrodni brat
Janiny z pierwszego ma³¿eñstwa ojca, który prowadzi³ gospodarstwo pocz¹tkowo wraz z macoch¹,
matk¹ Janiny, a po jej mierci w 1915 roku, samodzielnie. Tadeusz, tak jak jego przodkowie, by³ bardzo aktywny spo³ecznie. Bra³ udzia³ w przeprowadzeniu plebiscytu w 1920 roku, a powierzenie mu
przez komisarza plebiscytowego w Kwidzynie, Tadeusza Odrowskiego, funkcji przewodnicz¹cego
komisji obwodowej na parafiê Janowo, wiadczy³o
o szczególnym zaufaniu, jakim cieszy³ siê ten cz³owiek maj¹cy niewiele ponad dwadziecia lat. Przez
ca³e swoje ¿ycie czynnie uczestniczy³ w ¿yciu wsi,
pe³ni¹c przez wiele lat funkcjê wójta. Za aktywn¹ pracê spo³eczn¹ 3 maja 1926 roku zosta³ odznaczony

mowa³a pokoik w Chmielnie ko³o Kartuz u znanego artysty ceramika Franciszka Necla, z którym
zaprzyjani³a siê. Jej dzie³em by³o ozdobienie sufitu miejscowego kocio³a wzorami i motywami kaszubskimi. Wybuch wojny zasta³ j¹ w Chmielnie.
Wywodz¹c siê z tak patriotycznej rodziny, nie mog³a nie w³¹czyæ siê do walki w obronie kraju. Ju¿
w pierwszych dniach wojny zosta³a sanitariuszk¹
3. kompanii Batalionu Morskiego. Po klêsce wrzeniowej opiekowa³a siê rannymi, kontaktowa³a ¿o³nierzy z ich rodzinami. W Krakowie, gdzie zadomowi³a siê po wysiedleniu z Gdyni w padzierniku
1939 roku, kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoæ, staraj¹c siê udzielaæ pomocy wysiedlonym, inwalidom
wojennym, ¿o³nierzom, szczególnie pochodz¹cym
z kresów wschodnich, pozbawionym kontaktów
z rodzinami. Stara³a siê równie¿ nawi¹zywaæ kontakty z ¿o³nierzami z Batalionu Morskiego, przebywaj¹cymi w stalagach i oflagach, by wspomagaæ
ich paczkami i umo¿liwiaæ kontakt z rodzinami.

Foto: Jerzy Langda

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. Po jego mierci w 1937
roku nastêpc¹ zosta³ jego jedyny syn Jeremi, licz¹cy wówczas piêtnacie lat. Z chwil¹ wybuchu wojny
Tollikowie zostali zmuszeni do opuszczenia Janowa. Rodzina przenios³a siê do Grudzi¹dza.
Janina, któr¹ po mieci matki zaopiekowa³a siê
jej starsza siostra Boles³awa, do szko³y powszechnej uczêszcza³a w Janowie. Po jej ukoñczeniu kontynuowa³a naukê w trzyletniej Szkole Sztuk Piêknych w Grudzi¹dzu, a w 1931 roku rozpoczê³a studia w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie u prof.
Fryderyka Pautscha. Po jej ukoñczeniu przebywa³a przez pewien czas w Pary¿u, ale czêsto przyje¿d¿a³a do Janowa. Jej bratanek, Jeremi Tollik
wspomina: W okresie miêdzywojennym bywa³a
w Janowie du¿o maluj¹c, chêtnie jedzi³a konno,
a wieczorami (tak to zapamiêta³em), s³ucha³a
Tannhäusera. Po malarstwie muzyka by³a drug¹ jej
pasj¹. Podczas pobytu na Kaszubach zajmowa³a
siê badaniem ludowej sztuki kaszubskiej. Wynaj-

Janina Tollik, W baraku mêskim w Brzezince, 1946 r., papier, tusz lawowany, 70 x 100 cm. Zbiory Pañstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Owiêcimiu.
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W styczniu 1940 roku dosta³a pracê jako pomoc biurowa i techniczna w Biurze Gospodarki
Wodnej, mieszcz¹cym siê w Krakowie przy placu
Szczepañskim. Bêd¹c ju¿ cz³onkini¹ organizacji
konspiracyjnej, w komórce informacyjno-wywiadowczej, wykrada³a z miejsca pracy mapy, tzw. sztabówki oraz blankiety firmowe, na których wypisywa³a, fa³szuj¹c podpisy, ró¿nego rodzaju zawiadczenia, zezwolenia przewozu i podró¿owania. Przekazywa³a tak¿e zwierzchnikom informacje dotycz¹ce ruchów wojsk niemieckich, aresztowañ, rozstrzeliwañ, uzyskiwane od zaprzyjanionych osób, zatrudnionych w innych instytucjach niemieckich na
terenie Krakowa. W jej mieszkaniu przy ulicy £obzowskiej 4 mieci³ siê punkt kontaktowy cz³onków
organizacji, nocowa³y tam osoby zagro¿one aresztowaniem. Innym rodzajem jej dzia³alnoci by³o
uzyskiwanie i realizowanie kartek ¿ywnociowych,
co umo¿liwia³o przygotowywanie paczek, które
wysy³a³a potrzebuj¹cym.
Aresztowana przez gestapo 9 maja 1941 roku,
zosta³a osadzona w wiêzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie i poddana okrutnemu ledztwu. By³a
wówczas w ci¹¿y, co wcale nie wp³ynê³o na ³agodniejsze jej potraktowanie. Zosta³a wtr¹cona do ciemnicy, sk¹d co drugi dzieñ wzywano j¹ na przes³uchania, z których wraca³a pobita. O tych prze¿yciach
mówi³a po wojnie niechêtnie i tylko nielicznym zaprzyjanionym osobom zwierzy³a siê, ¿e straci³a
wówczas dziecko, nie podaj¹c bli¿szych szczegó³ów. Niewiele te¿ wiadomo o jej mê¿u, aresztowanym wraz z ni¹. W wiêzieniu zaopiekowa³y siê Janin¹ wspó³wiêniarki. Dziêki ich staraniom zosta³a
zatrudniona w szwalni wiêziennej, za³o¿onej przez
Helenê Matheisel (póniej wiêniarkê KL Auschwitz),
w której otaczano opiek¹ cz³onkinie organizacji konspiracyjnych szczególnie surowo traktowane w czasie przes³uchañ. W otoczeniu przyjaznych osób
mog³y one odzyskiwaæ si³y. Janina Tollik rysowa³a
wzory serwetek, przewa¿nie z motywami kaszubskimi, które wiêniarki haftowa³y.
27 kwietnia 1942 roku w grupie 69 wiêniarek
zosta³a wywieziona do nowo za³o¿onego w KL Auschwitz obozu kobiecego i oznaczona numerem
6804. Pocz¹tkowy okres by³ dla wycieñczonej wielomiesiêcznym pobytem w wiêzieniu Janiny bardzo
trudny. Musia³a wykonywaæ bardzo ciê¿k¹ pracê
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w polu przy oczyszczaniu stawów z sitowia i grabieniu siana. Po miesi¹cu pracy, kiedy z komanda,
w którym by³a zatrudniona zbieg³a wiêniarka, ca³e
komando zosta³o skierowane do karnej kompanii 
Strafkompanie (SK), umieszczonej w budynku
szkolnym w miejscowoci Budy ko³o Owiêcimia.
Przebywaj¹c w warunkach ur¹gaj¹cych cz³owieczeñstwu, nie mog¹c podo³aæ pracy ponad si³y,
patrz¹c codziennie na mieræ, s³uchaj¹c wulgarnych
wyzwisk i doznaj¹c razów, jakich nie szczêdzi³y
wiêniarki funkcyjne, przechodzi³a chwile za³amania. Straci³a wiarê w ludzi, zamknê³a siê w sobie,
jednak obserwowa³a i zachowa³a w pamiêci wszystkie wydarzenia. Póniej, kiedy przypadkiem dosta³a o³ówek i papier, aby sporz¹dziæ plan prac melioracyjnych, zaczê³a szkicowaæ okoliczne pejza¿e
i sceny z ¿ycia obozowego. Niszczy³a je po narysowaniu, ale wczeniej stara³a siê narysowane sceny jak najdok³adniej zapamiêtaæ. Sama zauwa¿y³a
po latach, ¿e w tych szkicach odbija³ siê jej ówczesny stan psychiczny. Nie by³y one zgodne z prawd¹, odleg³oci miêdzy blokami nie by³y w rzeczywistoci tak du¿e jak na jej rysunkach, ale dla zmêczonej do granic mo¿liwoci wiêniarki pokonanie
tych kilkunastu metrów wi¹za³o siê z ogromnym
wysi³kiem, a niejednokrotnie i z ryzykiem utraty ¿ycia, przy spotkaniu z esesmanem czy aufzejerk¹.
Pobyt w karnej kompanii zakoñczy³ siê dla niej
i pozosta³ych przy ¿yciu wiêniarek Polek, skierowaniem w sierpniu 1942 roku do Birkenau, na odcinek BIa, gdzie przeniesiono kobiety, przybywaj¹ce dotychczas w obozie macierzystym (Auschwitz
I). Pracowa³a wówczas w ró¿nych komandach porz¹dkowych, a po przebytym tyfusie zosta³a zatrudniona wiosn¹ 1943 roku w obozowej paczkarni (Paketstelle). Tu mia³a wiêksz¹ mo¿liwoæ rysowania
i oddawa³a siê temu zajêciu tym chêtniej, ¿e namawia³y j¹ do tego kole¿anki, pragn¹ce, aby utrwali³a
ich prze¿ycia. Na kartkach wyrwanych z notesów
czy bloków, na skrawkach papieru, w który opakowane by³y paczki przysy³ane wiêniom, o³ówkami
lub piórkami otrzymywanymi od kole¿anek zatrudnionych w biurach i magazynach obozowych powstawa³y szkice przedstawiaj¹ce fragmenty obozowego ¿ycia, pracê wiêniarek, portrety wspó³towarzyszek niedoli. By³a to ucieczka od koszmarnej
codziennoci, wyraz têsknoty za normalnym ¿y-

ciem, kontaktem z natur¹, któr¹ tak kocha³a. Nie
maj¹c mo¿liwoci przechowywania tych prac, niszczy³a je, dlatego zachowa³o siê bardzo niewiele
szkiców powsta³ych w obozie.
Na wiecie toczy³a siê wojna, a wewn¹trz obozu
dzia³a³a konspiracja, której cz³onkowie, w miarê swoich ograniczonych mo¿liwoci, walczyli nie tylko o
przetrwanie, starali siê udokumentowaæ zbrodnie
pope³niane w obozie. Kiedy wiêc zwrócono siê do
Janiny z propozycj¹ udzia³u w pracy konspiracyjnej,
nie odmówi³a. Wraz z kole¿ankami z paczkarni  Ew¹
Agopsowicz, Zofi¹ Brodzikowsk¹, Mari¹ Mazurkiewicz, Zofi¹ Onichimowsk¹ i inicjatork¹ tej akcji  Ann¹
Pawe³czyñsk¹, przepisywa³a potajemnie listy transportowe wiêniarek przywiezionych do obozu podczas powstania warszawskiego. Wiêniarki zatrudnione w obozowej paczkarni przekazywa³y tak¿e
kole¿ankom obozowym grypsy lub przedmioty niedozwolone, np. fotografie rodzinne, przysy³ane
w paczkach, a tak¿e oddawa³y paczki nadchodz¹ce
do zmar³ych ju¿ wiêniarek tym, które ich nie otrzymywa³y. Na polecenie cz³onków ruchu oporu, dzia³aj¹cych w obozie mêskim, bra³a wspólnie z Ann¹
Pawe³czyñsk¹ udzia³ w opracowaniu planu dzia³ania na wypadek likwidacji obozu.
Udzia³ Janiny Tollik w opracowaniu koncepcji by³
wiêkszy ni¿ mój  podaje w swej relacji Anna Pawe³czyñska.  Zgodnie z planem jedna z nas mia³a
siê zaj¹æ odcinkiem BIa a druga odcinkiem BIb.
Przygotowa³ymy ró¿ne narzêdzia, np. szczypce
do ciêcia drutów, lekarstwa oraz opatrunki. Proponowa³ymy, aby sygna³em dla mê¿czyzn by³o podpalenie baraku drewnianego na odcinku BIa. W tym
celu nale¿a³o przygotowaæ naftê i benzynê. Na ten
sygna³ mê¿czyni mieli wy³¹czyæ pr¹d z ogrodzenia, aby bezpiecznie mo¿na by³o poprzecinaæ druty i wyprowadziæ wiêniarki z obozu we wskazanym przez mê¿czyzn kierunku. Tak mia³a przebiegaæ ewakuacja na wypadek zaskoczenia  próby
likwidacji wiêniarek. W wypadku akcji przygotowanej przez organizacjê  wzniecenia powstania 
o rozpoczêciu akcji mieli nas zawiadomiæ wiêniowie. Ca³y plan opisa³ymy na bibu³kach od papierosów. Kierownictwo organizacji zaakceptowa³o go
i kaza³o przygotowaæ obóz.
¯ycie napisa³o jednak inny scenariusz. W padzierniku 1944 roku Janina Tollik i Anna Pawe³czyñ-

ska zosta³y wywiezione do jednego z podobozów
KL Flossenbürg, mieszcz¹cego siê w Drenie, gdzie
zatrudniono je w zak³adzie optycznym Zeissa. Podczas ewakuacji tego obozu, w kwietniu 1945 roku,
uda³o im siê zbiec. W Königstein, dok¹d dotar³y po
wielu dniach tu³aczki, zorganizowa³y wraz z przebywaj¹cymi tam Polakami Komitet Pomocy Wracaj¹cym do Kraju, gromadz¹c ¿ywnoæ, odzie¿
i formuj¹c transporty osób wracaj¹cych do Polski.
Tam Janina pozna³a jednego z jeñców angielskich,
lorda Heiga z Edynburga. Przyjañ z nim przetrwa³a
do koñca ¿ycia. Zaczê³a malowaæ, wykorzystuj¹c
zdobyte materia³y  papier i farby, a pêdzel wykona³a z w³asnych w³osów. Namalowa³a wówczas
pierwsz¹ wolnociow¹ wiosnê. Akwarelki rozdawa³a
kole¿ankom obozowym i ¿o³nierzom alianckim.
Wkrótce rozsta³a siê ze swoj¹ przyjació³k¹ obozow¹ Ann¹ Pawe³czyñsk¹, która wróci³a do Polski.
Janina z grup¹ ¿o³nierzy alianckich wyjecha³a do
Belgii, aby ratowaæ nadwerê¿one zdrowie. Po intensywnym leczeniu podjê³a w 1945 roku studia
w Królewskiej Akademii Sztuk Piêknych w Brukseli, które ukoñczy³a w 1947 roku. Du¿o wtedy malowa³a. Powstawa³y przede wszystkim prace o tematyce obozowej  Cykl Owiêcimski. Niektóre kole¿anki pisa³y wspomnienia, ona uwiecznia³a je na
p³ótnie. By³y to obrazy, które tak g³êboko wry³y siê
w pamiêæ jeszcze w obozie i od których nie mog³a
siê uwolniæ. Malowa³a równie¿ pejza¿e.
Malarstwo jednak nie poch³ania³o ca³ego jej czasu. Udziela³a siê spo³ecznie w pracy Polskiego
Orodka Naukowego, by³a cz³onkiem komisji weryfikacyjnej polskich wiêniów politycznych. W lutym 1946 roku rozpoczê³a pracê w departamencie
owiatowym Konsulatu Generalnego. Wyjecha³a
wtedy do Luksemburga z zadaniem zorganizowania szko³y dla dzieci polskich górników i kierowania akcj¹ kulturalno-owiatow¹. Kontynuowa³a tê
dzia³alnoæ tak¿e w Belgii od padziernika 1948
roku, jednoczenie pracuj¹c nad cyklem Górnicy
polscy na emigracji. Od 1947 roku prace jej by³y
wystawiane w Belgii, Luksemburgu i we Francji.
We wrzeniu 1949 roku wróci³a do Polski i zatrzyma³a siê w rodzinnym domu Anny Pawe³czyñskiej w Pruszkowie, gdzie udzielono jej serdecznej
gociny. W lutym 1950 roku przyjecha³a do Owiêcimia, korzystaj¹c z zaproszenia ówczesnego dy-
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rektora Muzeum, Tadeusza W¹sowicza. Jako by³a
wiêniarka, wykorzystuj¹c znajomoæ kilku jêzyków,
a przede wszystkim tego miejsca, oprowadza³a
zwiedzaj¹cych by³y obóz, zapoznaj¹c ich z jego histori¹. Uzupe³nia³a równoczenie swój Cykl Owiêcimski, który w ca³oci przekaza³a w darze Muzeum.
Studiowa³a dzie³a filozofów. Na akwarelce, wys³anej w grudniu 1950 roku do kole¿anki obozowej Zofii
Pohoreckiej (w obozie Brodzikowska), napisa³a:
teraz grzebiê siê w filozofii, to obok malarstwa jest
cudna [w rêkopisie napisane bardzo nieczytelnie 
J.D.] rzecz  Sokrates powiada prawda rozpowszechnia siê wród ludzi najg³êbiej poprzez ból.
W 1951 roku opuci³a Owiêcim i wyjecha³a do
Nowej Huty, gdzie, dziêki stypendium otrzymanemu z Urzêdu Rady Ministrów RP, malowa³a cykl
zatytu³owany Nowa Huta. W 1953 roku, wyjecha³a
na Kaszuby, by malowaæ tamtejsze krajobrazy. Prace przerwa³a powa¿na choroba p³uc, któr¹ leczy³a
do 1955 roku. Po opuszczeniu szpitala, z braku w³asnego mieszkania i rodków finansowych, przez
d³u¿szy czas korzysta³a z pomocy przyjació³.
W 1957 roku rozpoczê³a pracê w Ognisku Malarzy
Niedzielnych dla malarzy amatorów, a w 1958 roku
zosta³a zatrudniona w Centralnym Zarz¹dzie Zwi¹zku Spó³dzielni Ludowych i Artystycznych Cepelia,
gdzie pracowa³a do 1964 roku. W tym czasie mieszka³a ju¿ we w³asnym mieszkaniu przy ulicy Nowolipki w Warszawie. Znajdowa³a równie¿ czas na
pracê spo³eczn¹. Udziela³a siê w takich organizacjach, jak: ZBoWiD, Miêdzynarodowy Komitet
Owiêcimski, Klub By³ych Wiêniów Owiêcimia,
pomagaj¹c g³ównie przy organizowaniu wystaw.
Zamkniêta w sobie i na gruncie towarzyskim ma³o
aktywna, spotyka³a siê z nielicznymi kole¿ankami.
Najbli¿szymi jej osobami by³y kole¿anki obozowe:
Janina Palmowska, Anna Pawe³czyñska, Zofia
Pohorecka, Zofia Posmysz-Piasecka oraz siostrzenica Krystyna Dyniewicz, która opiekowa³a siê ni¹
do ostatnich dni jej ¿ycia. Ale nawet tym wybranym
nie zwierza³a siê do koñca ze swych okupacyjnych
prze¿yæ. Dla osoby o takiej wra¿liwoci jak ona,
prze¿ycia te, szczególnie utrata dziecka, by³y zbyt
bolesne, by dzieliæ siê nimi i do nich powracaæ.
 Rozmawia³a najczêciej o malarstwie lub
o aktualnym stanie zdrowia  wspomina Zofia Posmysz-Piasecka  by³a taka osobna. Samotna by³a
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przez ca³y czas i tê samotnoæ jako znosi³a. Potrafi³a swój czas wype³niæ po brzegi prac¹ i ró¿norodnymi zainteresowaniami. Wci¹¿ jeszcze doskonali³a siê w wielu dziedzinach. Czyta³a dzie³a filozofów.  Na krótko przed mierci¹, w jednej z rozmów telefonicznych zwierzy³a mi siê  wspomina
Zofia Pohorecka - ¿e kupi³a sobie ksi¹¿kê z dziedziny fizyki kwantowej w jêzyku angielskim, aby,
jak twierdzi³a, æwiczyæ umys³ i doskonaliæ jêzyk.
W ostatnich latach swego ¿ycia ¿ywo interesowa³a siê medycyn¹ niekonwencjonaln¹, uczestniczy³a w æwiczeniach kontemplacyjnych.
Pod koniec ¿ycia odesz³a w swej twórczoci od
dotychczasowej tematyki, maluj¹c cykl obrazów
zatytu³owany Muzyka. Po³¹czy³a w nim dwie najwiêksze swoje pasje: malarstwo i muzykê. Obrazy
tego cyklu ofiarowa³a muzeum w Kwidzynie.
W 1994 roku zachorowa³a. Zdecydowa³a siê na
pobyt w Domu Kombatanta w Warszawie, tam tak¿e odwiedza³y j¹ kole¿anki i siostrzenica Krystyna
Dyniewicz. Zmar³a w Warszawie 25 grudnia 1994
roku i zgodnie z ¿yczeniem zosta³a pochowana
w grobie swej matki w Janowie.
Prace i osi¹gniêcia artystyczne:
Studia kompozycji i pejza¿u polskiego (Kaszuby) i belgijskiego w oleju i akwareli, 3 cykle malarskie w oleju:
 Cykl Owiêcimski (18 p³ócien);
 cykl Górnicy polscy na emigracji (6 p³ócien);
 cykl Nowa Huta, 1951-1952 (6 p³ócien)
Wystawy: 9 wystaw zagranicznych  4 zbiorowe i 5 indywidualnych
zbiorowe:
 lipiec 1947 r.: wystawa objazdowa po Belgii
i pó³nocnej Francji (70 miejscowoci);
 sierpieñ 1947 r.: International Festival Edinburgh
w Edynburgu (Szkocja);
 styczeñ 1948 r.: wystawa w Brukseli wspólnie
z malarzami belgijskimi;
 listopad 1954 r.: Festiwal w Wiedniu.
indywidualne:
 grudzieñ 1946 r.: Bruksela;
 luty 1947 r.: Bruksela;
 maj 1947 r.: Antwerpia;
 czerwiec 1947 r.: Gandawa;
 1948 r.: Luksemburg (tylko cykl owiêcimski).

