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Ewa Nowakowska niechętnie wraca do obozowych przeżyć. Fot. Teresa Masłowska
- Miałam pięć, a brat sześć lat, kiedy
aresztowało nas gestapo i umieściło w
obozie koncentracyjnym w Łodzi. Nasi
rodzice już nie żyli, ojca zamordowało
NKWD w Katyniu, matkę stracono w
Forcie Vll w Poznaniu - mówi Ewa
Nowakowska.
W sierpniu 1939 r. podporucznik
rezerwy Edmund Gauss został zmobilizo
wany do l Batalionu Balonowego.
Pożegnał się z żoną Marią, ucałował
dzieci - Andrzeja i Ewę. W nieznanych
okolicznościach aresztowany
przez
Sowietów, przetrzymywany w obozie w
Kozielsku, zginął zamordowany w
Katyniu.
Witaszkowcy
Maria, która została z dwójką małych
dzieci, zatrudniła się jako pomoc biurowa
w Arbeitsarncie w Poznaniu. Idealne
zajęcie przy konspiracyjnej działalności,
w którą szybko się włączyła. Działała w
sekcji legalizacyjnej Wielkopolskiego
Kierownictwa Związku Odwetu. Historyk
Marian Woźniak wylicza jej zadania:
,,Zdobywała dokumenty legalizacyjne,
zwłaszcza zaświadczenia o rejestracji w
Urzędzie Pracy, książki pracy itp."

W rocznicę odzyskania niepodległo
ści 11 listopada 1940 r. została zaprzysię
żona przez por. Czesława Surmę. Wybrała
konspiracyjny pseudonim „Edmund". Jej
córka Ewa Nowakowska przypuszcza:
- Chyba przeczuwała, że ojciec nic
żyje, przyjęła imię ku jego cu:i. Nie
mam do niej żalu, że zaangażowała się,
chociaż po aresztowaniu ojca mieliśmy
tylko ją. Wtedy patriotyzm rozumiano
tak: ojczyzna w potrzebie, więc trzeba
podjąć walkę. Długo mieszkaliśmy u jej
matki - babci Kulcszowcj, ale chyba
domyślała się, że coś jest nic tak, że ją
śledzą, bo przeniosła się z nami na
Górną Wildę. Rano wychodziła do
pracy, nas zostawiała pod opieką gospo
si. Pamiętam dzień, kiedy zabrało ją
gestapo. Nie wiedziałam, że tracę ją na
zawsze. Babcia zabierała nas ma pole
koło Fortu Vll, gdzie pracowali
więźniowie. Widziałam mamę w
chusteczce na głowie, zobaczyła nas i
pokiwała z daleka. Wtedy widziałam ją
ostatni raz...
Wiosną 1942 r. gestapo wpadło na
trop poznańskich ogniw Związku Odwetu.
Nastąpiła fala aresztowań, zatrzymano
około 30 osób, w tym doktora Witaszka,

