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Wstęp

Po kilkunastu latach od śmierci naszego Taty postanowiliśmy
zebrać w całość i wydać wspomnienia i relacje, które pisał na
różne potrzeby przez wiele lat. Niektóre z nich nie są dokończone
i tak niestety już zostanie...
Dlaczego postanowiliśmy je wydać? Po pierwsze dlatego,
żeby zostawić jakiś ślad po człowieku, który był prawdziwym
Patriotą przez duże „P”, tak jak i Jego Przyjaciele „rocznik
dwudziesty”, którym też poświęcone są te relacje. To pokolenie
jest jednym z najpiękniejszych pokoleń polskich, bo zna prawdziwe znaczenie słów HONOR i OJCZYZNA. Polska dla
naszego Taty była jak Matka, którą kocha się zawsze i bezgranicznie bez względu na to, jaka jest, a w tym wypadku — kto
Nią rządzi i jaki ma ustrój. W swoim Pamiętniku, który pisze
w więzieniu w Strzelcach Opolskich, podkreślił, że musi się teraz
uczyć, bo gdy już wyjdzie na wolność, będzie dla Niej pracował, dla tej nowej Polski — Ludowej, bo Polska to Polska, Jego
kraj. Jego Ojczyzna... Taka jest kolej rzeczy, historia się zmienia,
a On musi znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości i czas
spędzony w zamknięciu dobrze wykorzysta.
Urodzony i wychowany w rodzinie zawodowego żołnierza
Wojska Polskiego, wyniósł z domu twarde i zdrowe zasady, w tym
patriotyzm. Autorytetem był ojciec, który walczył w 1919 r.
przeciwko Rzeszy Niemieckiej w Powstaniu Wielkopolskim,
a potem znów z najeźdźcą niemieckim w 1939 w Kampanii
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Wrześniowej. Dla naszego Dziadka i Taty naturalną rzeczą
była walka w obronie niepodległości Polski, przeciwko każdemu,
kto na nią nastaje, czy to Niemcy czy Rosja.
Miał niespełna 12 lat, gdy Niemcy napadli na Polskę,
16 lat, gdy złożył przysięgę żołnierską i jeździł jako kurier
na tereny okupowane przez Niemców, niecałe 17, gdy był gotów zakończyć swoje ledwo rozpoczęte życie w heroicznej walce
w Powstaniu Warszawskim.
Walczył o wolność, gotów w każdej chwili oddać swoje młode życie. Patrzył, jak walczą Jego koledzy i przyjaciele o każdy
dom, każdy zaułek i jak giną na ulicach Warszawy. W jednej
chwili, w jednej sekundzie musiał się z nimi rozstać na zawsze
i nie myśleć o tym, bo walka trwała dalej. Nie kontaktował się
z rodziną, z domem, bo jako żołnierz miał do wypełnienia swoją
misję i wszystko inne schodziło na dalszy plan. Liczyła sie tylko
walka, wolność i godność Ojczyzny i Warszawy — Jego miasta.
A nowa władza powiedziała:
— Jesteś bandytą! Ты бандит!
— Trzeba Ciebie rozstrzelać! Mы должны стрелять!
— Nie wolno walczyć o wolność, kiedy my tu jesteśmy! Не

бороться за свободу, какда мы здесь!

Miał 20 lat, gdy został skazany na karę śmierci, zamienioną
potem na dożywocie, 27, gdy wyszedł na wolność...
Kiedy po wyzwoleniu w 1945 roku większość żołnierzy
złożyła broń, On nie poddał się. Walczył dalej. Czy to był
błąd? Czy powinien wtedy pogodzić się, że Polską będzie
rządził Związek Radziecki? Drogo zapłacił za swoją wiarę,
miłość, bunt i niezłomność. Był bity, upokarzany, traktowany przez swoich rodaków jak najgorsze ścierwo. Sadystyczne
przesłuchania, najbardziej wyrafinowane kary nie złamały Go.
A to wszystko dlatego, że chciał żyć w wolnym kraju.
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Kurier „Bogdan” — Tadeusz Stachowiak,
zdjęcie z okresu okupacji

Podczas czytania Jego Pamiętnika, patrząc z perspektywy
minionych lat, które jako ojciec i córka spędziliśmy razem, wiem,
że po latach, kiedy ten koszmar więzienia minął, nie żałował
swojej decyzji. I choć w Pamiętniku pisze, że gdyby mógł cofnąć
czas, poszedłby inną drogą, to myślę, że poszedłby tą samą. Poddańczość nigdy nie leżała w Jego naturze. Zawsze był wierny
swoim ideałom i przekonaniom. Był człowiekiem prawym, lojalnym, konsekwentnym... i pełnym miłości dla swoich najbliższych. Przy nim zawsze czułam się bezpieczna.
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Wspomnienia i Pamiętnik Taty postanowiliśmy wydać również dlatego, że zawierają szczegółowe opisy walk i mapki sytuacyjne, które mogą posłużyć do analiz historykom badającym
działania Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.
Barbara Lipska
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Życiorys

Urodziłem się 21 grudnia 1926 r. w Warszawie, w rodzinie zawodowego podoficera Wojska Polskiego. Ojciec mój w stopniu st. sierżanta służył w lotnictwie,
pełnił funkcję szefa Szkoły Podchorążych Lotnictwa — Grupy Technicznej w Warszawie. Matka nie
pracowała. W 1939 r. ukończyłem szkołę powszechną i zdałem egzamin do Gimnazjum im. T. Rejtana
w Warszawie. Z powodu wybuchu wojny do gimnazjum nie uczęszczałem. W 1940 r. zostałem przyjęty
do II Miejskiego Gimnazjum Mechanicznego, które
ukończyłem w 1943 r. Od stycznia 1943 r. byłem
członkiem–żołnierzem Polskich Związków Powstańczych (PZP) w maju tegoż roku połączonych z Armią
Krajową. Przechodziłem szkolenie strzeleckie w plutonie por. „Negusa” 1. kompanii ckm batalionu „Baszta”. Tam też ukończyłem szkołę niższych dowódców.
W listopadzie 1943 r. przekazany zostałem do V Oddziału (łączność) Komendy Głównej Armii Krajowej,
kryptonim „Warta”, następnie „Wiatrak”, gdzie do
31 lipca 1944 r. pełniłem służbę kuriera Komendy
Głównej. Od 1 sierpnia 1944 r. walczyłem w Powstaniu Warszawskim w plutonie por. „Motyla” batalionu
„Czata 49” zgrupowania ppłk. „Radosława”. Byłem
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trzykrotnie ranny; pierwsze dwa ranienia bez przerywania walki. W Powstaniu otrzymałem: dwa awanse
na st. strzelca i kaprala podchorążego, a 16 września
1944 r.nominację na ppor. czasu wojny. 14 września
1944 r. odznaczony zostałem Krzyżem V klasy Orderu Virtuti Militari. 16 września 1944 r. zostałem
trzeci raz ranny w walce o ul. Zagórną na Czerniakowie, a 17 września 1944 r. przewieziony przez Wisłę pontonem Berlingowców na Saską Kępę; po opatrzeniu ran przewieziono mnie do szpitala polowego
w Śródborowie pod Otwockiem.
Uprzedzony przez pracujących w szpitalu Polaków
o mającym nastąpić wywiezieniu rannych powstańców
„na Wschód”, uciekłem ze szpitala i od tego czasu
(październik 1944 r.) ukrywałem się, będąc w dyspozycji kpt. „Jastrzębia” z 27 Wołyńskiej Dywizji AK.
W drugiej połowie grudnia 1944 r. zostałem w Lublinie aresztowany przez służbę bezpieczeństwa i osadzony w areszcie śledczym Resortu Bezpieczeństwa
Publicznego w Lublinie przy ul. Krótkiej. Śledztwo
w sposób okrutny prowadziło dwóch poruczników Różański i Siedlecki. Zarzucano mi zamiar wykonania
zamachów na członków KC PZPR, co nie było prawdą.
Mimo stosowanych tortur nie przyznałem się do zarzucanych mi czynów; przyznałem się jedynie do walki
z Niemcami w Powstaniu Warszawskim, nie ujawniając
ani stopnia wojskowego, ani odznaczenia. Aresztowany
byłem pod fałszywym nazwiskiem — Andrzej Bajdrski, gdyż takimi dokumentami posługiwałem się przed
wybuchem Powstania Warszawskiego. W połowie
stycznia 1945 r. — w trakcie przeprowadzania mnie
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pod eskortą z ul. Krótkiej na Majdanek do dyspozycji
(dalszego śledztwa) Informacji Wojskowej II Armii —
udało mi się zbiec — i znów ukrywałem się.
W lutym 1945 r. odnalazłem Rodziców, z którymi wyjechałem do Bydgoszczy, gdzie osiedliliśmy się.
W kwietniu tego roku pojechałem do Krakowa, oddając
się do dyspozycji funkcjonującego tam V Oddziału KG
AK. Wykonywałem podróże kurierskie do Poznania,
Gorzowa Wlkp. i Warszawy. Oficjalnie podjąłem pracę w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Bydgoszczy;
od września 1945 r. podjąłem naukę w liceum dla dorosłych w Bydgoszczy. W październiku — na polecenia przełożonych z V k KG AK ujawniłem się przed
komisją likwidacyjną b. Armii Krajowej w Warszawie
oraz przed Komisją Weryfikacyjną Oficerów Wojska
Polskiego, zostałem zweryfikowany w stopniu podporucznika, ze starszeństwem od 1 września 1944 r. Powróciłem do własnego nazwiska.
W grudniu 1945 r. zostałem rozpoznany przez
funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa z ul. Krótkiej
w Lublinie i pomimo okazania zaświadczenia o ujawnieniu się, byłem nachodzony w domu i przesłuchiwany na temat mojej ucieczki lubelskiej. Obawiając się
aresztowania, opuściłem Bydgoszcz i wyjechałem do
miejscowości Tuliszków w pow. tureckim. Napotkałem tam oddział leśny kapitana „Groźnego”, do którego wstąpiłem, obejmując dowództwo pododdziału
w sile plutonu. Przyjąłem pseudonim „Kmicic”. W oddziale byłem od połowy grudnia 1945 r. do marca
1946 r. Oddział należał do organizacji „NIE” obwodu
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jając posterunki MO i placówki UB. Posterunki MO
z reguły poddawały się bez walki.
W połowie marca 1946 r. oddział został otoczony
przez siły bezpieczeństwa, KBW i jednostkę radziecką. W czasie walki został ciężko ranny w nogę jeden
z moich podoficerów, wciągnąłem go więc do pobliskiej stodoły i pozostałem z nim. Tam też następnego rana, naprowadzone przez sąsiedniego gospodarza,
otoczyły nas siły UB, którym w obawie przed spaleniem stodoły poddałem się z rannym Henrykiem
Wieczorkiem. Oddział został poważnie rozbity, a jego
10 żołnierzy aresztowanych.
Sądzeni byliśmy (11 osób) 16 kwietnia 1946 r.
przez Wojskowy Sąd Okręgowy z Poznania na sesji
wyjazdowej w Turku, w trybie doraźnym. Przewodniczył sędzia w mundurze majora WP Julian Giemborek,
który nie znał języka polskiego. Rozprawę prowadził
w języku rosyjskim. Pozbawieni byliśmy obrony. Sąd
ten skazał: 7 osób na karę śmierci, 3 osoby na kary
15 lat więzienia i 1 osobę na karę 10 lat więzienia. Na
wniosek prokuratora, podporucznika WP — Polaka — Sąd zmienił moją karę śmierci na karę dożywotniego więzienia. Prokurator uzasadnił to posiadaniem
przeze mnie Krzyża Virtuti Militari, przebiegiem mojej walki okupacyjnej i młodym wiekiem. Kary śmierci
na 6 skazanych zostały wykonane 18 kwietnia 1946 r.
w lesie pod Turkiem, gdzie zostali pogrzebani w bezimiennej mogile. 13 kwietnia 1991 r. Ich szczątki zostały z wojskowymi honorami pochowane na eksponowanym miejscu cmentarza w Turku przy tłumnym
udziale ludności Turku i okolic.
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Grób w lesie koło Turku. Miejsce zakopania przez UB–owców
6 żołnierzy rozstrzelanych 18 kwietnia 1946 r. Płotek i krzyż
zostały postawione przez miejscową ludność w kwietniu 1946 r.

W więzieniach w Kaliszu, Strzelcach Opolskich
i Barczewie przesiedziałem 7 i pół roku i 27 X 1953 r.
zostałem warunkowo zwolniony.
Po wyjściu z więzienia leczyłem nabytą w więzieniu gruźlicę, a po opuszczeniu Sanatorium w Otwocku rozpocząłem pracę zarobkową. Pracowałem kolejno
w przemyśle silikatowym w Bydgoszczy i w Warszawie,
w budownictwie warszawskim i Elektromontażu nr II
w Warszawie. W latach 1954–1969 wiele razy musiałem
zmieniać pracę, gdyż partyjnym sekretarzom zatrudniających mnie przedsiębiorstw nie podobała się moja przeszłość. Tak trwało do października 1973 r., to jest do
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Kościół w Turku. 13 kwietnia 1991 r., msza ekshumowanych żołnierzy rozstrzelanych 18 kwietnia 1946 r.
w lesie koło Turku

Po 45 latach 13 kwietnia 1991 r. w Turku odbył się uroczysty
pogrzeb ekshumowanych żołnierzy rozstrzelanych za walkę
o wolność i niepodległość Polski
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nym rejestrze skazanych. Od tego czasu nie musiałem
podawać faktu skazania w życiorysach i ankietach personalnych. Pracę zarobkową zakończyłem 30 czerwca
1982 r. po przepracowaniu ostatnich 13 lat w Centralnym Zarządzie Budownictwa Rolniczego w Warszawie,
na stanowisku specjalisty ds. płac — a od 1 lipca 1982 r.
jestem na emeryturze. W okresie „emeryckim” podjąłem
pracę na ½ etatu w Ministerstwie Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, gdzie pracowałem
początkowo w Departamencie Kontroli, a od 1 kwietnia
1988 r. — w Gabinecie Ministra na stanowisku st. specjalisty, prowadząc Zespół Skarg.
Poza pracą zawodową działałem społecznie w spor
cie pływackim, początkowo w Legii Warszawa, a od
1978 r. w Polskim Związku Pływackim w Komisji
Autonomicznej Piłki Wodnej, pełniąc tam m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Przez ponad 7 lat
byłem kierownikiem reprezentacji Polski drużyny piłki wodnej seniorów, a następnie przez dalsze 3 lata
reprezentacji juniorów. Pełniłem też funkcję sędziego pływania i piłki wodnej oraz obserwatora sędziego
głównego zawodów piłki wodnej — z ramienia PZP.
W 1991 r. wybrany zostałem do Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, w którym
pełniłem funkcję wiceprezesa. Po obrażającym pamięć
poległych Powstańców Warszawskich apelu poległych,
ułożonym przez sekretarza Związku, byłego aktywistę
partyjnego — odczytanym publicznie przed pomnikiem Powstańców Warszawskich w 1 sierpnia 1992 r.,
a powołującym m.in. do apelu poległych żołnierzy armii radzieckiej, rzekomo niosących pomoc walczącej
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Warszawie — w ramach protestu zawiesiłem swoją
działalność w Zarządzie Głównym tego Związku —
co utrzymuję do chwili obecnej, ponieważ nie widzę
możliwości współpracy z byłymi aktywistami i prominentami partii komunistycznej, których — niestety — w zarządzie ZPW jest ponad połowa.
Prawdziwość powyższych danych mojego życiorysu potwierdzam własnoręcznym podpisem, oświadczając jednocześnie, że nigdy nie byłem ani członkiem
PZPR, ani współpracownikiem służby bezpieczeństwa
komunistycznego ustroju w Polsce.
Warszawa, 19 lipca 1993 r.
(–)
PS. W służbie konspiracyjnej w „Baszcie” miałem pseudonim „Łoś”, a w kurierce i w Powstaniu Warszawskim
oraz dalszej służbie powojennej w KG AK — „Bogdan”.
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Wspomnienia z przeżyć okresu okupacji niemieckiej
zdecydowałem się pisać dopiero w dwudziestym piątym
roku po zakończeniu wojny. Nie będą to więc relacje,
gdyż zdarzenia z tamtych dni albo zupełnie uleciały
z pamięci, albo uległy pewnemu zatarciu, czy nawet
wypaczeniu. Datami w ogóle nie można operować —
poza takimi, które mocno utkwiły w pamięci.
Może więc powstać pytanie, dlaczego nie zdecydowałem się pisać wcześniej, kiedy w pamięci mocno
żyły przeżycia okupacyjnego koszmaru — i drugie —
dlaczego zdecydowałem się pisać teraz, gdy w pamięć
nie wierzę? Pierwsze pytanie pozostawię bez odpowiedzi, która gdyby miała być dana, musiałaby być długa i nie na temat. A zdecydowałem się wspomnienia
swoje przelać na papier nawet po ćwierćwieczu z kilku powodów: po pierwsze — zdopingował mnie do
tego, a nawet przymusił, miły Kolega z powstańczych
walk, przyszły historyk tamtego okresu, Pan Romuald
Szypiowski, po drugie — gniew spowodowany wielu
niezgodnymi z prawdą relacjami drukowanymi w wydanych książkach, a nawet opracowaniach rangi dzieł
historycznych — których autorów zresztą nie winię,
lecz tych, którzy relacje dawali, po czwarte wreszcie — bo trochę jeszcze w swoją pamięć — tak po
cichu, skrycie wierzę!
Inaczej więc można powiedzieć, że doping dopingiem, a piszę dla Syna, no bo Córkę, jako przedstawicielkę płci słabej, wojackie dzieje ojca w zasadzie nie
powinny tak bardzo interesować.
A więc czytaj Synku...
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Gwoli jednak zachowania zasad formalności trzeba napisać coś o dniu dzisiejszym. Jest 23 kwietnia
1969 r. Mam skończone 42 lata życia nie zawsze
lekkiego. Od dnia wybuchu drugiej wojny światowej
minęło 29 lat i 8 miesięcy, a od upadku Powstania
Warszawskiego 24 lata i 7 miesięcy. Te daty potrzebne
są, abyś Ty Synku — lub ktokolwiek inny czytający
kiedyś te wspomnienia — wybaczył mi po stwierdzeniu, że pomyliłem się w określeniu dokładnego czasu
opisywanych zdarzeń, jeśli przy opisach takich czas
będę starał się ustalić.
I jeszcze jedno; będę pisał „od ręki”, nie będę przerabiał tego, co już zostanie napisane. Dlatego piszę
w brulionie, a nie na luźnych kartkach. Będę starał się
także fakty podawać prawdziwe, niczym nieupiększane, a raczej nieutragizowane.
Prawdziwą, samodzielną działalność w pracy konspiracyjnej rozpocząłem od 1943 r. przyjęty „formalnie” przy pomocy Kolegów z II Miejskiego Gimnazjum
Mechanicznego w Warszawie przy ul. Sandomierskiej
do drużyny szkoleniowej 1. kompanii ckm batalionu
„Baszta”. Dowódcą drużyny był kpr. „Sęk”, dowódcą
plutonu por. „Negus”, a kompanii kpt. „Ryszard”. Na
szkolenie z zakresu regulaminu służby wewnętrznej
oraz zadań bojowych na szczeblu plutonu przychodził
na zbiórki naszej drużyny pchor. „Włodek”, student
tajnych kursów Politechniki Warszawskiej. W skład
drużyny, z kolegów których pamiętam, wchodzili:
„Sęk” mieszkający przy ul. Mokotowskiej 7 lub 9,
„Los” — Eugeniusz Sawicki, „Jankes” zamieszkały
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w bloku przy ul. Mickiewicza 27, Stanisław Pękała,
z którym znaliśmy się od dziecka, gdyż ojcowie nasi
byli kolegami jeszcze z okresu walki w Powstaniu
Wielkopolskim, „Burza”, którego bliższych danych
nie znam, oraz — poza innymi, których już nie pamiętam — „Wańka” — Stanisław Szeweluk, z którym
wiele później wspólnie przeżyliśmy. Ja w tym okresie
miałem pseudonim „Łoś”, a rodzice moi mieszkali
przy ul. Szustra 15 m. 7. Z rodzicami w domu nie
mieszkałem, gdyż ukrywałem się, poszukiwany przez
Niemców.
W drużynie tej składałem swoją pierwszą i jedyną
przysięgę żołnierską 15 maja 1943 r. i od tego dnia
stałem się prawdziwym żołnierzem podziemnej Armii
Krajowej. W sierpniu tegoż roku zakończone zostało
egzaminem przed kpt. „Ryszardem”, por. „Negusem”
i pchor. „Włodkiem” nasze przeszkolenie strzeleckie
i rozpoczęło się szkolenie na szczeblu niższych dowódców.
Ponieważ obydwaj z „Wańką” ukrywaliśmy się,
nocując co kilka nocy u różnych znajomych, których
przecież narażaliśmy na straszliwe konsekwencje
w przypadku złapania nas u nich w trakcie tych nocowań, zameldowaliśmy się do raportu kpt. „Ryszardowi” z prośbą o przesłanie nas do oddziałów partyzanckich. W listopadzie 1943 r. dostaliśmy przydział
„meliny noclegowej” w Józefowie pod Otwockiem,
a równocześnie przydział do formującej się grupy wyjazdowej do oddziałów partyzanckich na Wołyniu.
Urządziliśmy pożegnanie z kolegami. Zaryzykowaliśmy noc w domu moich rodziców. Ojca mojego
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nie było w domu — leżał po czwartej z rzędu operacji w Szpitalu Ujazdowskim, na skutek niegojących
się ran z kampanii wrześniowej. Była w domu moja
matka i siostra Bogina. Byli koledzy z drużyny: „Sęk”,
„Los”, „Jankes”, Staszek Pękała, „Wańka” i ja. Były
także koleżanki siostry z drużyny harcerskiej — Inka
i Hanka Rozpędowskie. Okno pokoju zasłoniliśmy
kocem, na którym przymocowany był specjalny na tę
okazję uszyty biało–czerwony sztandar z umieszczonym w środku małym portrecikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Po bokach sztandaru umieściliśmy: szablę mojego ojca z okresu służby w piechocie oraz od
1943 r. używany kordzik lotniczy. Nastrój był podniosły. Pierwszy toast za powodzenie wypiliśmy do
dna — piołunem. Taki żart zrobiły nam dziewczynki — harcerki, nie mogąc pogodzić się z piciem przez
nas nieco innych napojów.
Następnego dnia po tej nocnej uroczystości pożeg
nalnej mieliśmy zameldować się na punkcie kontaktowym w domu przy ul. Elektoralnej, gdzie już uprzednio byliśmy dwukrotnie. W bramie zatrzymał nas
dozorca, uprzedzając półgłosem, że w mieszkaniu na
drugim piętrze, w oficynie (podał numer mieszkania,
do którego właśnie udawaliśmy się), rano była wsypa,
dwóch młodych mężczyzn aresztowano, a teraz są tam
Niemcy. Krótkim „dziękuję” skwitowaliśmy jego bezsprzeczną odwagę i poświęcenie i nieco przyspieszonym, lecz spokojnym krokiem opuściliśmy zagrożony
dom. Klucząc ulicami i w biegu zmieniając tramwaje,
udaliśmy się — już po całkowitym upewnieniu się, że
nie jesteśmy śledzeni — na punkt kontaktowy przy
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ul. Wspólnej, gdzie przez łączniczkę zawiadomiliśmy
„Ryszarda” o wpadce na Elektoralnej.
Nie wiedzieliśmy wówczas i do dziś nie wiem nic
bliższego o tych dwóch aresztowanych mężczyznach
poza tym, że mieli oni prowadzić grupę spalonych
w Warszawie ludzi do działającej na Wołyniu 27 Dywizji AK. Pamiętam, że i kpt. „Ryszard” i my z „Wańką” obawialiśmy się, że przy aresztowanych Niemcy
mogli zdobyć jakieś listy adresowe lub inne materiały,
z powodu których mogą nastąpić dalsze wpadki. Na
naszą melinę w Józefowie nie mogliśmy więc nadal liczyć — i znów pozostaliśmy bez dachu nad głową,
a raczej bez miejsca do spania.
Nie pamiętam już kto, ale ktoś z naszych dowódców poradził nam, abyśmy możliwie pilnie wyjechali z Warszawy, i że okolice Warszawy także nie będą
dla nas bezpieczne. Ani „Wańka”, ani ja nie mieliśmy
w tak zwanej Guberni Generalnej nikogo aż tak bliskiego, kto zgodziłby się przetrzymać nas przez okres
dwóch — trzech miesięcy. Podsunięto nam wyjście,
bodajże jedyne w naszej sytuacji, wyjazd w ramach
Organizacji Todt. Była to organizacja niemiecka, wykonująca roboty dla wojska, w której łatwo było się
ukryć, ponieważ Niemcy chwytali każde ręce, które
„ochotniczo” się do pracy dla nich zgłosiły. Ta „ochota” była bardzo problematyczna. Bo prawdę mówiąc,
nie było w tej organizacji ochotników — Polaków
pragnących dla Niemców ofiarnie pracować. Byli tam
kombinatorzy — handlarze, no i tacy jak my, pragnący znaleźć pewnego rodzaju azyl pod „opiekuńczymi
skrzydłami” wehrmachtowskiego szyldu. Ponadto
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i podziemie korzystało niejednokrotnie z ułatwień
podróżnych OT przy odpowiednim i umiejętnym
wykorzystaniu wiadomości o organizacji tego tworu,
rozlokowaniu jej jednostek, używanych dokumentach,
pieczęciach i podpisach osób do tego upoważnionych.
Tak więc po otrzymaniu dokumentów na „lewe”
nazwiska, zgłosiliśmy się do biura werbunkowego, bodajże na ul. Wspólnej, gdzie wyczuliśmy nad sobą czyjąś opiekę. Polegała ona na tym, że:
——termin wyjazdu podano nam bezpośrednio w biurze,
czego w stosunku do innych nie uczyniono. Z nami
trzeba było tak postąpić, gdyż adresy nasze były fikcyjne, na które wysłanych listów byśmy nie otrzymali,
——włączeni zostaliśmy do transportu w kierunku na
Berlin, do głównego ośrodka OT, skąd grupy wysyłane były przeważnie na Zachód, do Francji lub
Włoch; na wschód transporty szły albo bezpośrednio z Warszawy, albo z Tomaszowa Mazowieckiego.
I tak w drugiej połowie listopada (o ile sobie dobrze przypominam, było to 16 listopada 1943 r.)
wyjechaliśmy z Warszawy i chyba po dwóch dniach
podróży znaleźliśmy się w Berlinie. Obóz Organizacji
Todt mieścił się na przedmieściu Berlina, Schlachtensee, a główna komendantura o kilka kilometrów obok,
w Grunewald. Tam otrzymaliśmy pełne umundurowanie i wyposażenie oraz dienstbuchy (książki służbowe).
Powiedziano nam także na zbiórce ogólnej, że w ciągu
najbliższych kilku dni, podzieleni na grupy robocze,
wyjedziemy w różnych kierunkach zachodnich, na tereny okupowane przez Niemców lub należące do krajów Osi.
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Tak jednak się nie stało pomimo widocznego pośpiechu, z jakim Niemcy formowali nasze grupy roboczo–wyjazdowe. Po prostu dworce wyjazdowe
z Berlina i jego przedmieść nie były w stanie wypuścić pociągów. I to — jak się w ciągu najbliższych dni
(a raczej nocy) okazało — przez blisko 2 tygodnie.
Po prostu alianci rozpoczęli nocne, o dużym nasileniu
bombardowania Berlina i nie dawali biednym berlińczykom możliwości spędzenia spokojnych nocy.
Dla nas Polaków to były prawdziwe uczty. Każdy
świst spadającej bomby był dla nas sercem kierowany na właściwy cel! Każdej bombie towarzyszyły nasze gorące życzenia jak najlepszego trafienia i plonu,
a każdej załodze lecących w górze samolotów alianckich życzenia szczęśliwego powrotu do bazy. I chyba
gorące nasze życzenia miały przemożną moc, bo niewiele samolotów widzieliśmy spadających na ziemię.
Po pierwszym nalocie (było to około 20 listopada
1943 r.) wyjazd naszych grup został odwołany i skierowane one zostały do usuwania skutków nalotów.
Maszerowała kolumna na czarno umundurowanych
oddziałów w służbie niemieckiej i rozglądała się na
boki setkami par oczu. Oczy te — ich blask i chciwość
spojrzeń pożerających widoki zgruzowanych całych ulic
i objawy rozpaczy grzebiących w tych gruzach ludzi —
nie pasowały do postaci przybranych w mundury niemieckiego kraju i wyglądu. Bo w tych mundurach, bijąc
w bruk niemieckiej ulicy niemieckimi butami, maszerowali Polacy. Każdy z nas w duchu, a niejeden cichym
szeptem wypowiadał słowa: „za nasze miasta i wsie, za
Warszawę — dostajecie teraz Szwaby zapłatę!”
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Wyciągały się do nas ręce i dochodziły wołania żebrzących o pomoc Niemców; pod gruzami ich domów
leżeli ich najbliżsi...
Może i ulitowałoby się niejedno polskie serce; może
i któryś z nas pomógłby niemieckiej matce wydobyć
spod gruzów jej dziecko — rozpacz każdej matki
tracącej dziecko jest w każdej narodowości jednakowa — lecz nasi grupowi „führerzy” byli nieczuli. Oni
mieli rozkaz doprowadzić nas do domów — a raczej
gruzów domów — berlińskich bonzów, którym przyszło oczekiwać pomocy w zasypanych piwnicach lub
własnościowych schronach.
To pierwsze odgruzowywanie utkwiło mi mocniej
w pamięci niż następne, gdyż spotkał mnie zaszczyt
odgruzowywania domostwa niemieckiego generała,
będącego jednocześnie jakimś dygnitarzem SA. Nie
pamiętam już dzisiaj jego nazwiska i funkcji pełnionej w aparacie III Rzeszy — nie jest to zresztą takie
istotne; zginął w tłumie swoich pobratymców spod
znaku swastyki i myślę, że nawet Belzebubowi w piekle — który od czterech już lat nauczył się odróżniać
po duszach i zakrwawionych łapach, a może i po kolorach mundurów i dystynkcjach hitlerowskich drani —
było w tym okresie trudno ich posegregować. Lotnicy
Sprzymierzonych starali się bardzo, by piekło było
pełne, a diabli mieli pełne widły roboty.
Tak więc mieliśmy go odgruzowywać i ratować
jego wątpliwej wartości życie, aby mógł nadal zbrodniczo służyć swojemu „Führerowi”. Może zdziwiłoby to przedstawiciela narodu cywilizowanego, który
nie ucierpiał w tej wojnie od narodu niemieckiego, że
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praca przy tym odgruzowywaniu zawalonego schronu
nie była pospieszna; przecież tam byli ludzie, może
jeszcze żyjący! Ci wszyscy jednak, którzy poznali
metody stosowane przez Niemców w tej wojnie przeciwko podbitym narodom, stosowany hitlerowski terror, bestialstwo i nieludzkość — zrozumieją nas! Nie
spieszyliśmy się! I nie pomagały okrzyki i popędzanie
niemieckich nadzorców. Zresztą widzieli oni, że praca
postępowała. Nikt z nas nie umawiał się co do metody pracy. Jedni podważali łomami i kilofami zwały betonu, drudzy odrzucali ten beton na inne miejsce — a jeszcze inni przerzucali ten urobek na miejsce
pierwotne. O tyle dzisiaj mogę uspokoić swoje mimo
wszystko odzywające się ludzkie sumienie, że spod
gruzów schronu nie wydobywały się żadne szmery,
żadne jęki. Tam ludzi żywych nie było! Powolność naszej pracy wynikała także z czysto zachowawczej chęci
pozostania tylko w tym jednym miejscu pracy — bo
gdybyśmy skończyli ją szybciej, Niemcy zagoniliby nas
do innego zbombardowanego domu, do nowej pracy
wymagającej wysiłku, co przy wydzielonych nam nader
skromnych racjach żywnościowych nie byłoby dla naszych sił wskazane. Zresztą ulegaliśmy wszyscy dwóm
sprzecznym uczuciom: mimo wszystko wynikającym
z humanitaryzmu uczuciom litości powstającym zawsze w obliczu nieszczęścia ludzi oraz wewnętrznej,
niedającej się stłumić radości, że ta właśnie bomba
nie została zmarnowana. Upadła o metr lub dwa od
wejścia do schronu, siłą wybuchu wywaliła grube na
blisko 10 cm, wzmocnione blachą stalową drzwi wejściowe i rozsadziła schron od wewnątrz. Potworna
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to musiała być siła, gdyż rozsadzając ściany boczne
z żelbetu, spowodowała zarwanie się grubego stropu. Ciężar tego stropu przygniótł generała, jego żonę
i teściową. Ocalało tylko małe dziecko, którego opiekunka nie zdążyła wnieść do schronu. Pomyślałem, że
dziecko nie zdążyło jeszcze narobić nic złego i może
dlatego ocalało...
Zasypanych wydobyliśmy spod gruzów przed fajrantem, ich szczątki poukładaliśmy na jakiś białych,
przygotowanych uprzednio płachtach i w niemieckim,
porządnym trójkowym szyku pomaszerowaliśmy do
naszych baraków. Obiad — jak zwykle u Niemców —
niewyszukany. Obaj ze Staszkiem byliśmy głodni —
obiadu jednak nie byliśmy w stanie zjeść. Rodzaj wykonywanej pracy nie dodał nam apetytu.
Przez blisko 10 następnych dni codziennie rano
chodziliśmy ratować Niemców od śmierci bombowej w różnych dzielnicach wielkiego Berlina. Dworce
zaczęły funkcjonować, tory kolejowe ponaprawiano
i chyba pierwszym transportem wyjechaliśmy.
Dowiedzieliśmy się, że jedziemy do Włoch. Wchodziliśmy w skład czterdziestoosobowej grupy Polaków.
Stacja docelowa naszego transportu nie była nam, Polakom, znana — chociaż — nieprzeciętnej urody pracownica komendantury OT w Berlinie–Grunewald —
podczas odczytywania listy zakwalifikowanych do
tego transportu ludzi dłużej zatrzymywała spojrzenie
swoich ładnych niebieskich oczu na twarzach Staszka
i mojej — przy wymienianiu naszych nazwisk — wybrała nas i zaprowadziła do magazynu żywnościowego
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wiając z magazynierem, powiedziała głośno: das ist die
Gruppe nach Albenga in Italien (To jest grupa do Alassio
we Włoszech). Wydawało nam się, że zdanie to było
przeznaczone dla nas. Ale może nam się tak tylko wydawało...
Przed wieczorem tego dnia opuściliśmy Berlin,
a w południe następnego dnia zbliżaliśmy się do Verony. W pociągu przed Veroną odbyłem pierwszą zapoznawczą rozmowę z dwoma Włochami. Stali sobie na
korytarzu, bardzo krzykliwie, głośno i szybko rozmawiali i pociągali łyczki z oplecionej słomką butelczyny.
Ja stałem przy oknie, podziwiając piękno krajobrazu.
W pewnej chwili zorientowałem się, że Włosi coś do
mnie mówią. Zrozumiałem powtarzające się słowa:
Pollako, Pollako.
— Si, si, Pollako — odpowiedziałem grzecznie.
Coś tam do mnie jeszcze mówili, z potoku słów
wyłowiłem znane mi słowa: bono, amiko — wywnioskowałem więc słusznie, że są to słowa przyjazne, co
Włosi potwierdzili, podsuwając mi prawie pod nos butelkę z winem. Chcąc być grzecznym i okazać im moją
sympatię, odezwałem się w języku przypominającym
chyba język włoski:
— A wy, Italiano. Italiano makarono.
Odniosło to skutek, którego na pewno nie chciałem wywołać. Najpierw błyskawicznie cofnęła się ręka
z butelką wina, następnie z ust ich wypłynął potok
słów, których nie zrozumiałem, ale sensu domyślałem
się. Obaj krzyczeli, jeden głośniej od drugiego i chyba
mieli żyłki sportowców, gdyż każdy z nich starał się
wypowiedzieć więcej słów na minutę. Który zwycięDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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żył — nie wiem, gdyż przezornie zwiałem do przedziału. Koledzy obserwowali tą scenę i zaśmiewali się.
Na wesoło dojechaliśmy do Verony.
Nasz „transport führer” zaprowadził nas do werońskiego Leistelle OT, gdzie kazano nam się zakwaterować na dwa dni.
Nie pamiętam dlaczego, ale zabroniono nam
opuszczać teren baraków bez przepustek. A przepustek nie dano. Wyszliśmy więc bez przepustek. Staszek, zaprzyjaźniony z nami w Berlinie kolega Marian
(nazwiska nie pamiętam, pamiętam jedynie, że pochodził z poznańskiego), no i ja. Mieliśmy znaczną sumę
marek i lirów w jakiś tam sposób zorganizowanych
przez Staszka jeszcze w Warszawie, mogliśmy przeto wybrać się na zwiedzanie Verony. Nie natrafiliśmy
na żadne zabytki, trafiliśmy natomiast do restauracji dworcowej. Zajęliśmy stolik. Przesiedzieliśmy tak
chyba ponad pół godziny, przez cały ten czas usiłując
grzecznie przywołać kelnera. Nasze czarne mundury
bez żadnych epoletów i znamion wojskowej ważności
nie czyniły na kelnerach pożądanego wrażenia, gdyż
lekceważąco machali rękami i obsługiwali tylko niemieckich oficerów. Wreszcie Staszka ruszyło. Zdenerwował się. Chwycił przebiegającego obok naszego
stolika kelnera za krótki biały kitelek, przytrzymał
mocno i dobitnie po polsku, z pomocą trzech palców
podsuniętych pod nos kelnera, powiedział:
— Trzy wina, wermuth, capito?! Aba schnell! —
powtórzył Staszek głośno i puścił kelnera.
Wermuth znalazł się na stoliku w ciągu minuty.
Razem z pełnymi lampkami tego szlachetnego trunku
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stanęły przy naszym stoliku jakieś dwa wehrmachtowskie typy. Spojrzeliśmy zdziwieni, a jeden z nich gada:
— Sa pieruny, a skąd wyśta som?
— My z Polski, a wy?
— Żeśta Poloki to ja słysza, ale z jakiego sztabu?
— No z Warszawy, a panowie to chyba ze Śląska? — podtrzymywałem rozmowę, gdyż licho wiedziało co oni za jedni i czego się można po nich spodziewać.
— Jo, my som Ślązaki, a wy z Warszawy, co tu
robita?
Wyjaśniliśmy im, co, kto i po co — szczególnie
podkreślając ochotniczy charakter naszego zaciągu
w szeregi OT.
— No to napijeta się z nami? — proponuje ten
drugi.
— My z wami, wy z nami, czemu nie! — podsumował konkretną propozycję Staszek.
— No to choćta do lady, bo przy stolikach to te
alianckie pierony tylko od lejtnantów obsługują.
Nasi nowi znajomi znali lepiej panujące tutaj zwyczaje, usłuchaliśmy więc, wywalczając sobie miejsce
przy bufecie trochę za pomocą łokci.
Było nas teraz pięciu, każdy czuł się w obowiązku postawić kolejkę — lampki były niemałe, bo chyba stugramowe, rozmowa więc potoczyła się wartko.
Dowiedzieliśmy się od Ślązaków, że po otrzymaniu
lania w Afryce wylądowali na południu Włoch, dostali
urlop, a obecnie wracają do swojej jednostki. Przekonywali nas, że im źle w wojsku, że Niemcy im nie wierzą, ale muszą pozostać, gdyż boją się o swoje rodziny.
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O ile sobie dobrze przypominam, pochodzili z terenów polskich blisko Katowic. Wypytywali nas o Warszawę, ale byli subtelni i nie nawiązywali do tematów
politycznych; my też nie. Nawet nie zareagowaliśmy
na ich uwagę, że im źle w wojsku. Poruszyłem temat
sportowy o przedwojennym „Ruchu”, chcąc się chociaż w ten sposób przekonać, czy rzeczywiście pochodzą z polskiego Śląska. Podchwycili temat, wykazując
taką jego znajomość, że nie ulegało wątpliwości, że
byli kibicami chorzowskiego „Ruchu”. Wspomnieliśmy wiele meczów, w których błyszczeli Wilimowski
i Wodarz, przedwojenne filary tej drużyny.
Piątym kieliszkiem zakończyliśmy libację. Na pożegnanie ten bardziej rozmowny z nich powiedział:
— No to trzymajta się Poloki, a w robocie nie
przemęczajta się, bo z was takie ochotniki do OT, jak
z nas do Wehrmachtu.
— Cześć!
Na tyle zdobył się Staszek, ja nie mogłem oderwać
się od bufetu. Jak wreszcie mocniejszym odepchnięciem udało mi się utracić z nim bezpośredni kontakt
poczułem, że padam do tyłu i tylko dzięki pomocy
kolegów zdołałem ustać na nogach. Dziwne. Takiego
uczucia jeszcze nie doznałem nigdy. Umysł miałem
jasny, w ustach cudowny smak wina, spojrzenie chyba nie najgłupsze — a nogi wiotkie. I całkowity brak
zmysłu równowagi. Gdyby nie Staszek z Marianem
nie dobrnąłbym o własnych siłach do swego legowiska
w baraku. Gdy położyli mnie na pryczy, zrozumiałem
określenie „bezpieczna przystań”, do której tęsknią
i dążą przepici wyznawcy Bachusa.
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Spałem do rana snem nieco przerywanym przez
dobrych kolegów, którzy usiłowali mnie ściągać
z pryczy, abym towarzyszył im w wędrówce do jakiejś
wynalezionej przez kolegów lwowiaków restauracji,
gdzie od momentu ich przybycia bawiono się po polsku. Staszek perswadował mi, że warto tam pójść, bo
jest tam orkiestra, a jej członkowie — Włosi zostali
przez naszych chłopaków nauczeni grać polskie melodie. Nic mnie jednak nie ruszyło. Nawet obietnica
Mariana, że zaprowadzi mnie do Pufu. Rano wstałem
rześki i wypoczęty. Od kolegów dowiedziałem się jak
się bawili. Rzeczywiście nauczyli Włochów z restauracyjnej orkiestry grać Hymn Polski, Legiony to, Czerwony pas i inne polskie melodie patriotycznych pieśni.
Wesoły był także ich powrót do baraków. Wracając
z restauracji, śpiewali tak głośno, że włoscy policjanci
napotkani na drodze przezornie przechodzili na drugą stronę ulicy. Drogę do baraków przecinała rzeka,
którą oczywiście normalnie przechodziło się przez
most. Ale jednemu z naszych ten most najwidoczniej nie odpowiadał lub pomylił stronę chodnika, po
której powinna być barierka. I zanim ktokolwiek się
zorientował — wylądował w rzece. Chwalił się przez
następnych kilka dni, że był pierwszym z nas, który
wykąpał się we Włoszech.
Następnego dnia, to jest drugiego dnia naszego
pobytu w Veronie, zwiedzaliśmy miasto; pamiętam
jakiś pałac i wyglądającą jak zabytkowy zamek budowlę, która okazała się wcale nie romantycznym
więzieniem. Verona to ładne miasto. Ale jej młode
mieszkanki jeszcze ładniejsze. Duże wrażenie zroDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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biły na mnie młode Włoszki — tylko młode, gdyż
starsze panie, takie już po trzydziestce we Włoszech
wyglądają raczej jak u nas po pięćdziesięciu latach.
A może mnie się tylko tak wydawało, bo przecież
miałem wówczas 17 lat!
Wędrując tak ulicami, zauważyłem dziwne obyczaje Włochów. Otóż, gdy tylko ulicą przechodziła ładna
młoda dziewczyna — a młodych brzydkich nie widziałem — każdy mężczyzna nie spuszczał z niej oczu,
a gdy go minęła, przystawał, obracał się i oględziny
trwały nadal. Współczułem tym dziewczynom —
chociaż sam też się za nimi oglądałem — bo chyba
nieprzyjemnie tak chodzić w poczuciu, że te oczy nie
tylko patrzą, ale i rozbierają.
Drugim dla mnie dziwolągiem były na każdej prawie
ulicy specjalnie do siusiania przeznaczone miejsca niczym nie zasłonięte. Ale tylko dla mężczyzn. Zastanawiałem się, dlaczego ojcowie miast włoskich ten siusiający przywilej dali tylko mężczyznom. A co mają robić
biedne włoskie kobiety, gdy w czasie spaceru zapragnie
się im...? Czyżby mniej piły? Może i tak; panowie rzeczywiście piją więcej wina, a ono pewnikiem nie ma gorszego w tym zakresie działania od naszego piwka.
A gdy już o winie mowa, to oświadczam, że takiego już nigdy więcej nie piłem — nie mówiąc już
o ilości. Nie pamiętam już nazw i gatunków tych win,
pamiętam, że były pyszne! No i że piciem wody nie
plamiliśmy się.
Trzeciego dnia rano wyjechaliśmy z Verony i wieczorem dobiliśmy do Mediolanu. Mieliśmy tam przesiadkę na pociąg do Genui. Oczekiwanie miało trwać
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

34 Wspomnienia

kilka godzin i nasz wódz transportowy ostrzegł nas,
abyśmy nie opuszczali dworca, gdyż jak nas feldżandarmeria złapie bez przepustek, to on pójdzie siedzieć.
Tak nas tym przestraszył, że — kilku tylko najbardziej litościwych pozostało przy nim. No bo przecież
Mediolan trzeba było zobaczyć. Tak wiele w tym Mediolanie to nie zobaczyliśmy, bo to i w czas wojenny
zbyt tłoczno na ulicach nie było, no i świateł mało.
Tam też obowiązywało zaciemnianie okien.
Chcieliśmy zobaczyć chociażby po ciemku słynną
operę La Scala, ale nie trafiliśmy do niej. Pytaliśmy
co prawda o drogę napotkane w pobliżu dworca panie,
ale one proponowały nam zgoła niemuzyczne rozrywki. Zadziwiające, jak w tych sprawach bez znajomości
języka łatwo się zrozumieć. Myśmy jednak — pod słowem — woleli na dworzec. Pod opiekuńcze skrzydła
naszego „transport fürera”.
Podróż do Genui w starych zatłoczonych wagonach
nie byłaby zbyt miła, gdyby nie przepiękne krajobrazy
mijanych okolic oraz wrażenia wywoływane nagłymi,
niespodziewanymi wjazdami pociągu do tunelów wydrążonych w skałach gór.
Rano przybyliśmy do Genui. Dworzec — o ile dobrze pamiętam — podobny był do wielu innych spotykanych w Europie, niczym specjalnym się nie wyróżniał. Przypominał mi warszawski Dworzec Wileński
tak wejściem, jak i położeniem peronów.
Inaczej miasto. Pomimo pierwszych dni grudnia
Genua zrobiła na mnie wrażenie jasnego, lśniącego
w słońcu, przepięknie na zboczach gór położonego
miasta. Taką ją pamiętam. Tarasowato u podnóża gór
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usytuowane budynki typu raczej willowego w ogrodach i zieleni drzew ulicznych — pozostawiła mi Genua jeszcze do dziś w oczach widok uroczego miasta.
Staliśmy ze Staszkiem na jakimś skwerze, mniej więcej w środku wysokości miasta, i nie chciało nam się
ruszyć z miejsca. Gdy spojrzeliśmy w stronę gór, mieliśmy przed sobą willową dzielnicę białych domków,
jakby schodami pnącą się do góry; wystarczyło obrócić
się o 180o, a widziało się podobne domki jak gdyby
zbiegające w dół ku morzu. I to morze koloru błękitu
o lekkim szarawym odcieniu!
Pierwszy raz zobaczyłem Morze Śródziemne. Nie
pamiętam, jak długo cieszyliśmy oczy widokiem Genui, gór i morza, ale pamiętam na pewno, że nie wstąpiliśmy do żadnej restauracji na wino, a to już może
być dowodem, że zafascynowało nas coś innego!
Pobyt w Genui był krótki, gdyż trzeba było jechać
dalej. Oczekiwanie na połączenie trwało tylko 2 lub
3 godziny. Jeszcze z okien wagonów podziwialiśmy
miasto. I jeszcze dziś dziękuję losowi, że mogłem Genuę widzieć w dzień, i to w słoneczny dzień.
Stałem w korytarzu pociągu przy oknie od strony morza, które w tym momencie było oddalone od
toru kolejowego o około 100 m. Przestrzeń była kamienna, gdzieniegdzie widok na morze przesłaniały
wznoszące się skały. Stanąłem przy otwartym oknie,
z lekko wychyloną głową, chłodząc twarz zupełnie
przyjemnym podmuchem wiatru. Spoglądałem przed
siebie tak, że nie obejmowałem wzrokiem przestrzeni przed pociągiem — i nagle, chyba instynktownie,
a pewnie i z przestrachu, cofnąłem gwałtownie głowę.
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Nastąpiło coś, czego się zupełnie nie spodziewałem.
W jednym momencie przed oczami wystąpiła nagle
ciemna skała góry, nastąpiła ciemność, a w uszy uderzyło wzmożone dudnienie, jakby łoskot walącej się
ściany. Po chwili dopiero zorientowałem się, że pociąg wjechał w wydrążony we wnętrzu góry tunel.
W wagonach świateł nie zapalono, po omacku więc,
odnalazłem drzwi przedziału, w którym siedzieli koledzy i dwie młode, ładne dziewczyny. Rozsunąłem
drzwi i chciałem podzielić się z kolegami moimi wrażeniami z niedawnego wniknięcia pociągu w górę, gdy
usłyszałem charakterystyczny klaps, którego pochodzenie nie było mi tak nieznane jak przed chwilą odebrane dźwięki pociągowo–tunelowe. I cisza. Po klapsie nie nastąpiły żadne wymyślania czy tak normalne
w podobnych przypadkach uwagi. Gdy po chwili okna
rozjaśniły się znów światłem dziennym, zauważyłem
że jeden z kolegów lwowiaków miał nieco niewyraźny
uśmiech na twarzy i zaróżowiony nienaturalnie jeden
policzek. A Włoszka siedziała spokojnie jakby nie ona
była dawczynią klapsa.
Później kolega ten twierdził, że oberwał niesłusznie i miał pretensje do innego kolegi — także lwowiaka — który siedział naprzeciwko Włoszki.
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O działaniach kurierów V oddziału Komendy
Głównej Armii Krajowej, bezpośrednio
związanych z podjęciem decyzji o wybuchu
Powstania Warszawskiego w 1944 roku
W ramach V Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej działała komórka łączności konspiracyjnej, określana jako V k KG AK (piątka konspiracyjna KG AK), o kryptonimie „Warta”, a od marca lub
kwietnia 1944 r. „Wiatrak”.
Szefową tego wycinka działalności łączności konspiracyjnej była mjr (ppłk) Janina Karasiówna, pseudonim „Bronka” lub częściej „H–K”.
Łączność konspiracyjna Komendy Głównej podzielona była na dwie grupy: Dworzec Zachodni i Dworzec
Wschodni. Zgodnie z nazwami obsługiwały one tereny
zachodnie i wschodnie Polski. Przedmiotem niniejszej
relacji są kurierzy dworca wschodniego — „Wiatraka”,
którego komendantką była kpt. Jadwiga Mierzejewska
„Danuta”, a jej zastępcą pani „Anna” — Maria Stokowa.
Zgodnie z tym, jak to utrwaliło się w mojej pamięci,
większość funkcji w V k KG, związanych z kurierami,
pełniły kobiety, przeważnie żony oficerów Wojska Polskiego, one same także na etatach oficerskich; oddane
służbie, odważne, wspaniałe panie: „Magda” — Jadwiga Małowieska, „Ina” — Janina Tuwarz, „Stefania” —
Władysława Leikowa oraz bezpośrednio kontaktujące
się z kurierami: Maria Kowalewska „Marysia” i Jadwiga Lipińska „Nanka”.
Komórką legalizacyjną łączności Komendy Głównej AK kierował mjr „Baca” („Kmita”), skąd kryptoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

38 Wspomnienia

nim tej komórki brzmiał „Bacówka” lub „Kmitówka”.
„Baca” — Nawrocki Włodzimierz był przed wojną
oficerem żandarmerii, syn jego „Leszek” był kurierem
„Wiatraka” — w niewyjaśnionych okolicznościach
wiosną 1944 r. został zastrzelony przez nieznanych
ludzi na Pradze, podczas ewakuacji „spalonego” punktu konspiracyjnego „Bacówki”.
W połowie trzeciej dekady lipca 1944 r. zarządzona została odprawa kurierów, na której spotkali się
prawie wszyscy w owym czasie czynni kurierzy. Byli
to: dwóch najstarszych stażem kurierskim — „Roman” — Marek Gadomski i „Grzegorz” — Jerzy Krukowski, następnie wg stażu kurierskiego: „Sylwek” —
Stanisław Krasuski (mieszka obecnie w Kanadzie),
„Bogdan” — Tadeusz Stachowiak (autor niniejszej
relacji), „Donald” — Jan Podobas (nie żyje), „Stanisław” — Zenon Ziemba, „Danka” — Danuta Zelman
(obecnie Pawłowska), „Żanka” — Janina Maliszewska,
„Alina” — Jerzy Mond (mieszka obecnie we Francji),
„Zdzich” i „Lech” — bracia Zdzisław i Leszek Klimczakowie („Lech” poległ w połowie sierpnia 1944 r.
na Starym Mieście), „Rych” — „Dąb” — Ryszard
Woliński (ciężko ranny w nogi na Starym Mieście —
na patrolu razem z „Lechem” — zamordowany przez
Niemców 31 sierpnia lub 1 września 1944 r. w szpitalu powstańczym opanowanym przez Niemców po
opuszczeniu Starówki przez powstańców), „Adam” —
nazwiska nie pamiętam (poległ 16 sierpnia 1944 r.
podczas nocnego natarcia batalionu „Czata 49” na
Stawki), „Misia” — Maria Fernezi, „Elwira” — Danuta Aleksandrowicz, „Ala” — Urszula Kaczyńska,
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„Niutka” — Maria Łusakowska, „Zuzanna” — nazwiska nie znam oraz wyżej wymienione panie, nasze
przełożone. Odprawę prowadziła pani „Danuta”. Na
tej odprawie poinformowano nas, że w związku z sytuacją na froncie podwarszawskim — ulega zamianie
charakter naszej pracy kurierskiej, że zarządza się dla
kurierów wzmożoną dyspozycyjność, i że na wyznaczonych punktach całodobowo mamy być gotowi do
wykonania rozkazów, które otrzymamy. Nie przypominam sobie obecnie, czy zostaliśmy bardziej szczegółowo poinformowani o przewidzianych dla nas zadaniach, pamiętam jedynie, że wraz ze „Stanisławem”
wyznaczony zostałem na punkt w mieszkaniu rodziców „Danki” przy ul. Czerniakowskiej, a łączniczką
pomiędzy dowództwem a nami została „Danka”.
27 lipca 1944 r. (lub 28) przed południem otrzymałem rozkaz spotkania się w umówionym miejscu
w Śródmieściu z kurierem „Romanem” oraz że obydwaj
mamy jakimikolwiek dostępnymi środkami (pozwolono
nawet zdobyć rowery w drodze rekwizycji) udać się jeszcze tego samego dnia w kierunku Mińska Mazowieckiego z zadaniem przeprowadzenia rozpoznania. Chodziło o nacisk wojsk radzieckich na kierunek warszawski,
szybkość ewentualnego odwrotu wojsk niemieckich,
rodzaje broni, ich nasycenie i rozmieszczenie oraz czy
są widoczne oznaki przygotowywania linii obronnej
niemieckiej w rejonie Warszawy lub na jej wschodnich
przedpolach. Pomocne w tym działaniu miało być jedynie nasze dotychczasowe doświadczenie i umiejętność
przebywania w środowisku wojskowym niemieckim,
nabyte w trakcie naszych dotychczasowych podróży
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kurierskich odbywanych w mundurach niemieckich, na
wojskowych papierach służb lub wojska — przerabianych przez naszą komórkę legalizacyjną — dobrze podrabianych — no i dość dobra znajomość języka niemieckiego. Ale w te „podfrontowe” podróże wyjeżdżaliśmy
z naszymi „cywilnymi” dokumentami, gdyż w sytuacji
podfrontowej było to bardziej bezpieczne ze względu na
bardziej zaostrzoną kontrolę feldżandarmerii.
Z „Romanem” spotkałem się w południe i po krótkiej naradzie postanowiliśmy zdobyć, to znaczy zarekwirować, dwa rowery jako w tej sytuacji najkorzystniejszy środek lokomocji; wraz z rozkazem wyjazdu
udzielono nam informacji, że pociągi tam już nie kursują.
Rowery zarekwirowaliśmy dwóm młodym Polakom w Śródmieściu, w okolicy zbiegu ulic Poznańskiej
i Wilczej. Zatrzymanym młodzieńcom zakomunikowaliśmy, że rowery są nam niezbędne do wykonania
ważnych zadań dla Armii Krajowej, że zostaną one
zwrócone w wyznaczone przez właścicieli miejsce
w dniu następnym lub później i że nie powinni nam
odmawiać. Argumentem popierającym to ostatnie
stwierdzenie było nieznaczne uwidocznienie pistoletu
za paskiem od spodni przez lekkie uchylenie marynarki. Nie spotkaliśmy się z odmową, z tym że przy
rekwizycji drugiego roweru powstał nieprzewidziany
drobny incydent. Na rower ten miała także zapotrzebowanie grupa młodych ludzi, którzy uznali, że ponieważ jest ich więcej niż nas, to rower im się należy.
Finał byłby trudny do przewidzenia, gdyż i my byliśmy
uparci — lecz włączył się w sprawę przypatrujący się
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z pewnej odległości incydentowi — jak się okazało dowódca tej grupki, znajomy „Romana” od „Batorego”,
żołnierz „Parasola”, który po krótkiej wymianie zdań
z „Romanem” uznał nasze pierwszeństwo do roweru.
Po złożeniu broni na „melinie” ruszyliśmy w drogę. Wieczorem dotarliśmy do Mińska Mazowieckiego.
Na ulicach nie było widać cywilów, tylko wojsko niemieckie. Dojechaliśmy jeszcze około trzy kilometry za
Mińsk. Tam zatrzymali nas Niemcy i nie pozwolili
jechać dalej. Wypytywali o cel naszej jazdy. Mieliśmy
na taką „przepytywankę” przygotowaną odpowiednią
„legendę” — coś w rodzaju, że w obawie przed zbliżającymi się bolszewikami pragniemy zabrać do Warszawy rodzinę znajdującą się właśnie o kilka kilometrów
dalej od miejscowości, w której aktualnie rozmawialiśmy z naszymi rozmówcami. To skutkowało.
Przenocowaliśmy w stodole razem z Niemcami.
O świcie obudziła nas kanonada wszelkiej broni. Rosjanie ruszyli do natarcia. Po stronie niemieckiej powstał popłoch. Bez specjalnego zastanawiania się wyprowadziliśmy nasze rowery i ruszyliśmy w kierunki
Warszawy. Jak pamiętam, był to wyścig nasz z Niemcami. Trwał aż do skrzyżowania szos mińskiej z lubelską, pod Miłosną. Tam Niemcy mieli przygotowaną
linię obrony — wg naszej pobieżnej oceny nie bardzo
umocnioną. Na odcinku między Miłosną a Aninem
przecięliśmy kabel polowej linii telefonicznej. Nie
było to rozsądne ze względu na bezpieczeństwo naszej
misji, lecz nie mogliśmy się oprzeć pokusie. Obyło się
bez wpadki. Po powrocie złożyliśmy dokładny pisemny raport. Było to w połowie 28 lipca 1944 r.
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Tego samego dnia wczesnym popołudniem na ten
sam kierunek zostali wysłani kurierzy „Grzegorz” i „Sylwek”. „Grzegorz” jest zdania, że było to 29 lipca 1944 r.
Dotarli do Miłosnej na wysokości wzniesienia szosy,
gdzie zatrzymała ich feldżandarmeria. Według ich relacji,
za wzniesieniem szosy, to znaczy w okolicy zbiegu szos
mińskiej z lubelską, trwała walka, której wynikiem było
chwilowe zatrzymanie natarcia sowieckiego. Widzieli jednak wycofujących się żołnierzy niemieckich — pojedynczych lub w niewielkich grupkach, których feldżandarmi
kierowali do nowych miejsc zgrupowań. Żołnierze ci wykazywali oznaki skrajnego wyczerpania.
W tym samym dniu, to jest 28 lub 29 lipca 1944 r.,
na kierunek karczewski wyjechał kurier „Stanisław”
(poległ 5 sierpnia 1944 r. w czasie natarcia batalionu „Czata 49” w rejonie ulic Gostyńskiej i Płockiej
w kierunku ulicy Wolskiej). Dotarł w okolice Karczewa, gdzie napotkał pancerny zwiad sowiecki, składający się z trzech czołgów. Tego samego dnia powrócił do
Warszawy kolejką karczewską, zmuszając maszynistę
lokomotywy wąskotorowej do jazdy. Z rozpoznania
tego złożył dokładny raport.
Kierunek otwocki widocznie bardzo interesował
Komendę Główną, gdyż najwięcej kurierów tam właśnie było wysyłanych, w okresie między 28 a 31 lipca
1944 r. Prawdopodobnie 29 lub 30 lipca rozpoznanie
na linii otwockiej przeprowadził kurier „Lech” — Leszek Klimczak, po powrocie meldując o napotkaniu
w okolicy Miedzeszyna czołgów sowieckich.
W tym samym czasie dwie podróże rozpoznawcze
odbyła kurierka „Żanka”; jedną do Falenicy, drugą
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w kierunku Sulejówka. Po powrocie w raporcie pisała
o wycofujących się Niemcach, wyczerpaniu żołnierzy
oraz przytoczyła treść rozmowy z jednym żołnierzem
niemieckim — Alzatczykiem — który powiedział jej,
że nie ma możliwości dotarcia do Sulejówka, ponieważ za plecami mają już wojska sowieckie. Rozmowa
ta miała miejsce w okolicy Miłosnej.
30 lipca około południa dostałem rozkaz przeprowadzenia rozpoznania w kierunku Wołomina. Wyjechałem rowerem wczesnym popołudniem i przez Ząbki dotarłem do Zielonki. Przed samą Zielonką wzdłuż
szosy, pod drzewami, stały czołgi niemieckie w liczbie
około 20. Zatrzymali mnie, wypytując dokąd jadę.
Opowiedziałem przygotowaną „bajkę” o chorej matce
mieszkającej w Tłuszczu, którą chcę uchronić przed
bolszewikami, zabierając do Warszawy. Wyśmiali
mnie, twierdząc, że już tam nie dojdę — ale pozwolili jechać dalej. Niedaleko dojechałem, gdyż ok. 2 km
za skrzyżowaniem szos dostałem się pod huraganowy
ogień artyleryjski obkładający pozycje niemieckie —
przeczekałem tę nawałę ogniową w okopie razem
z Niemcami. Skwapliwie skorzystałem z rady żołnierzy niemieckich, abym wracał do Warszawy, gdyż do
Tłuszcza już nie dotrę — wróciłem więc, ponownie
mijając jednostkę pancerną SS. Tym razem już nie
zatrzymywali mnie. Raport z tej podróży złożyłem
jeszcze tego samego dnia wieczorem.
Kurierka „Danka” 31 lipca wyruszyła około południa
w kierunku Warki. Pociągiem dotarła kilka kilometrów
przed Warką. Dalej pieszo dotarła do wioski Ostrołęka nad Wisłą, poczyniła niezbędne i możliwe obserwaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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cje, zauważając m.in. okopywanie niemieckich ciężkich
dział i czynione przygotowania do obrony. Przenocowała w tej wiosce i rano 1 sierpnia 1944 r. ruszyła w drogę powrotną. Do Góry Kalwarii dotarła pieszo, dalej
kolejką do Dworca Południowego. W Al. Jerozolimskie
dotarła już w chwili rozpoczęcia walk powstańczych, to
jest około godz. 17. Na punkcie w Alejach pod numerem 17 nie zastała nikogo, udała się więc na punkt przy
ul. Wspólnej 57 do tzw. Gabineciku i tam złożyła meldunek. Nie miał on już wpływu na decyzję o wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Wyżej przytoczone opisy podróży rozpoznawczych pod front podałem na podstawie przekazanych
mi pisemnych relacji Ich wykonawców, podając je
w streszczeniu. Moje własne napisałem z pamięci —
także z pamięci podałem opisy podróży kurierów, którzy relacji nie napisali, lecz przebieg Ich podróży jest
mi znany z Ich opowiadań.
Relację kuriera „Aliny” — Jerzego Monda przytoczę
dosłownie, gdyż oparta jest ona na zapisach poczynionych bezpośrednio po opisywanych zdarzeniach, a raport z podróży „Alina” ma w posiadanych zapiskach.
„... 27, 28, a może później, już nie pamiętam, wezwała mnie pani MAGDA i tym swoim czarującym wileńskim akcentem powiedziała mi: «Alinko, pójdziesz
w stronę Otwocka, wzdłuż linii kolejki na Wawer — Falenica i zobaczysz, co robią Niemcy i gdzie są Rosjanie».
«Uważaj» — dodała. W godzinę później już jechałem
tramwajem na Gocławek i stamtąd dalej pieszo. Mimo
moich dobrych papierów, czułem się bardzo nieswojo —
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znów drogi były prawie puste, Niemcy wszędzie, ludzie
z daleka i przez szpary patrzyli, słońce paliło.
Widziałem działa niemieckie na Gocławku, saperów wysadzających tory w Wawrze, rzadkie wózki
i riksze z ludźmi jadącymi w stronę Warszawy. Tylko
ja szedłem w przeciwnym kierunku. Na drugi dzień
przeszedłem tę samą trasę. Ku memu zdumieniu nikt
mnie nie legitymował oprócz żandarma przed Wawrem w drugim dniu, któremu wyjaśniłem, że idę po
rodzinę, aby ich uchronić przed ewentualnym zagarnięciem przez bolszewików. Był pełen zrozumienia.
Raport, który złożyłem pani MAGDZIE [zachowałem
w zapiskach], brzmiał: 28 VII 44 „Niemcy wycofują
się powoli i w pełnym porządku na przedpole Gocławka i Grochowa. Na Gocławku ustawione są 24 działa
przeciwlotnicze i 105 mm — widoczne też są stanowiska dział przeciwpancernych i ckm–ów. Ruch czołgów z Warszawy w kierunku Wawra. SOWIECKIE
ODDZIAŁY PANCERNE OSIĄGNĘŁY MIĘDZYLESIE. W chwili gdy cofałem się niby jako uciekinier,
niemieccy grenadierzy panc. szli do przeciwnatarcia.
A czołgi sowieckie stały w rzadkim lasku i tak z daleka
robiły wrażenie jakby «niezdecydowanych».
31 lipca, ale nie jestem pewien, czy to nie było już
1 sierpnia o 11 odprawa alarmowa przy Al. Jerozolimskich (Odprawa ta odbyła się 1 sierpnia — twierdzenie
T. S. — autora niniejszej relacji), gdzie mjr Tobruk,
zastępca Pani HA–KA zawiadomił nas o wybuchu
Powstania i o przydziałach kurierów, z których tylko trzech zostało w dyspozycji KG AK (ROMAN,
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GRZEGORZ, BOGDAN). Cała reszta szła do Powstania. Listę odczytała Pani ANNA. Koncentracja
nasza miała mieć miejsce 1 sierpnia o 16 przy ul. Karolkowej na rogu Mireckiego przy cmentarzu ewangelickim. Dowódca mjr Runge «WITOLD». W ten
sposób skończyła się «kurierka», a zaczęło się wojsko
powstańcze w batalionie «CZATA 49» należącym do
zgrupowania RADOSŁAW. W tym czasie ROMAN
i GRZEGORZ [na wyżej wymienionej odprawie
w Al. Jerozolimskich 1 sierpnia 1944 r. — przypisek
T. S.] zostali mianowani plutonowymi podchorążymi
i odznaczeni Krzyżem Walecznych po raz drugi”.
W uzupełnieniu relacji Jerzego Monda dodaję, że
na tej odprawie kurier „Stanisław” — Zenon Ziemba został mianowany podporucznikiem i dowódcą
przekształconej w bojową drużyny kurierskiej. Trzej
kurierzy pozostawieni w dyspozycji KG AK w służbie tej pozostali tylko do 2 sierpnia, do południa;
wykazali małą niesubordynację, wyzwolili się spod
opieki Pań komendantek, Pani „Magdy” i Pani „Iny”,
wespół z trzema innymi powstańcami zdobyli szkołę przy ul. Leszno, za rogiem ul. Wroniej, wzięli
6 Niemców do niewoli, uzbroili się w ich broń i wyposażenie strzeleckie, a jeńców przyprowadzili do
zdumionych, ale i dumnych ze swoich kurierów Pań!
Z uwagi na zdekonspirowanie się kurierzy „Roman”,
„Grzegorz” i „Bogdan” dostali pozwolenie na dołączenie do drużyny „Stanisława”, a przy okazji rozkaz
konwojowania jeńców do mjr. „Witolda” — co z radością uczynili.
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„Wszyscy kurierzy zakończyli Powstanie w stopniach podporuczników, z Krzyżami Walecznych, a trzech — «Bogdan»,
«Roman» i «Sylwek» odznaczeni zostali Krzyżami Virtuti
Militari V kl.”

Relację niniejszą napisałem z dwóch powodów: po
pierwsze — o kurierach V k KG AK dotychczas —
o ile mi wiadomo — nikt nie pisał, chociaż działalność
ich pewnie na to zasługuje; po drugie — „historycy”
PRL–u w wielu swoich opracowaniach twierdzili, że
Komenda Główna Armii Krajowej rozkaz o godzinie
„W” wydała bez rozeznania sytuacji na froncie, i że
rozkaz ten był nieprzemyślany i przedwczesny. Nie
chcę tu twierdzić, że nasze rozpoznania miały być jedyną podstawą dla KG AK do wydania tak ważnego
rozkazu; jestem przekonany, że rozpoznania te —
i głębsze — były prowadzone przez inne służby KG,
a na pewno przez wywiad wojskowy i KG niższych
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Za wyróżniające się męstwo podczas walk Powstania Warszawskiego nasz Ojciec został odznaczony Orderem Wojennym
Virtuti Militari V kl. Zaświadczenie weryfikacyjne wydane
w 1964 r.
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szczebli. Nasze kurierskie raporty były uzupełnieniem
na pewno wziętym pod uwagę. Spotkałem się kiedyś
z zarzutem mającym na celu pomniejszenie rangi naszych materiałów, którego autor twierdził, że KG AK
nie powinna opierać się na raportach pisanych przez
takich młodych chłopców jak ja; faktycznie — miałem wówczas 17 lat i byłem najmłodszym kurierem —
ale tylko wiekiem — bo stażem kurierskim „stałem”
wtedy na trzecim miejscu, za „Romanem” i „Grzegorzem”. Wszyscy kurierzy byli po przeszkoleniach wojskowych, w większości po kursach podchorążackich
lub szkół niższych dowódców — laikami wojskowymi
nie byli.
Kurierzy idący do walki 1 sierpnia 1944 r. w ramach
drużyny „kurierskiej” przeszli cały szlak bojowy batalionu „Czata 49” w składzie zgrupowania ppłk. „Radosława”. Do 5 ierpnia drużyną dowodził ppor. „Stanisław”, po Jego śmierci ppor. „Cedro” — Jan Byczkowski,
jeden z najwspanialszych oficerów zgrupowania „Radosława”. Poległ w nocy z 30 na 31 sierpnia w trakcie tak
zwanego desantu „Czaty” na plac Bankowy, w dwa dni
po otrzymaniu awansu na stopień porucznika i Krzyża V kl. Orderu Virtuti Militari.
W walkach Powstania polegli kurierzy: ppor. „Stanisław”, kpr. pchor. „Lech”, kpr. pchor. „Rych”, st. strz.
pchor. „Adam”. Rany odnieśli wszyscy pozostali. Pierwszy został ranny 1 sierpnia kpr. pchor. „Zdzich” podczas działań zaczepnych plutonu por. „Motyla” — Zbigniewa Ścibor–Rylskiego — ostatnim rannym kurierem
był „Bogdan” — autor niniejszej relacji — w nocy
z 16 na 17 sierpnia podczas walk na Czerniakowie.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

50 Wspomnienia

Wszyscy kurierzy zakończyli Powstanie w stopniach podporuczników, z Krzyżami Walecznych —
a trzech — „Bogdan”, „Roman” i „Sylwek” odznaczeni
zostali Krzyżami Virtuti Militari V kl.
Warszawa, 21 lipca 1993 r.
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Ostatnie dni konspiracji
i pierwsze dni Powstania
31 lipca 1944 r. rano zostaliśmy zawiadomieni przez
łączniczki, aby stawić się na odprawę w punkcie kontaktowym w Al. Jerozolimskich (chyba nr 17) w biurze,
w którym pracowała „Danka” — Danuta Zelman —
obecnie Pawłowska. Rozkaz o odprawie przekazała
nam, to znaczy mnie i „Stanisławowi” (Zenon Zięba) właśnie „Danka”, u której w mieszkaniu przy
ul. Czerniakowskiej 124 byliśmy „skoszarowani” razem ze „Stanisławem”. Odprawa wyznaczona była na
godz. 11.00. Odprawę prowadziła Pani „Danuta”. Byli
na niej wszyscy znani mi kurierzy i kurierki, wszystkie nasze Panie (przełożone) i kilka osób, których
nie znałem. Zostaliśmy poinformowani o wybuchu
Powstania wyznaczonym na godz. 17.00 i o naszych
przydziałach. Wszystkie kurierki pozostały w dyspozycji V oddziału oraz trzej kurierzy: „Roman”,
„Grzegorz” i „Bogdan”. Reszta kurierów otrzymała
rozkaz udania się na koncentrację zgrupowania Kedywu ppłk. „Radosława”, a konkretnie zameldowania
się u mjr. „Witolda”, dowódcy batalionu „Czata 49”.
Utworzona została liniowa drużyna kurierska, której
dowódcą na tej właśnie odprawie został „Stanisław”,
mianowany rozkazem gen. „Bora” na podporucznika.
Rozkaz o mianowaniu odczytany został na tej odprawie. Dwóch kurierów: plut. pchor. „Roman” i plut.
pchor. „Grzegorz” odznaczeni zostali Krzyżami Walecznych po raz drugi, a kurierzy „Sylwek” i „Bogdan”
otrzymali słowne wyróżnienia za służbę kurierską. Do
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drużyny kurierskiej zostali włączeni kurierzy: „Stanisław” ppor., dowódca drużyny, podchorążowie: „Alina”, „Zdzich”, „Lech”, „Dąb”, „Adam”, „Sylwek”. Innych nie pamiętam. Wszyscy Oni mieli się zameldować
na godz. 15.00 w fabryce Telefunkena przy rogu ulic
Karolkowej i Mireckiego. Tam też wszyscy się stawili, a drużyna włączona została do plutonu por. „Motyla” (Zbigniew Ścibor–Rylski). Kurierzy „Roman”,
„Grzegorz” i „Bogdan” zameldowali się o godz.
15.00 na punkcie przy ul. Leszno, przed rogiem z ul.
Wronią. Były tam Panie „Ina” i „Magda” oraz kilka
(około 4–5) kurierek. Z pseudonimu pamiętam tylko
„Elwirę”. Przesiedzieliśmy tam bezczynnie całą noc
z 1 na 2 sierpnia, oczekując na rozkaz wydostania się
z Warszawy i dotarcia do zgrupowań partyzanckich
AK w celu ściągnięcia ich do Powstańczej Warszawy. Do rana taki rozkaz nie przyszedł. Około 9.00
2 sierpnia przekonaliśmy nasze Panie Komendantki,
które wyraziły zgodę na opuszczenie przez nas punktu i spatrolowanie okolicy. Stwierdziliśmy, że za rogiem ul. Wroniej, w szkole przy ul. Leszno, są Niemcy.
Spotkaliśmy trzech powstańców i razem postanowiliśmy zaatakować szkołę. Ludność z bram i okien
wrzeszczała gromko „hurra”, a my strzelając z pistoletów, dobiegliśmy pod mur i bramę szkoły. Niemcy,
przerażeni tym „hurrra”, wywiesili z okna nad bramą
białą szmatę i poddali się. Było ich też sześciu. Zdobyliśmy na nich broń i pełen rynsztunek strzelecki. Mieliśmy już karabin, pasy z szelkami, ładownice, bagnety i chlebaki. Sześciu jeńców przyprowadziliśmy do
naszych Pań. Były zmartwione naszą dekonspiracją,
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

Wspomnienia 53

ale i dumne z nas. Wysłały raport gdzieś „wyżej”. Po
południu, około 16.00, wróciła kurierka i nasze Panie
przekazały nam rozkaz konwojowania tych 6 jeńców
do ppłk. „Radosława”, a następnie zameldowania się
u ppor. „Stanisława” jako uzupełnienie do drużyny
kurierskiej. Uczyniliśmy to z radością i około godz.
18.00 byliśmy już w pełnym „kurierskim” komplecie.
Brakowało tylko kpr. pchor. „Zdzicha”, odstawionego
do szpitala po ranieniu w walce 1 sierpnia (lub może
2 przed południem) podczas natarcia na pozycje niemieckie (przypuszczalnie — wg mojej pamięci — na
Szpital Św. Zofii). 3 sierpnia około godz. 10.00 drużyna prowadzona przez Stanisława wymaszerowała na
patrol z zadaniem dotarcia na ul. Skierniewicką, do
budynku zajmowanego przez Feld Luftnachrichten,
Zeugamt II (pracowałem tam w 1941 r.), skąd mieliśmy zabrać i przenieść na Karolkową pasy główne
i inne wyposażenie. Dotarliśmy na miejsce, ale wyposażenia już nie było; ktoś nas uprzedził. W drodze
powrotnej napotkaliśmy 2 czołgi niemieckie, ale walki
uniknęliśmy. I tego właśnie dnia na kwaterze przy ul.
Karolkowej (między Żytnią a Mireckiego) odwiedził
mnie znajomy folksdojcz Wiktor Dresler, który bardzo nam, Sylwkowi i mnie pomagał, u niego w mieszkaniu przechowywaliśmy broń i mundury niemieckie,
a przed samym Powstaniem, za zgodą naszych przełożonych, wyrobiliśmy mu kenkartę na nazwisko Nowakowski. Otóż on tam był w kompanii „Czwartaków”,
która gdzieś blisko kwaterowała. Następnego dnia,
tj. 4 sierpnia, któryś z kurierów wpadł na kwaterę, wołając: «Bogdan» — tego twojego znajomego biją przed
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więzieniem”. Przy ul. Żytniej (róg Karolkowej) w budynku z czerwonej cegły było powstańcze więzienie,
gdzie trzymano Niemców i folksdojczów. Pobiegliśmy
tam z Sylwkiem. Okazało się, że ten bity to nie był
mój znajomy Wiktor, lecz ktoś inny, na którym siedział okrakiem jakiś człowiek i z furią okładał tego
leżącego pięściami. Zapytałem, czemu go bije, a ten
furiat zerwał się z leżącego i wymierzył do mnie z pistoletu — czego się nie spodziewałem. Na to nadeszła
Pani „Danuta”, pytając, co się tu dzieje. Ten furiat —
jak się okazało komendant tego więzienia, a ponadto
sadysta — zwrócił się do Pani „Danuty” z krzykiem:
„a ciebie k... co to obchodzi” i uderzył „Danutę” pięścią w środek klatki piersiowej. To spowodowało, że
mnie furia ogarnęła. Złapałem go oburącz za gardło
i ścisnąłem tak, że wybałuszył oczy i wypuścił z ręki
pistolet. Nadbiegła cała nasza drużyna ze „Stanisławem” na czele. Gdyby nie interwencja „Stanisława”, to
chyba bym go udusił. Cisnąłem go jak worek o pobliską stertę kamieni. Dalszą sprawę z nim przejęła Pani
„Danuta”; został aresztowany, ponieważ znęcał się nad
jeńcami. Potem podobno został zwolniony, lecz pozbawiony funkcji komendanta więzienia. W tym czasie nadszedł por. „Rolicz” i ppor. „Cedro”, a „Rolicz”
polecił „Stanisławowi” zrobić zbiórkę drużyny. Z tego
więzienia wyprowadzono pięcioro więźniów folksdojczów, w tym: jedną kobietę, trzech mężczyzn dorosłych i jednego chłopaka w wieku około 16–17 lat.
Por. „Rolicz” oświadczył, że są to folksdojcze, którym
udowodniono działanie na szkodę Polaków i wydawanie Polaków Gestapo i że wyrokiem Sądu Wojennego
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zostali skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Ppor. „Cedro” został wyznaczony na dowódcę plutonu egzekucyjnego, a my mamy być tym plutonem, lecz
kto nie chce może wystąpić. Pamiętam, że wystąpił
„Grzegorz” i jeszcze ktoś, ale kto — nie pamiętam.
Konwojowaliśmy ich do muru cmentarnego cmentarza ewangelickiego i tam na rozkaz „Cedry” zostali
ustawieni na kolanach twarzami do muru — my oddaliśmy salwę. Pamiętam, że jak ich prowadziliśmy do
tego muru, to ktoś z idących obok nas gapiów powiedział do jednego ze skazanych, który był ojcem tego
chłopaka z Hitler Jugend: „No widzisz i co ci przyszło z prześladowania Polaków?”. A ten skazany hardo odpowiedział — „trudno”. Pod tym murem nikt
z nich nie prosił o litość. „Cedro” dopilnował, aby nikt
z nich nie męczył się!
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Opowiadanie z walk oddziału „Czata 49” grupy
płk. „Radosława” w Powstaniu Warszawskim,
poświęcone Ś.P. ppor. „Stanisławowi” —
Zenkowi Z., dowódcy IV drużyny plutonu
por. „Motyla”
Dzień 5 sierpnia 1944 r. zapisał się w sercach naszych
i historii naszego oddziału czcionkami, które nigdy nie
będą zatarte, bo zmoczone były w krwi naszych kolegów, krwi gorącej młodych obrońców barykad Woli.
Oddział nasz miał kwatery na ul. Karolkowej, naprzeciwko cmentarza ewangelickiego. Nudziliśmy się okropnie, a szczególnie nasza IV drużyna pod dowództwem
ppor. „Stanisława”. Drużyna ta składała się z samych
starych wilków konspiracyjnych, kurierów „Wiatraka”
z V k. KG (konspiracyjnej Komendy Głównej AK), którzy jeszcze starym przyzwyczajeniem z konspiracji nie
znosili bezczynności. A tu już piąty dzień jak nie biorą
nas do żadnej poważniejszej akcji, prócz nic nie znaczących patroli. Tak i teraz siedzieliśmy na balkonie i z nudów śpiewaliśmy ułożoną przez nas piosenkę:
„Fajnych chłopaków cała paka, to kurierzy są
z «Wiatraka».
Stena do boju, Visa w dłoń i germańca goń, goń,
goń”.
Od czasu do czasu przerywał nam „Sylwek”, który
pod pozorem „przeczyszczania lufy” posyłał seryjkę
ze swego lotniczego lkm–mu do przelatujących gdzieś
daleko sztukasów.
Około godziny 12 łącznik od mjr. „Witolda” wezwał ppor. „Stanisława” na odprawę.
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— Zenek, tylko niech tam o naszej drużynie nie
zapomną — zawołaliśmy za odchodzącym porucznikiem w przewidywaniu jakiejś akcji.
— Postaram się — odkrzyknął i poszedł.
Jakoż przeczucie nas nie myliło. Porucznik po powrocie z odprawy zarządził ostre pogotowie, ale mimo
naszych dopytywań nic nie chciał powiedzieć. Wiedzieliśmy jednak, że coś wisi w powietrzu i to coś ważnego.
Gdyby to „coś” było małej wagi, to przecież „Stanisław” by nam powiedział. Był On naszym dowódcą, ale
jednocześnie i kolegą. Jednak uważaliśmy wszyscy, nawet ja, chociaż był moim przyjacielem, że w życiu prywatnym możemy żyć po koleżeńsku, ale w służbie był
On tylko naszym dowódcą. A On, jak zwykle wesoły
i beztroski, przeglądał naszą broń, amunicję i umundurowanie.
O godz. 14 była zbiórka całego baonu i po przeglądzie mjr „Witold” swoim spokojnym, flegmatycznym
głosem przemówił:
— Chłopcy! Dziś pójdziecie do walki w otwartym
polu. Będzie to wasza pierwsza walka i chrzest bojowy. Pamiętajcie, żebyście nie splamili honoru Żołnierza Polskiego i waszego oddziału. Pamiętajcie, że nie
wolno wycofać się bez rozkazu. Kto zginie, to zginie
dla Ojczyzny!
Tak. Myśmy o tym wiedzieli i śmierć nie była dla
nas straszna.
Równo, cicho, dwójkami maszerowaliśmy przez
alejki cmentarza ewangelickiego, aż wyszliśmy koło
barykady na ul. Młynarskiej. Były to nasze pierwsze
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linie. Teraz już trzeba było napiąć uwagę, bo wkraczaliśmy na teren nieprzyjacielski. Wszędzie cisza
i pustka. Cisza przed burzą. Ani żywego ducha nie widać nigdzie. Gdzieniegdzie tylko jakiś lej od pocisku,
pokaleczony i odrapany mur domu świadczyły o tym,
że jest to teren walki, gdzie hula śmierć. Spojrzałem
po twarzach kolegów. Wszyscy mieli normalny wygląd,
„Sylwek” jak zwykle pogwizdywał z cicha pod nosem jakiegoś fokstrota, a ppor. „Stanisław”, spokojny
i uśmiechnięty, szedł na przedzie naszej IV drużyny,
plutonu por. „Motyla”.
Nasz pluton miał uderzyć w sam środek Niemców
mających swoje pozycje w ogrodach warzywnych, w rejonie ul. Płockiej, Sierakowskiej i Gostyńskiej. Na lewym naszym skrzydle szedł pluton por. „Piotra”. Prawe
skrzydło, zdaje się, nie zdążyło dojść, gdyż nagle dostaliśmy się pod ogień niemieckich km–ów i biegiem
skoczyliśmy za drewnianą szopę. Nie było czasu do
stracenia. Niemcy zauważyli nas i trzeba było nacierać.
Na pierwszy ogień skoczyła I drużyna por. „Rolicza”.
Przy lkm–ie tej drużyny padło od razu 6 trupów. II
drużyna poszła pod dowództwem ppor. „Cedro”, za
nią trzecia ppor. „Bronka”. Walka rozgorzała na dobre.
Widzieliśmy ją teraz taką, jaką jest naprawdę. Straszną
i bezlitosną.
Wśród grania km–ów i świstu kul Zenek krzyknął
nam nad uchem:
— Pierwsza sekcja do ataku! Naprzód!
Skoczyliśmy najpierw we dwójkę z „Romanem”,
żeby zrobić dziurę w drewnianym parkanie ogrodu,
przez którą mógłby przedostać się „Sylwek” z lkm–em
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i reszta drużyny. A Niemcy bili — jak diabli. Deski jak
na złość nie chciały pękać. „Roman” wściekle zgrzytał
zębami. Położył się na plecach, nogi oparł o boczne
deski i szarpał rękoma. Pomagałem mu kolbą karabinu.
— Prędzej, prędzej — krzyczał „Stanisław”.
Nareszcie deski pękły. Przez dziurę wskoczyła do
ogrodu cała nasza drużyna. Podczołgaliśmy się do
drewnianej szopki i inspektów. „Sylwek” zajął dogodną
pozycję dla lkm–u w wejściu do cieplarni. Rozrzuciliśmy się w tyralierę i każdy wyszukał dla siebie jak
najlepszą osłonę. Ja położyłem się za poukładanymi
oknami od inspektów po prawej stronie lkm–u, a „Alina” w cieplarni po lewej. Ogniem naszych kb wspieraliśmy ogień „Sylwka”. Niemcy przed nami jakieś
70 metrów skokami posuwali się naprzód w lewo i prawo, chcąc nas oskrzydlić. Ponad szczekanie naszych kb
i trajkotanie Stenów, przebijało ponure i głuche bicie
Sylwkowego lkm–u. Strzelaliśmy bez ustanku do dość
bliskiego celu. Kilku Niemców po skoku nie podniosło się więcej. Wśród huków strzałów nie było słychać
słów komendy. Przed nami z lewej strony z jakiegoś
domu Niemcy zaczęli machać białym prześcieradłem.
Myśleliśmy, że z tamtej strony zaatakował ich pluton
por. „Piotra” i dlatego poddają się. Jakiś Niemiec wstał
z ziemi z rękoma podniesionymi do góry, a my naiwni
przestaliśmy strzelać i nie kryjąc się wołaliśmy, żeby
podchodzili pojedynczo. I nagle spod nóg stojącego
Niemca posypała się po nas seria km–u. Trwało to
wszystko jeden moment. Usłyszałem za sobą jęk i pociągnąłem za spust karabinu. Szwab upadł. Myślę, że
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Szkic sytuacyjny z natarcia na ul. Płocką 5 sierpnia 1944 r. Pierwsza walka
„kurierów” z V k. KG AK w Powstaniu Warszawskim. Miejsce śmierci
Zenona Ziemby ps. „Stanisław”
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już nigdy nie będzie używał swojego fortelu. Walka
rozgorzała na nowo. Nasz lkm przestał grać. Zaciął się.
Mimo rozpaczliwych usiłowań „Sylwka” nie udało się
go naprawić. Porucznik kazał „Sylwkowi” wycofać się.
Z lewej strony, jakieś 15 m od siebie, zobaczyłem
trzech Niemców biegnących w naszą stronę.
— Uwaga! Niemcy z lewej! — krzyknąłem, waląc z Visa cały magazynek. Jeden dostał, a dwóch następnych wykończył „Stanisław” granatem. Z prawej
strony wybuchło kilka granatów rzuconych prawdopodobnie zza parkanu. Ppor. „Stanisław” i plut. pchor.
„Roman” pobiegli tam i przekonali się, że za parkanem są już Niemcy. Rzucili dwa granaty i cofnęli się
do nas. Zorientowaliśmy się, że jesteśmy okrążeni
z trzech stron. Z tyłu por. „Motyl” ręką dawał znaki,
żebyśmy się cofali.
Pod cholernym ogniem cofnęliśmy się pod szopę,
spod której rozpoczęliśmy natarcie. Rozejrzeliśmy się
po terenie. Z przodu i dwóch stron Niemcy, a od naszych pozycji dzieli nas około 100 metrów pola porośniętego kartoflami i cebulą. Maskowanie dobre,
a myśmy mieli rannych, którym trzeba było pomóc iść.
Powoli posuwaliśmy się do tyłu, a porucznik z „Aliną”
zostali w szopie, osłaniając nam odwrót. Kiedy byliśmy już mniej więcej w połowie drogi, gdzieś z prawej strony, prawdopodobnie z dachu jakiegoś domku,
posiał po nas niemiecki km. Pokładliśmy się w kartoflach pod jabłonką, ostrzeliwując się. Dołączyli do
nas „Stanisław” z „Aliną”, który miał kość strzaskaną
u ręki, tak że wisiała mu bezwładnie. Karabinu jednak
nie rzucił. Kule bzykały nam nad głowami, jak pszczoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ły koło ula. Widać było, jak obcinały gałązki jabłoni
i łodygi kartofli. Myśmy też nie pozostawali dłużni.
„Stanisław”, strzelając z pistoletu, krzyczał do nas:
— Chłopcy, powoli czołgać się do ty... Jezus Maria!
Spojrzeliśmy w Jego stronę. Leżał twarzą do ziemi,
nie ruszając się. Rękę z pistoletem miał wyciągniętą
jak do strzału.
Zdrowych i całych pod jabłonką zostało nas tylko
dwóch. „Lech” i ja. Reszta zabici lub ranni. Nie sposób było nam we dwójkę przenosić wszystkich rannych
pod takim ostrzałem. Trzeba było zobaczyć, co się
stało ze „Stanisławem” i jeżeli żyje, wraz z nim wycofać się z tego miejsca, bo za kilka minut nikt żywy tu
nie zostanie.
— „Alina”, „Roman”, jeśli możecie o własnych siłach, to skokami do tyłu, tylko piorunem! — krzyknąłem i z „Lechem” podczołgaliśmy się do ppor. „Stanisława”. „Lech” uniósł Mu głowę. Z samego środka
czoła sączyła się krew.
— Nic tu po nas. Do tyłu „Bogdan” — zawołał,
skacząc kilka metrów dalej. Obejrzałem się do tyłu.
Naszych rannych nie było już widać.
Razem z „Lechem”, padając co kilka metrów, biegliśmy do tyłu. Te kilkadziesiąt metrów wydawało
nam się kilometrami. Ostatni skok i byliśmy za murem u swoich. Sanitariuszki odprowadziły naszych
rannych na tyły, ale „Roman” nie chciał iść. Był lekko
ranny i wolał zostać z nami. Dołączył do nas „Sylwek”
z lkm–em już naprawionym i razem z niedobitkami
drużyny ppor. „Cedro” osłanialiśmy odwrót baonu.
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Zrobiło się ciemno, gdy byliśmy już za naszą pierwszą
linią na cmentarzu. Artyleria niemiecka ostrzeliwała
huraganowym ogniem cmentarz, tak że na razie niepodobieństwem było dalsze posuwanie się w kierunku
kwater. Między grobowcami, przy świetle księżyca,
opatrzyłem „Romanowi” ranę na ręce. Dostał tylko
odłamkiem granatu.
Po jakimś czasie przyszedł łącznik z rozkazem maszerowania na kwatery. Gdyby nie strata drogiego nam
dowódcy i przyjaciela, bylibyśmy się porządnie uśmiali
z naszego wyglądu. Twarze brudne, włosy potargane,
ładownice pełne piachu i w niektórej lufie znalazłby
się korek z ziemi. To wszystko od tych „szturmowych
padnij”.
Jednak smutek i przygnębienie odebrały nam ochotę
do uśmiechu i mowy, i nawet nie rozmawialiśmy wiele
z nowym przydzielonym nam dowódcą, ppor. „Cedrą”.
Na ochotnika poszedłem na pierwszą wartę, bo jakoś zmęczenia nie czułem i myśl o Zenku nie dawałaby mi spać.
Noc była jasna, księżycowa, ciepła — jak zwykle.
Ale w naszych sercach nie było „jak zwykle”.
W pamięci obliczyłem stan naszej kurierskiej drużyny. „Zdzisiek” ranny od razu w pierwszy dzień powstania, „Alina”, „Ryś”, „Adam”, „Mat” ciężko ranni dzisiaj, tak że niezdolni na razie do dalszej walki,
„Roman” ranny też, ale lekko. Zdrowych zostało
nas tylko: „Sylwek”, „Lech”, „Grzegorz”, amunicyjny
„Sylwka” i ja.
A nasz dowódca? Nasz dowódca podporucznik
„Stanisław” leży teraz tam — pod gołym niebem
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i księżyc z gwiazdami przyglądają się temu młodzieńcowi, który swoje młode życie położył na ołtarzu Ojczyzny.
Nasz dowódca podporucznik „Stanisław” zginął
właśnie w pierwszą naszą walkę, na którą czekaliśmy
z taką niecierpliwością.
A przed walką był taki wesoły. Na pewno nie przeczuwał, że to Jego ostatni dzień, ostatnia walka.
Pamiętam jak ze łzą w oku meldowaliśmy por. „Motylowi”, że dowódca IV drużyny ppor. „Stanisław”
zginął od kuli wroga.
Przypomniały mi się słowa mjr. „Witolda”— „Kto
zginie, to zginie dla Ojczyzny”. Tak! On zginął pierwszy. Zginął śmiercią bohaterską, na polu chwały, w walce o Wolność Ojczyzny i naszej ukochanej Warszawy.
Strzelce Opolskie, 19 lipca 1946
(Centralne Więzienie Karne)
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Przebieg walki na placu Bankowym
przeprowadzonej przez oddział batalionu
„Czata 49” w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 roku
Pragnę nawiązać do audycji nadanej 4 września 1979 r.
po godzinie 2200 w telewizyjnym programie Świadkowie na temat „desantu” batalionu „Czata 49”, z grupy
ppłk. „Radosława”, na plac Bankowy, w nocy z 30 na
31 sierpnia 1944 r.
Aby zdarzenie to właściwie i prawidłowo przedstawić i ułatwić zrozumienie niektórych z tą sprawą
związanych niuansów, trzeba opowiedzieć chociaż
w skróceniu o historii oddziałów w walce tej udział
biorących.
Batalion „Czata 49” jako ugrupowanie powstańcze powstał w ostatnich dniach przed Powstaniem,
na bazie kadr Centrali Zaopatrzenia Terenu Komendy Głównej Armii Krajowej, w której posiadała numer
49. Stąd skrót „Czata 49”. Komendantem Centrali
Zaopatrzenia Terenu przed Powstaniem Warszawskim
(w konspiracji) był zrzucony z Anglii tzw. „cicho
ciemny major Witold”, potocznie jednak zwany „Witold” — Tadeusz Runge. On też był od pierwszego
dnia Powstania Warszawskiego dowódcą utworzonego batalionu „Czata 49”, który wszedł w skład grupy
ppłk. „Radosława”, Jana Mazurkiewicza, obok batalionów „Zośka”, „Parasol”, „Miotła” i „Pięść”. W skład
batalionu „Czata 49” wchodziło kilka oddziałów,
które trudno mi dzisiaj jednoznacznie określić, czy
w początkowej fazie Powstania były kompaniami,
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ślane od pseudonimów ich dowódców, a więc były
m.in. „Zgody”, „Rolicze”, „Piotry”, „Mieczyki”, „Motyle” itd. (nie wszystkie dzisiaj pamiętam). Jednak zasadniczymi jednostkami operacyjnymi w ramach tych
oddziałów były drużyny, w początkowej fazie Powstania dowodzone przeważnie przez oficerów w stopniu
podporuczników.
Ponieważ w akcji (tzw. dzisiaj „desancie”) na plac
Bankowy, po wyjściu z kanału, brała udział niewielka
grupa żołnierzy, dalsze rozważania ograniczę do tego
kręgu, tym bardziej, że badaniami historycznymi nie
zajmuję się, a z własnych przeżyć mówić mogę tylko
o tym, co sam przeżyłem — bo to znam i pamiętam — i o najbliższych współtowarzyszach z oddziału, w ramach którego razem walczyliśmy.
Od 1 sierpnia 1944 r. do batalionu „Czata 49”
wcielona została grupa dotychczasowych (z okresu
konspiracji) kurierów V oddziału konspiracyjnego
Komendy Głównej Armii Krajowej, noszącego ostatnio kryptonim „Wiatrak”. Dowództwo nad tą drużyną
objął od 1 sierpnia 1944 r. jeden z kurierów, przedwojenny podchorąży, tego dnia rano mianowany podporucznikiem, „Stanisław” — Zenon Ziemba. Drużyna weszła w skład oddziału (plutonu) por. „Motyla”,
Zbigniewa Ścibor–Rylskiego i potocznie nazwana
została drużyną „kurierską”. 5 sierpnia 1944 r. w natarciu zgrupowania „Radosław” na rejon ulic Płockiej,
Gostyńskiej, Działdowskiej zginął ppor. „Stanisław”,
a kilku kurierów odniosło rany. W natarciu tym rozbita została nieomal całkowicie drużyna ppor. „Cedro”
(Jan Byczkowski), z której pozostał tylko dowódca
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i strzelec „Mułek”. Od 6 sierpnia 1944 r. na mocy
rozkazu por. „Motyla” ppor. „Cedro” został dowódcą drużyny „kurierskiej”, która od tego czasu była
nazywana albo „kurierską” albo „Cedry”. Drużyna
liczyła średnio 12–15 żołnierzy. W drużynie tej od
7–8 sierpnia do 20 sierpnia byłem dowódcą sekcji,
a od 21 sierpnia 1944 r., po odniesieniu ciężkiej rany
(przestrzał prawego płuca) przez dotychczasowego
zastępcę „Cedry”, kpr. pchor. „Sylwka” — Stanisława Krasuskiego, zostałem zastępcą dowódcy drużyny,
ppor. „Cedro”.
30 sierpnia 1944 r. „Cedro” został wezwany na
odprawę do mjr. „Witolda”. Odprawa trwała dość długo — około 3 godzin. Wracając z odprawy, „Cedro”
przyprowadził uzupełnienie, kilku żołnierzy z innego oddziału, a m.in. z tych, których pamiętam, sierż.
pchor. „Winnickiego” — Wojciecha Perzyńskiego
i Jego brata „Kazika” — Kazimierza Perzyńskiego.
Także kilka dni wcześniej wrócił do drużyny ze szpitala plut. pchor. „Roman”, Marek Gadomski — były
kurier V k KG AK „Wiatraka”, jeden z najlepszych
i o najdłuższym stażu. Po zarządzeniu zbiórki żołnierzy Cedro poinformował nas, że:
——od tej chwili jest dowódcą plutonu, a my jesteśmy
żołnierzami plutonu porucznika „Cedro”,
——pluton składa się z dwóch drużyn, których dowódcami zostają:
——I drużyny sierż. pchor. „Winnicki”,
——II drużyny plut. pchor. „Roman”,
——sierż. pchor. „Winnicki” zostaje jednocześnie zastępcą dowódcy plutonu,
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——st. strz. pchor. „Bogdan” [autor niniejszej relacji]
zostaje zastępcą dowódcy II drużyny, nadal zwanej
„kurierską”; zastępca dowódcy I drużyny — o ile
dobrze pamiętam — nie został wyznaczony,
——pluton „Cedry” otrzymał bardzo ważne zadanie,
które zostanie omówione na ścisłej odprawie z dowódcami drużyn. [W odprawie tej brałem także
udział jako dotychczasowy zastępca „Cedry”],
——liczy, że żołnierze „Cedry” wykonają zadanie tak
jak dotychczas, tj. z pełnym poświęceniem i zgodnie z rozkazami.
Już mniej oficjalnie powiedział nam, że właśnie
dzisiaj, tj. 30 sierpnia 1944 r. otrzymał awans na porucznika i został odznaczony Krzyżem V kl. Orderu
Virtuti Militari.
Następnie przeprowadził z dowódcami drużyn odprawę dotyczącą zapowiedzianego zadania.
Pluton miał pójść jako oddział przedni batalionu
do szczególnej walki z Niemcami, która miała doprowadzić do opanowania placu Bankowego, znajdującego się na terenie zajętym przez Niemców. Na plac
Bankowy 31 sierpnia 1944 r. przed godziną 100 wyjdzie całość sił oddziału wydzielonego z batalionu
Czata 49”; — na dowódcę tego oddziału na odprawie u ppłk. „Radosława”, w obecności majora „Witolda”, wyznaczony został por. „Motyl”, a jego zastępcą
por. „Piotr” — Zdzisław Zołociński. Po opanowaniu
placu Bankowego i nawiązaniu kontaktu z innymi naszymi oddziałami nacierającymi górą oddział „Czaty”
rozwinie natarcie w kierunku ul. Królewskiej, skrajem
Ogrodu Saskiego, wzdłuż ul. Żabiej.
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Celem działania „Czaty” jest dezorganizacja obrony niemieckiej, wzniecenie w ich szeregach paniki
i tym samym ułatwienie naszym oddziałom przebicia
się górą, ze Starego Miasta. Przebiciem górą dowodził
będzie ppłk „Radosław”, którego oddziały w tym natarciu stanowić będą gros całych naszych sił. Z natarciem oddziałów Starówki współdziałać mają oddziały
Śródmieścia, które o tym samym czasie miały rozpocząć działania z ul. Królewskiej w ogólnym kierunku
placu Żelaznej Bramy. W skład sił uderzeniowych na
plac Bankowy batalionu „Czata 49” mieli wejść tylko
żołnierze dobrze uzbrojeni i doświadczeni w walkach.
Porucznik „Cedro” wyznaczył także szczegółowe
zadania swoim drużynom: ustalił, że On w kanale
będzie szedł na czele plutonu, za przewodnikiem kanałowym znającym drogę, który będzie prowadził. Za
„Cedrą” maszeruje II drużyna „kurierska”, następnie
„Winnicki” ze swoją I drużyną. Za naszym plutonem
idą „Piotry” prowadzeni przez por. „Jędrasa” — Zygmunta Jędrzejewskiego, a dalej „Torpedy” i inne drużyny. Po wyjściu z kanału, którego właz usytuowany
jest u zbiegu ul. Senatorskiej z placem Bankowym,
w dogodnym, wybranym przez „Cedrę” miejscu pluton zgromadzi się i bez rozkazu nie otwiera ognia. Na
Jego znak „Winnicki” zajmie ruiny pałacyku położonego po lewej stronie wylotu Senatorskiej (dzisiejsze
biura sprzedaży biletów MZK), z wglądem w Ogród
Saski, a „Roman” obsadzi wylot ul. Senatorskiej na
pl. Bankowy, w kierunku ul. Elektoralnej. „Jędrasy”
i „Torpedy” mieli zająć i obsadzić kierunki na ulice:
Rymarską, Tłomackie i w głąb ul. Senatorskiej w kieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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runku pl. Teatralnego. Zadaniem plutonu jest ubezpieczanie wyjścia batalionu „Czata 49” z kanału i rozwinięcie się do natarcia, które powinno rozpocząć się
jednocześnie z działaniami oddziałów Starówki prowadzonymi „górą” i oddziałami Śródmieścia o godzinie 100. Po wyjściu całego oddziału „Czaty” pluton
„Cedry” zostanie użyty według otrzymanych rozkazów od por. „Motyla” lub por. „Piotra”. Dodatkowo
„Cedro” polecił nam, abyśmy przepytali żołnierzy, czy
jest wśród nas ktoś znający dobrze rejon ul. Żabiej,
placu Żelaznej Bramy i ul. Granicznej. Takiego żołnierza z naszego plutonu jednak nie znaleźliśmy.
Około godziny 2100 30 sierpnia 1944 r. po uzupełnieniu amunicji i otrzymaniu porcji żywnościowych
pluton por. „Cedry” wymaszerował z kwater i podwórkami i piwnicami dotarł w pobliże włazu kanałowego
na placu Krasińskich, usytuowanego koło 20–30 m od
rogu ul. Długiej. W bramach domów ul. Długiej było
dużo ludności cywilnej; wypytywano nas, gdzie idziemy. Nie mogliśmy na te pytania dać odpowiedzi. Po
pewnym czasie po cichu, lecz z małymi zakłóceniami
powodowanymi przez grupy ludności cywilnej usiłujące dostać się do kanału oraz przez oświetlanie terenu
rakietami przez Niemców i ostrzeliwanie pl. Krasińskich krótkimi seriami z broni maszynowej — pluton
wszedł do kanału. Nastąpił niedaleki odmarsz od włazu w głąb kanału, gdzie musieliśmy poczekać na wejście
do kanału przez cały oddział, a gdy to już nastąpiło,
ruszyliśmy naprzód. Prowadził przewodnik kanałowy
(pseudonimu nie pamiętam), specjalnie przydzielony
na tę akcję. Nie posiadał broni, a widząc nasze bardzo
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dobre uzbrojenie, prosił o danie mu chociaż pistoletu.
Któryś z chłopców dał mu pistolet, czym bardzo go
ucieszył. Szliśmy rzędem, jeden za drugim; za przewodnikiem szedł por. „Cedro”, za Nim plut. pchor.
„Roman”, następnie ja, a za mną drużyna „kurierska”.
Za nami szli inni według uprzednio ustalonego szyku.
Pod plac Bankowy dotarliśmy około 30 minut przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia akcji. Na czoło przesunął się por. „Piotr” i przeprowadził krótką
naradę z por. „Cedro”. Klapa włazu została uchylona
w celu spenetrowania terenu. Po chwili por. „Cedro”
wydał rozkaz: „peemy do przodu!” Rozkaz ten został
szeptem przekazany do tyłu plutonu. Posiadacze pistoletów maszynowych zaczęli przesuwać się do przodu, co było trochę utrudnione, gdyż kanał był wąski
i niski. W wąskim korytarzyku kanałowym łączącym
kanał główny ze studzienką pod włazem (korytarzyk
ten miał długość 3–4 metrów) zebrało się około dziesięciu żołnierzy z automatami. Por. „Cedro’” wydał
następny rozkaz, że najpierw — za Nim — wychodzą żołnierze z automatami, następnie obsługa karabinu maszynowego drużyny „kurierskiej”, a za nią
pozostali. Drużyna „Winnickiego” wychodzi w takim
układzie, jak „kurierska”. Trzeba zaznaczyć, że każda
z naszych dwóch drużyn miała karabin maszynowy
niemiecki, taśmowy, typ MG–42. „Cedro” ponownie
uprzedził, że należy zachowywać się cicho i nie otwierać ognia bez rozkazu.
Kilka minut przed godz. 100 z przewodnikiem kanałowym „Cedro” otworzył klapę włazu i wyszedł na
powierzchnię, za Nim „Roman” i inni z peemami. Ja
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wyszedłem szósty lub siódmy. Była bardzo ciemna
noc, tak że ledwo widziałem pochyloną postać kolegi przede mną, posuwającego się w prawo od włazu,
gdzie majaczyły jakieś drzewka. Były to choinki, czy
świerki rosnące przy jakiejś figurce świętego, stojącej
niedaleko wylotu ul. Senatorskiej w pl. Bankowy. Tam
przy por. „Cedro” gromadzili się żołnierze naszego
plutonu w oczekiwaniu na wyjście całego plutonu. Po
mojej lewej stronie, na skraju choinek od strony głębi ul. Senatorskiej, przykucnął przewodnik kanałowy.
Na górze była już cała drużyna „kurierska”. Nadal
wyskakiwali z kanału żołnierze drużyny „Winnickiego”. W tym momencie na Senatorskiej od strony
pl. Teatralnego usłyszeliśmy odgłos zbliżających się
kroków. Ktoś szedł w naszym kierunku — mógł to
być tylko Niemiec. Kilka kroków od siebie dostrzegłem jego sylwetkę i w tym momencie rozległ się wystrzał. To przewodnik kanałowy strzelił z pistoletu do
Niemca. Zranił go tylko, gdyż Niemiec zaczął przeraźliwie krzyczeć. Tym niefortunnym, przedwczesnym
wystrzałem i krzykiem rannego Niemca ujawniona została nasza obecność na pl. Bankowym. A z kanału nie
wyszedł jeszcze cały nasz pluton!
Porucznik „Cedro” wykrzyknął rozkaz: chłopaki — ognia! Spod choinek poderwały się postacie plujące ogniem. Wszystkie peemy strzelały, a w ciemności
nocy u wylotu luf widać było błyski ognia. Część naszych chłopców przeskoczyła w głąb ul. Senatorskiej,
część zajęła fontannę usytuowaną na pl. Bankowym.
Fontanna tworzyła krąg otoczony półmetrowej wysokości murkiem. Zająłem w niej stanowisko wraz z obDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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sługą karabinu maszynowego. Z nami w fontannie byli
jeszcze kpr. „Józek” i jego młodszy przyjaciel, strz.
„Jurek” [prawdopodobnie nazywający się Jerzy Kmiecik] z karabinami. W międzyczasie na powierzchnię
wyszedł cały nasz pluton w liczbie około 22–25 ludzi, oprócz jednego tylko, świeżo do naszego plutonu przydzielonego w ramach uzupełnienia przed tą
akcją plutonowego „Leona”, który nie wyszedł z kanału, twierdząc, że zaciął mu się automat Bergman.
(Szkoda, bo Bergman, to dobra broń!). Swoim pozostaniem przy studzience włazu kanałowego zahamował na krótki czas wychodzenie pozostałych żołnierzy
„Czaty”.
Sierżant pchor. „Winnicki” ze swoją drużyną przeskoczył na lewą stronę ul. Senatorskiej i zajął gruzy
(mury ścian stały) spalonego pałacyku, to jest pozycję
wyznaczoną Mu przed akcją. Z ruin tych miał wgląd
na Ogród Saski i ul. Żabią.
Gdy pluton por. „Cedro” zajął już swoje pozycje
i strzelał do zdezorientowanych Niemców, którzy nie
wiedzieli, co się stało, kto i skąd do nich strzela, z kanału wyszła jeszcze nieliczna grupa żołnierzy „Czaty”
z oficerem, którego znałem z widzenia z Woli i ze Starówki, lecz nie mogę dzisiaj z całą pewnością stwierdzić, kto to był. Prawdopodobnie por. „Jędras”, gdyż
jego oddział miał iść w kanale za naszym plutonem —
i tak twierdzi kpt. „Motyl” — Zbigniew Ścibor–Rylski. W mojej pamięci był to jednak ppor. „Szczęsny”.
Niemcy zaczęli oświetlać teren walki białymi rakietami;
zrobiło się dość jasno. Nie ułatwiało to jednak — moim
zdaniem — Niemcom orientacji, gdyż jeśli nawet nas
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widzieli, nie mogli w pierwszej fazie walki odróżnić nas
od swoich, ponieważ musiały ich mylić nasze mundury. Byliśmy wszyscy jednolicie umundurowani w polowe
niemieckie „panterki” lub w obcisłe bluzy mundurowe
typu broni pancernej (ale nie czarne; czarną taką bluzę
miał tylko por. „Piotr”) lub „flaku” (artyleria przeciwlotnicza) i niemieckie czapki polowe lub hełmy. Mieliśmy co prawda na ramieniu opaski biało–czerwone, lecz
przy ruchu postaci i rąk — i po zabrudzeniu opasek
w kanale, mogły one być niewidoczne.
Po pewnym czasie walki, gdy obejrzałem się w stronę wyjścia z kanału, nie zauważyłem wychodzących
naszych chłopców. Posłałem wówczas st. strz. „Kubę”
z poleceniem odszukania por. „Cedro” i przekazania
mi dalszych rozkazów. Byłem przekonany, że „Czata”
wyszła już na powierzchnię i trzeba będzie nacierać
w stronę Śródmieścia. Po kilku minutach „Kuba” wrócił i zameldował mi, że por. „Cedro’” nie żyje, że poległ w głębi ul. Senatorskiej (na wysokości kościoła
Św. Antoniego), gdzie udał się z „Mułkiem” i kilkoma
żołnierzami w celu ubezpieczania naszych pozycji od
tamtej strony oraz w celu rozpoznania tamtego terenu.
Trzeba tu zaznaczyć, że por. „Cedro” był jednym
z najlepszych i najodważniejszych oficerów zgrupowania ppłk. „Radosława”, a jako dowódca odznaczał się
tym, że na żadną nierozpoznaną pozycję nie posłał
swoich podkomendnych, zanim sam jej nie spenetrował. W tej akcji uczynił tak samo.
Z wiadomością o śmierci por. „Cedro” posłałem
„Kubę” do sierż. pchor. „Winnickiego”, z jednoczesnym poleceniem odszukania plut. pchor. „Romana”.
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Szkic sytuacyjny z „desantu” na pl. Bankowy
w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 r.
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W tym czasie zauważyłem ogień naszego kaemu
strzelającego ze studzienki włazu kanałowego wzdłuż
ul. Senatorskiej, w stronę placu Teatralnego, co mogło
tylko oznaczać nacisk z tamtej strony nieprzyjaciela.
Jak się dowiedziałem później w kanale, był to kaem tej
innej drużyny, która wyszła z kanału po nas i rozpoczęła właśnie wycofywanie się do kanału.
Nadal nie było słychać odgłosów walki od strony
Starego Miasta, natomiast wydawało nam się, że słyszymy strzelaninę i wybuchy od strony Śródmieścia.
W tym czasie nadbiegł st. strz. „Kuba” z rozkazem
do mnie od sierż. pchor. „Winnickiego’’, że mam się
u niego zameldować w ruinach pałacyku. Przeskoczyłem przez murek fontanny i przez szerokość ul. Senatorskiej. Przed wskoczeniem w te ruiny przewróciłem
się, gdyż zahaczyłem o coś nogami. Jak się okazało,
był to kuty łańcuch, zwisający łukowo wzdłuż pałacyku, zamocowany co kilka metrów na kamiennych słupkach. Przez wypełnione gruzem, spalone pomieszczenia pałacyku przedostałem się na jego południową
stronę, gdzie przy wypalonych otworach okiennych
odnalazłem drużynę „Winnickiego”. Zameldowałem
Mu o sytuacji przy włazie, o tym, że zauważyłem wycofywanie się oddziału ppor. „Szczęsnego” do kanału,
że por. „Cedro” poległ na Senatorskiej (o tym „Winnicki” już wiedział) i że trzymając fontannę, nie odczułem specjalnego nacisku Niemców na naszą pozycję
od strony ul. Elektoralnej — poza jednym patrolem
w sile kilku ludzi, który zlikwidowaliśmy ogniem kaemu i peemów. „Winnicki” był podekscytowany walką. Opowiedział mi rozentuzjazmowanym ściszonym
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głosem, że do nich podchodziła grupa Niemców w sile
kilkunastu ludzi, pytając naszych, kim są? Któryś z naszych chłopców odpowiedział im po niemiecku, że te
ruiny zajęte są przez oddział niemiecki i że gdzieś tu
są polscy bandyci (tak nas Niemcy nazywali). Wtedy
Niemcy podeszli bliżej, a nasi obrzucili ich granatami
i ostrzelali z broni maszynowej. Jęki rannych Niemców i wołanie o pomoc słyszałem jeszcze podczas tej
krótkiej rozmowy z „Winnickim”. W czasie tej rozmowy przybiegł znów „Kuba”, który w tej akcji samorzutnie przyjął na siebie rolę łącznika i zameldował, że
na górze jest tylko nasz pluton, że od ul. Senatorskiej
widać liczne postacie Niemców i słychać ich głosy, że
od tamtej strony nasila się strzelanina w kierunku naszych pozycji i że plut. pchor. „Roman” z przestrzeloną dłonią lewej ręki wycofał się do kanału. W tej sytuacji „Winnicki” wydał mi rozkaz objęcia dowództwa
drużyny po „Romanie”, powrotu do fontanny i trzymania jej do czasu następnego rozkazu, a „Kubie” rozkazał dotrzeć do włazu kanałowego w celu uzyskania
aktualnych rozkazów od por. „Motyla”, por. „Piotra”
lub innego naszego oficera.
Powróciłem do fontanny, zastałem tam swoich kolegów. W czasie mojej krótkiej nieobecności odparli
oni drugą grupkę Niemców podchodzących z prawej
strony do naszych pozycji. Już w tym czasie dawało
się odczuć bardziej zorganizowany i ukierunkowany
na nasz mały odcinek ogień Niemców, a na naszym
przedpolu słychać było komendy niemieckie.
Do fontanny wskoczył „Kuba” i zameldował, że
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cofania się, że akcja skończona i że był z tym rozkazem
już u „Winnickiego’”, ale „Winnicki” nie żyje — poległ podczas odpierania kolejnego natarcia Niemców.
Rozkaz o wycofaniu przekazał innemu podchorążemu
(prawdopodobnie kpr. pchor. „Kazikowi” — Kazimierzowi Perzyńskiemu, młodszemu bratu „Winnickiego”)
i że oni rozpoczynają wycofywanie się z ruin pałacyku.
Jako do niedawna zastępca por. „Cedro” i w wytworzonej sytuacji śmierci obydwu dowódców oraz
ranienia „Romana” — objąłem dowództwo nad plutonem i wydałem rozkaz „Kubie’’ dotarcia do naszych
placówek rozmieszczonych wokół włazu i przekazania
im rozkazu stopniowego wycofywania się. Do najbliższych nam żołnierzy rozkaz ten przekazałem głosem.
„Kuba” rozkaz ten wykonał prawidłowo, dotarł do
wszystkich naszych chłopców trzymających ogniem ul.
Senatorską, kierunek na ul. Tłomackie oraz jeszcze raz
do ruin pałacyku. Od włazu krzyknął, że nasi już wycofali się. Rozkazałem moim kaemistom wycofanie się
z fontanny, a przy włazie posianie serią „zamiatającą”
po Senatorskiej. W fontannie pozostałem tylko z kapralem „Józkiem”. Gdy przy włazie nie było już ruchu,
skoczyliśmy z „Józkiem” do włazu. Ktoś od środka
zamykał już klapę włazu tak, że nawet przycięła nam
ona palce rąk. Głośne nasze niezbyt cenzurowalne słowa, typowo polskie, pozwoliły zorientować się naszym
w studzience włazu, że jesteśmy swoi, i zwolnili klapę.
A był najwyższy czas, gdyż Niemcy wstrzelali się już
celnie i ogień ich karabinu maszynowego omiatał najbliższe okolice włazu, szedł jednak chyba nieco górą,
gdyż nie trafił nas. Do studzienki wskoczył „Józek”,
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a ja zaraz za nim. Trzeba zaznaczyć, że studzienka
kanałowa ma około 50–60 cm średnicy, a biorąc pod
uwagę wystające z jednej ścianki żelazne klamry służące do wchodzenia — „spadanie” w pośpiechu nie jest
najprzyjemniejsze i najłatwiejsze. W tamtej jednak
sytuacji bólu od obijania się o te klamry nie czułem.
Ktoś zapytał, czy naszych nie ma już na górze. Odpowiedzieliśmy z „Józkiem”, że chyba nie, ponieważ
osłaniając przez kilka chwil wycofywanie się naszych
chłopców, nie widzieliśmy już w pobliżu włazu nikogo
z naszych, a przebieg walki na górze nie wskazywał
na możliwość zbytniego oddalenia się od włazu przez
naszych żołnierzy. Któryś z naszych oficerów polecił
wejście po klamrach na górę i zasunięcie na właz klapy przykrywającej kanał. Chodziło o to, aby Niemcom
utrudnić zorientowanie się, skąd Polacy wzięli się na
placu Bankowym, w środku ich pozycji.
Gdy byłem już w kanale i po krótkim marszu powrotnym spojrzałem na zegarek (przy świetle latarki),
dochodziła 2 w nocy. A więc walka na placu Bankowym trwała niecałą godzinę, wg mojej pamięci około
40–45 minut.
Spod pl. Bankowego maszerowaliśmy tym samym
kanałem, co w drodze pierwotnej. Po jakimś czasie
kolumna zatrzymała się. Por. „Motyl” wysłał patrol
na stare Miasto do ppłk. „Radosława” po rozkazy dla
„Czaty”; czy mamy wracać na Starówkę, czy iść do
Śródmieścia? Po przeszło godzinie oczekiwania ruszyliśmy dalej i dotarliśmy do szerokiego i wysokiego
na blisko 2 metry kanału „burzowca”, wzdłuż którego
były betonowe ławy. Zarządzono tam odpoczynek. Po
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minięciu pierwszego zmęczenia potoczyły się rozmowy i wymiana spostrzeżeń na temat niedawno przebytej walki. Okazało się, że na wierzch wyszedł tylko
nasz pluton „Cedry” i nieliczna grupa innego plutonu. Z plutonowym „Leonem”, który nie wyszedł, nikt
z nas nie chciał rozmawiać, pomimo jego tłumaczenia
o zacięciu Bergmana. Nawet jego koledzy, z którymi
razem dołączył przed akcją do naszego plutonu, byli na
niego oburzeni. Mieliśmy żal do siebie, że przewodnikowi kanałowemu daliśmy pistolet, przez co rozpoczął
on przedwczesną strzelaninę, która zbyt szybko ujawniła nasze wyjście i zaprzepaściła szansę zaskoczenia
Niemców siłą całego oddziału „Czaty”. Okazało się
także, że zahamowanie, a następnie zupełne zaprzestanie wychodzenia naszych żołnierzy z kanału spowodowane zostało zwielokrotnionym hukiem naszej
strzelaniny i wybuchami granatów, co przez otwarty
właz kanałowy na dole w kanale stwarzało wrażenie,
jakby przy kanale jeździły czołgi. To zdeprymowało
żołnierzy będących blisko włazu, spowodowało zator
i zatrzymało wychodzenie. Do kanału dotarła także
wiadomość o śmierci por. „Cedro”, którą niektórzy
przyjęli jako równoznaczną z rozbiciem całego plutonu. Tam też dowiedziałem się, że grupka naszych
chłopców ze st. strz. „Matem” usiłowała dotrzeć do
poległego por. „Cedro”, ale okazało się to już niemożliwe, gdyż tam gdzie poległ „Cedro”, byli już Niemcy.
Sierżanta pchor. „Winnickiego” też nie dało się zabrać,
ponieważ nie byłoby możliwe niesienie Go w kanale;
był wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną, a kanał
był wąski i niski. Obaj pozostali na polu walki.
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Po odpoczynku oddział pomaszerował dalej w stro
nę Śródmieścia. Po drodze z innych odnóg kanałowych włączały się w nasze szeregi grupki cywilów uchodzących ze Starego Miasta. O działaniach
„górą” nic nie wiedzieli. Mówili tylko o gromadzących się powstańczych oddziałach na południowej
stronie Starego Miasta. Przed dojściem do wyjścia
na Śródmieście, w kanale znów wąskim i niskim, zaczęła przybierać woda, stopniowo jej poziom podnosił się. Ktoś puścił pogłoskę, że to Niemcy puszczają
wodę, aby zalać kanały. Wiadomość ta paniki jednak
w naszych szeregach nie spowodowała, jedynie cywile
trochę polamentowali, ale porządku to nie rozluźniło. Rano — o ile dobrze pamiętam — około godziny 7, zaczęliśmy odczuwać dopływ świeżego powietrza, kolumna zaczęła się zatrzymywać co kilka chwil
i od przodu dotarła do nas wiadomość, że jesteśmy
już przy włazie pod ulicą Warecką, kilka metrów od
Nowego Światu. Była to jedna z najradośniejszych
wiadomości w moim życiu, a i innym też chyba taką
się wydała.
Nasz pluton wyszedł z kanału jako ostatni z naszego oddziału. Na górze, w słońcu, dziewczynki (panie!) ze Śródmieścia częstowały nas papierosami i gorącą herbatą. Było to z Ich strony miłe poświęcenie,
gdyż oprócz tego, że byliśmy bardzo brudni, zapach
nasz nie należał do przyjemnych. Było tam też dwóch
czy trzech fotografów (prawdopodobnie był m.in. Pan
Tomaszewski), którzy robili zdjęcia. Jeden z nich poprosił, abym ustawił naszą grupę w szereg, bo chciał
zrobić zdjęcie zwartego oddziału. Zarządziłem zbiórDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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kę, ale chyba przedwcześnie wydałem komendę „w tył
zwrot” i zdjęcie pewnie nie wyszło.
Z Wareckiej przez Górskiego, Chmielną i inne ulice i podwórka dotarliśmy do Marszałkowskiej, którą
przeskoczyliśmy na lewą stronę i doszliśmy do wyznaczonych nam kwater na ul. Złotej. Tam umyliśmy się
(była woda!), oporządziliśmy ubrania i broń.
Zrobiłem przegląd plutonu i stwierdziłem braki osobowe. Brakowało czterech: por. „Cedro”, sierż.
pchor. „Winnickiego” — którzy polegli i pozostali
na placu boju, plut. pchor. „Romana”, który z potrzaskanymi palcami lewej dłoni został odprowadzony do
szpitala w podziemiach budynku PKO na ul. Świętokrzyskiej (pocisk przebił komorę nabojową jego Stena
i przestrzelił palce dłoni; jeden palec zwisający chciał
sam obciąć w kanale, ale sanitariuszka miała tępe nożyczki i przez to palec się ostał do dzisiaj. Stena nasi
rusznikarze naprawili) oraz strzelca „Mułka”, którego
ze zranionym kolanem także odprowadzono do szpitala, a następnie pozostał w swoim domu w Śródmieściu i na Czerniakowie już go z nami nie było.
Po południu na naszą kwaterę przybył por. „Piotr”,
któremu złożyłem raport o stanie plutonu i meldunek
o przebiegu walki na placu Bankowym. Z „Piotrem”
przyszedł por. „Głóg” — Cezary Nowodworski, czasowo wyznaczony na dowódcę oddziału, w skład którego wszedł nasz pluton.
Taki miała przebieg akcja batalionu „Czata 49” na
placu Bankowym. Jako jeden z obecnie jeszcze kilku
żyjących jej uczestników i jako ostatni, który objął komendę w ostatniej fazie walki nad wycofującymi się
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żołnierzami plutonu „Cedry”, opisałem jej przebieg
najdokładniej, zgodnie z posiadanymi notatkami porobionymi w 1945 r. oraz obrazami z pamięci, które
utrwaliły mi się głęboko i wyraźnie, ponieważ było
to moje jedno z najmocniejszych przeżyć z Powstania Warszawskiego — tak ze względu na rodzaj walki,
jak i na stratę dowódcy, porucznika „Cedro”, którego
uważałem i uważam za jednego z najlepszych i najlepszego Człowieka i Polaka!
Spotkałem się już uprzednio ze twierdzeniem, że
w walce — tak obecnie nazywanym „desancie” — na
placu Bankowym brał udział (na wierzchu) batalion
„Miotła” i wchodzący w jego skład pluton por. „Torpedo”. Pragnę to wyjaśnić. „Torpedów” (tak potocznie
nazywaliśmy żołnierzy tego plutonu) na górze nie widziałem, ale dopuszczam możliwość mojej pomyłki,
ponieważ była noc, a gorąca sytuacja w czasie walki
nie zezwalała na przyglądanie się twarzom walczących
tam żołnierzy. Także w czasie walki nie siedziałem
przy kanale. Porucznika „Torpedę” znałem, lecz nie
mogę przypomnieć sobie — i to nawet w 1945 r., kiedy to wszystko lepiej pamiętałem — abym go widział
na wierzchu. Także w czasie odpoczynku i rozmów
o walce prowadzonych w kanale w „burzowcu”, nikt nie
wspomniał o wyjściu „Torpedów” z kanału. W marszu
kanałem na plac Bankowy za „Cedrami” szedł oddział
„Jędrasów”. Nas było około 22–25 osób, „Jędrasów”
też chyba tylu, więc gdyby jeszcze wyszedł pluton
„Torpedów” — to na placu Bankowym byłaby siła ponad 50 naszych żołnierzy! A tylu przecież nie było!
Oficera, którego widziałem blisko włazu, koło choinek
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(pamiętam, że miał coś białego, jakby bandaż), skojarzyłem sobie z osobą ppor. „Szczęsnego”, którego
przecież lepiej znałem niż por. „Torpedę”. Ale tak jak
napisałem wyżej, dopuszczam możliwość mojej pomyłki. Nie chciałbym skrzywdzić Kolegów z plutonu
„Torpedy” — jeżeli rzeczywiście wyszli na wierzch.
Ale jeśli nawet tak, to nie mógł to być cały ich pluton,
ponieważ na górze nie było więcej niż 30 żołnierzy!
Teraz co do „Miotły”. Batalion ten po znacznych
stratach poniesionych w walkach na Woli i po przebijaniu się 11 sierpnia 1944 r. rano z Woli na Stawki,
gdzie także poniósł dotkliwe straty i stracił swojego
dowódcę, bohaterskiego kapitana „Nieborę” — Władysława Mazurkiewicza, brata ppłk. „Radosława” —
po jakimś czasie, jeszcze na Starówce, został włączony
do batalionu „Czata 49” i w pozostałej całości, albo
tylko niektóre jego oddziały, został podporządkowany majorowi „Witoldowi”, dowódcy „Czaty”. Żołnierze „Miotły”, już po przejściu do „Czaty”, nie chcieli
prawdopodobnie wyzbyć się swojej przynależności do
macierzystego batalionu, czemu nie należy się dziwić,
gdyż „Miotła” był bohaterskim batalionem, mającym
swoją sławną historię, nie mniejszą od batalionów
„Zośka”, „Parasol”, „Czata 49”, czy „Pięść”. Stąd też
w relacjach żołnierzy batalionu „Miotła”, mówiących
o walkach przeprowadzonych już w ramach batalionu
„Czata 49”, np. w obronie szpitala Jana Bożego, obronie odcinka ul. Bonifraterskiej od ul. Franciszkańskiej
do ul. Konwiktorskiej, w walkach na Czerniakowie, czy
też opisujących ich udział w wymarszu na plac Bankowy — mówią oni lub piszą o batalionie „Miotła”, a nie
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o batalionie „Czata 49”. Bezwiednie lub mimo woli
krzywdzą tym żołnierzy — swoich kolegów — z batalionu „Czata 49”. A chyba pamiętają — szczególnie
żołnierze z plutonu por. „Torpedo” — wspólne walki
pod jednym dowództwem majora „Witolda” w obronie przez „Czatę” ulicy Bonifraterskiej, kiedy to kilku żołnierzy z sąsiadującej z ich pozycjami drużyny
„kurierskiej” ppor. „Cedro”, pod Jego osobistym dowództwem, odebrało Kałmukom czy też własowcom
utracony front budynku pomiędzy ul. Franciszkańską
a Sapieżyńską, co miało miejsce w ostatnich dniach
sierpnia?! To przecież był odcinek broniony przez
„Czatę”. Piszę o tym tak szeroko dlatego, że Kolega — Pan Jan Pęczkowski — w programie Świadkowie
nadawanym w programie I Telewizji 4 września 1979 r.
wspomniał o udziale batalionu „Miotła” w wypadzie
na plac Bankowy. Nie jest to zgodne z prawdą historyczną i wypacza ją! W wypadzie na plac Bankowy brał
udział batalion „Czata 49” — a właściwie tylko jego
część, gdyż wielu żołnierzy słabiej uzbrojonych oraz
cały oddział gospodarczy i sanitarny pozostały jeszcze
na Starym Mieście i miały przejść górą po dokonaniu
przebicia przez oddziały Starówki. Prawdą jest natomiast, że w skład „Czaty 49” i jej oddziału idącego
na plac Bankowy wchodzili żołnierze byłego batalionu „Miotła”, zresztą nie tylko — bo i byłego batalionu „Pięść” — i nie jest wykluczone, że i w plutonie
por. „Cedro” byli żołnierze „Miotły”, dokooptowani
w ramach uzupełnienia, które „Cedro” przeprowadził,
wracając z odprawy przed opuszczeniem Starego Miasta. Fakt włączenia pozostałości tych batalionów do
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

86 Wspomnienia

także zdziesiątkowanego batalionu „Czata 49” nic —
moim zdaniem — nie ujmuje bohaterstwu i sławie
tych batalionów — a to, że Oni zostali włączeni do
„Czaty 49”, a nie stało się odwrotnie — uzasadnione
chyba było tym, że pozostający przy życiu major „Witold” jako dowódca batalionu „Czata 49” był najstarszym stopniem oficerem na szczeblu dowódcy batalionu w zgrupowaniu ppłk. „Radosława”.
Warszawa, 12 września 1979 r.
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O walkach batalionu „Czata 49”
na Czerniakowie w drugiej dekadzie
września 1944 r. i o „pomocy” radzieckiej
udzielanej walczącym powstańcom
Batalion „Czata 49” razem z pozostałymi jednostkami
zgrupowania ppłk. „Radosława”, po opuszczeniu gruzów Starego Miasta i kilkudniowym odpoczynku w
Śródmieściu — został skierowany na Czerniaków. „Po
drodze” odbył kilka walk z Niemcami, a to: o „Imkę”,
o Szpital Św. Łazarza na ul. Książęcej i o utrzymanie tejże ulicy, którą istniało połączenie Śródmieścia
z Czerniakowem.
W Batalionie „Czata 49” po walkach na Starówce
i „desancie” na plac Bankowy i poniesionych znacznych stratach nastąpiły zmiany organizacyjne, w których z początku szaremu żołnierzowi trudno było
się połapać. W dowództwie oprócz mjr. „Witolda”
dominującą rolę odgrywali kapitanowie „Piotr” —
Zdzisław Zołociński i „Motyl” — Zbigniew Ścibor–Rylski. Na niższych szczeblach — plutonów
i drużyn pojawili się nowi dowódcy — dotychczasowi
polegli lub zostali ranni. Dowódcą niedobitków drużyny „kurierskiej” do 30 sierpnia dowodzonej przez
por. „Cedro” został ppor. „Łoś”, a jego zastępcą autor
niniejszej relacji, tj. st. strzel. pchor. „Bogdan” jako
jedyny zdolny do walki kurier. Pozostali kurierzy wykruszyli się; czterech poległo, reszta po odniesionych
ranach była w szpitalach. Dowódcą naszego plutonu
został por. „Głóg” — Cezary Nowodworski. Około
5–6 września batalion zajął kwatery na ul. Okrąg —
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nasz pluton w budynkach numer 3 i 3A. Inne plutony
„Czaty” rozlokowane zostały w pozostałych budynkach ul. Okrąg i na ul. Ludnej. 7 lub 8 września w budynek nasz uderzył pocisk z działa kolejowego, tak
zwanej Berty, kalibru około 600 mm. Zburzył część
budynku, poważnie uszkodził naszą kwaterę i spowodował nowe straty w ludziach. Zginęli: ppor. „Łoś”
i pchor. „Sewer”, kilku innych żołnierzy zostało rannych. Mnie uratowało o kilka minut wcześniejsze wyjście z naszej kwatery i udanie się do — o dwa domy
obok — kwaterującej kpt. „Danuty” jako naszej konspiracyjnej komendantki kurierów „Dworca Wschodniego”. Poszliśmy do niej z kurierem, plut. pchor.
„Grzegorzem”— Jerzym Krukowskim, który dzień
czy dwa dni wcześniej opuścił szpital przy ul. Szopena i dołączył do drużyny. W tych też dniach zmroziła nas i przygnębiła wiadomość o ciężkim ranieniu
w głowę, w trakcie walk o Szpital Św. Łazarza, kpt.
„Piotra”, którego wszyscy żołnierze szanowali, cenili
i lubili. Był odważnym, rozważnym i troszczącym się
o podwładnych oficerem dowódcą. Odwiedziliśmy Go
w szpitaliku, w podwórzu domu Okrąg 3. Był przytomny i dobrej myśli. Pocieszyło nas to. Przeżył Powstanie.
Od 9 września dało się odczuć zmniejszenie nalotów samolotów niemieckich na pozycje powstańcze
w Śródmieściu i Czerniakowie. Powodem tego były
loty patrolowe myśliwców radzieckich, które spędzały z nieba stukasy niemieckie. Radośnie było patrzeć,
jak dotychczas „bohaterscy”, bo niczym nie zagrożeni
piloci niemieccy pierzchają w panice przed tymi myDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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śliwcami. A już pełny entuzjazm wywołał widok zestrzelonego przez radzieckiego myśliwca niemieckiego
stukasa. To były pierwsze „namacalne” przypadki pomocy Armii Czerwonej walczącej Warszawie. I trzeba
przyznać, że ta obecność radzieckich myśliwców na
warszawskim niebie przyniosła Warszawie wielką ulgę,
gdyż niemieccy piloci bali się zetknięcia z radzieckimi
samolotami i nie buszowali już tak dotkliwie i bezkarnie, jak przed dniem 9 września. 9 września 1944 r.
w mojej pamięci utkwił nie tylko z powodu ukazania
się nad Warszawą sowieckich samolotów. Tego dnia,
według mnie, dał się odczuć zwiększony nacisk Niemców na odcinek czerniakowski, zaznaczający się zamiarem izolowania Czerniakowa i od innych dzielnic
Warszawy pozostających jeszcze w rękach powstańców
i od Wisły. Nastąpiły natarcia Niemców na ul. Książęcą, zmierzające do przerwania istniejącego tą ulicą
połączenia ze Śródmieściem, na ul. Ludną od strony
mostu Poniatowskiego i od południa od ul. Łazienkowskiej i Portu Czerniakowskiego w kierunku północnym, a od Ogrodów Frascati w kierunku ul. Rozbrat, to jest wschodnim.
10 września moja drużyna otrzymała od kpt „Motyla” rozkaz wymarszu na ul. Przemysłową w celu
wzmocnienia oddziału z batalionu kpt. „Tura”, broniącego terenu fabryki, tak zwanej Blaszanki. 11 września do „Blaszanki” przybył inny oddział powstańczy,
którego dowódca przedstawił rozkaz kpt. „Motyla”, że
mogę wycofać się z „Blaszanki” i obsadzić barykadę na
ul. Czerniakowskiej, przy rogu z ul. Górnośląską. Wybrałem tę alternatywę, wychodząc z założenia, że poDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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zycja ta jest bliższa całości sił naszego batalionu. Jak
się okazało, wybrałem słusznie, gdyż już wieczorem
tego dnia Niemcy okrążyli „Blaszankę”, wyparli nasze oddziały na wysokości ulic Mącznej i Fabrycznej,
a naszą barykadę próbowali „wykurzyć” miotaczami
płomieni — to im się nie udało. Płomienie z ich miotaczy nie dochodziły do naszej barykady, a serie z naszych dwóch kaemów (karabiny maszynowe MG–42)
skutecznie ich przegoniły.
W dniach 12–13 września nasza drużyna (niby
formalnie pluton — ale po poniesionych stratach
w sile drużyny, to jest średnio, po uzupełnieniach, liczący 15–18 ludzi) używana była przez kpt. „Motyla” jako interwencyjna, kierowana doraźnie na różne
zagrożone odcinki. 12 września 1944 r. były awanse
i odznaczenia. Otrzymałem awans na kaprala podchorążego i Krzyż Walecznych. Podchorąży „Jozue” —
Jerzy Dąbrowski od „Piotra” otrzymał nominację na
podporucznika i rozkazem mjr. „Witolda” — Tadeusza Runge objął dowództwo naszego plutonu. Zostałem jego zastępcą. Kilka minut po odczytaniu
rozkazu awansowego dostaliśmy rozkaz dotarcia do
budynku przy ul. Rozbrat, usytuowanego między ulicami Szarą i Cecylii Śniegockiej, na który nacierali
Niemcy od Ogrodów Frascati. Zajęliśmy pozycje na
parterze pierwszej oficyny tej posesji, gdyż frontowa część posesji od ul. Rozbrat była już zajęta przez
Niemców. Gdy ppor. „Jozue” rozstawiał żołnierzy na
poszczególnych pozycjach zajętego przez nas parteru,
od strony narożnikowej klatki schodowej na drugie
podwórze posesji posypał się grad pocisków z broni
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maszynowej, co oznaczało, że tę cześć budynku zajęli
Niemcy i ogniem odcięli nam odwrót. Równocześnie
przypuścili atak od pierwszego podwórza, od strony
ul. Rozbrat. „Jozue” rozkazał częścią drużyny pod
moim dowództwem bronić dostępu do naszego parteru, a sam z resztą drużyny podjął próbę przeskoku
z odciętej części budynku (środkowej oficyny) przez
podwórze do bramy trzeciej oficyny tego budynku.
Po rzuceniu granatu „Jozue” wyskoczył pierwszy.
Dopadła go seria niemiecka po przeciwległej stronie
podwórka, pod ścianą trzeciej oficyny. Widziałem jak
złamała go wpół. Dostał chyba w okolicach pasa. Do
piwnicy oficyny wciągnęli go mieszkańcy budynku.
Wydałem rozkaz zaprzestania prób wydostania się
z tego okrążenia w ten sposób. Przez kilka godzin
odpieraliśmy ataki Niemców i wytrwaliśmy do późnego wieczora. Około godziny 22.00 dwóch żołnierzy
od por. „Czarnego” — Marka Szymańskiego przedostało się do nas piwnicami i tą samą drogą wyprowadziło nas do trzeciej oficyny, obsadzonej przez naszych. Odpoczywając po całodziennej walce na wolnej
przestrzeni między ulicami Szarą i C. Śniegockiej
w miłym chłodzie sierpniowej nocy, usłyszeliśmy nagle nad sobą najpierw terkoczący warkot silnika, potem nagłą ciszę, a w końcu szum jakby przelatującego
ptaka. Dojrzeliśmy nad głowami kontury samolotu.
Po chwili w kilku miejscach tego placu uderzyło coś
ciężkiego o ziemię. Podbiegliśmy. Były to worki, które pod wpływem uderzenia o ziemię porozrywały się.
W jednym były suchary z czarnego chleba, w drugim
puszki z konserwami, w trzecim amunicja. Radość
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była wielka. Od kilku dni już odczuwaliśmy głód,
pragnienie (był trudny dostęp do wody), no i brak
amunicji, i to wszystko nagle spadło nam z nieba!
Wciągnęliśmy skarby do budynku i razem z cywilami
rozpoczęliśmy ucztę. W puszkach był zielony groszek.
W pierwszej chwili smakował z razowymi sucharami.
Ktoś zawołał — robaki! Przy świetle latarek i świec
widać było wyraźnie, że w sucharach porusza się gromada małych, białych robaków... Ktoś oznajmił, że
daje się je „wypukać” z sucharów. Rzeczywiście. Od
pukania sucharami w stół lub coś twardego robaczki
wypadały z sucharów. Głód był silniejszy od obrzydzenia. Jedliśmy! Groszek był dobry — ale słony jak
nieszczęście! Z głodu jedliśmy go, nie przewidując
skutku; dał o sobie znać za kilka chwil — p r a g n i e
n i e! A myśmy nie mieli wody! Chcąc się pocieszyć dobraliśmy się do amunicji, która wydawała się nam skarbem największym. Rozczarowanie było tak wielkie, że
zaczęliśmy złorzeczyć na Stalina, Sowiety i wszystko,
co z nimi związane. Ta amunicja, oprócz tego, że od
upadku była pogięta, była do „Pepesz” (automaty i pistolety sowieckie o innym kalibrze niż broń niemiecka
i armii aliantów) — nie nadawała się do broni, którą my posiadaliśmy! S o w i e c i z n a s z a k p i l i !
Oznajmili światu, że pomagają powstańcom warszawskim — a my z tej „pomocy” nie mieliśmy nic! Jedynie
obrzydzenie i rozgoryczenie!
Ale walka trwała nadal i nadal mój pluton używany był interwencyjnie na zagrożonych odcinkach. Broniliśmy budynków od ul. Rozbrat, znów barykady na
Czerniakowskiej przy Górnośląskiej, gdzie nawiązała
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się pomiędzy por. „Kretem” i mną wojenna przyjaźń,
ponieważ w walce stwierdziliśmy, że możemy na sobie
polegać. Po wyparciu naszych oddziałów po zachodniej
stronie ul. Czerniakowskiej mjr „Bicz” dowodzący tą
częścią Czerniakowa polecił mi obsadzić budynki i zorganizować ich obronę wzdłuż ul. Czerniakowskiej, od
C. Śniegockiej do Zagórnej. Otrzymałem od mjr. „Bicza” uzupełnienie w ludziach, kilku młodych chłopców
z czerniakowskiego zgrupowania PAL (Polska Armia
Ludowa), lecz prawie bez broni. Ze starych żołnierzy
„czatowskich” było nas już tylko kilku: wspomniany
wyżej „Grzegorz”, „Makina” — Stanisław Sonner–
Lemański, chyba „Dąbek” — Antoni Kłopocki, „Lis”
i „Mat” (nie znam ich nazwisk) oraz trzy „Perełki” —
nasze sanitariuszki: „Szpilka” — Lilka Barszczewska,
„Krystyna” — Krystyna Praczora (Hendryś) i „Perełka” — N.N., która zaginęła na Czerniakowie.
Trudno było około 20 ludźmi obsadzić odcinek
około 100 m, ale nie było innego wyjścia. Niemcy atakowali od strony do niedawna naszej barykady, od kierunku ul. Rozbrat i od ul. Mącznej. Pomiędzy Mączną
i Zagórną była szkoła, do której w latach 1933–1934
chodziłem do I i II klasy. W szkole tej był powstańczy
szpital. Ktoś mi zameldował, że obrońcy tego szpitala
opuszczają pozycje i w panice wycofują się w kierunku
ul. Wilanowskiej. Pobiegłem tam i stanąłem w wybitym otworze murowanego ogrodzenia oddzielającego
wewnętrzne bloki ul. Zagórnej od terenu magazynów
„Społem”. Krzyczałem do uciekających, by się zatrzymali i opanowali. Nie skutkowało. Parli w kierunku
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mi. Poskutkowało. Opamiętali się i po wezwaniu ich
do powrotu na obronne pozycje — wrócili.
15 września późnym popołudniem odszukał mnie
„Zuk” — łącznik mjr. „Witolda”, przekazał informacje
o ogólnej naszej sytuacji i o tym, że musimy przetrwać
jeszcze chociaż 2–3 dni, gdyż nadejdzie pomoc zza
Wisły. Powiedział, że jeden z naszych oficerów został
przez „Radosława” wysłany przez Wisłę na Saską Kępę.
Przekazał szkic zajętych przez nas terenów, punkty
niemieckie, które należałoby ostrzelać z ciężkiej broni
i prośbę o pilną pomoc. Oficer ten powrócił i zameldował o wykonaniu zadania, przekazując „Radosławowi”
obietnicę generała Berlinga o udzieleniu nam pomocy
artyleryjskiej i o przeprawie oddziałów polskich na
nasz brzeg Wisły. Rozmawialiśmy, stojąc przy klatce
schodowej wychodzącej na podwórze frontowego bloku ul. Zagórnej, przy narożniku z ul. Czerniakowską.
W pewnej chwili usłyszeliśmy świsty pocisków armatnich lecących od wschodu. Wyraźnie słychać było ich
przelot i bez wątpliwości określić kierunek, z którego
nadlatują. Wybuchy słychać było po zachodniej stronie
ul. Czerniakowskiej — tam, gdzie były pozycje niemieckie. „Zuk” z radością krzyknął, że to jest ta właśnie pomoc artyleryjska, obiecana „Radosławowi”. Radość nasza trwała krótko, może kilka minut trwającej
tej prawdziwej nawały ogniowej na niemieckie pozycje.
Ostrzał zaczął się skracać! Pociski zaczęły padać na nasze pozycje! Do ognia artyleryjskiego czy moździerzy
byliśmy przyzwyczajeni — ale tu nie spodziewaliśmy
się go ze strony Pragi. W tym narożniku budynku,
w którym staliśmy, ogień niemiecki z zachodu nie
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mógł nas dosięgnąć nawet z broni stromotorowej, to
jest z moździerza czy granatnika. A swobodnie trafiał
od wschodu! Pocisk padł gdzieś blisko nas. „Zuk” dostał odłamkiem w szyję, ja w lewą nogę w kostkę stopy
z lewej strony i w ścięgno z prawej strony nogi. Jedna
ze stojących przy nas łączniczek została zabita, druga
ciężko ranna.
Będąc już na punkcie opatrunkowym, widziałem
wielu rannych przynoszonych po tym ogniu artyleryjskim, danym nam przez Sowietów w ramach pomocy
walczącym przeciwko wspólnemu wrogowi powstańcom warszawskim.
Zostałem wyeliminowany z dalszej walki. Dowództwo plutonu przekazałem „Grzegorzowi”, a mojego Stena jednemu z tych młodych chłopców przydzielonych nam w ramach bezbronnego uzupełnienia,
przez mjr. „Bicza”. W oczach tego chłopca widziałem
radość i dumę! Miał Stena, i to z kilkoma magazynkami amunicji, ponieważ ja byłem amunicyjnym chomikiem. Chociaż pod koniec Powstania może sobie
postrzelał!
Na moment powrócę jeszcze do tego artyleryjskiego ostrzału. Może ktoś powiedzieć, że takie pomyłki
zdarzają się na każdej wojnie i w każdej armii. Tak —
wiem! Ale biorąc pod uwagę tak liczne przypadki
okrutnych działań sowieckich skierowanych przeciwko Polsce i Polakom w okresie od 17 września
1939 r. do czasu zakończenia drugiej wojny światowej i w latach późniejszych okresu stalinowskiego —
a tu, kilka dni przedtem, opisaną wyżej zakrawającą
na drwinę „pomoc” w postaci robaczywych sucharów,
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słonego groszku i pogiętej, niewłaściwego kalibru
amunicji — to ja mam wątpliwości, czy to była przypadkowa pomyłka.
W opracowaniu historycznym o Powstaniu
płk Adam Borkiewicz na str. 452 (siódmy wiersz od
góry i dalsze) podaje treść meldunku ppłk. „Radosława” przekazanego przez mjr. „Kmitę” dowództwu WP.
na Saskiej Kępie (Pradze). Na str. 453 przytoczona
jest relacja „Radosława”, że „Kmita” dotarł do gen.
Berlinga. „Kmita” niewątpliwie przekazał też szkic
określający nasze i niemieckie pozycje, a był on taki
prosty (Borkiewicz zamieszcza taki szkic na str. 458),
że musiał wykluczać pomyłki w prowadzeniu ostrzału.
Zygmunt Jędrzejewski, jeden z najdzielniejszych
oficerów zgrupowania „Radosława”, dowódca plutonu,
później kompanii „Jędrasów”, por. „Jędras” z batalionu „Czata 49” w swojej książce Od września do września na str. 152 pisze o por. „Marku” — Zbigniewie
Marczyku, którego ppłk „Radosław” wysłał na Pragę
w identycznym celu, co mjr. „Kmitę”. Tak jak pamiętam, to właśnie o Nim mówił mi łącznik mjr. „Witolda”, „Zuk”, przed ranieniem w szyję.
Dalsze moje losy z przeprawy przez Wisłę i z lat
1944–1953 opisuję w odrębnej relacji.
Warszawa, 6 lipca 1995 r.
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Wydarzenia z okresu po Powstaniu
Warszawskim i z lat 1944–1953
W nocy z 16 na 17 września 1944 r. jako ranny w lewą
nogę w walkach na Czerniakowie, w obronie skrzyżowania ulic Zagórnej i Czerniakowskiej, zakwalifikowany zostałem do ewakuacji na Saską Kępę, obsadzoną
już przez Wojsko Polskie — Armię Berlinga. Przy
pomocy kolegi, pchor. „Makiny” — Stanisława Sommer–Lemańskiego przeprowadzony zostałem przez
ul. Solec na brukowany plac szerokości około 100 m
pomiędzy ul. Solec a brzegiem Wisły. Niemcy z mostu Poniatowskiego z jednej strony i z Portu Czerniakowskiego z drugiej strony oświetlali rakietami ten teren i intensywnie ostrzeliwali go z broni maszynowej.
Podczas takiego ostrzału zgubiliśmy się z moim kolegą i na tym ostrzeliwanym terenie pozostałem sam.
Musiałem cofnąć się za ul. Solec, gdzie napotkałem
przycupniętych za zwałem ziemi naszych żołnierzy
z plutonu Słowaków. Jeden z nich usiłował pomóc mi
w ponownym przeskoczeniu ostrzeliwanej przestrzeni
do brzegu Wisły, gdy bardzo blisko nas, z mojej prawej
strony, nastąpił wybuch. Był to chyba pocisk moździerza. Rozszarpał chłopca od Słowaków; mnie dopadły
tylko dwa odłamki; jeden z prawej strony czoła utkwił
pod skórą przy kości czaszkowej, drugi w górnej części prawego uda. Jakim sposobem dostałem się nad
brzeg Wisły — trudno mi to odtworzyć. Na prawej
nodze skakałem jak kangur, bijąc chyba rekord szybkości w konkurencji „wieloskoku” na jednej nodze.
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sze powstańcze sanitariuszki. Wyglądałem pewnie nie
najlepiej, gdyż zakrwawioną miałem prawą stronę twarzy i spodnie lewego uda. Sanitariuszki opatrzyły mi
rany i pomogły ulokować się w pontonie, który właśnie
przybił do brzegu. Pontonów z Berlingowcami przybiło kilka — w powrotną stronę zabierały rannych,
których było wielu. Wisła była oświetlona niemieckimi rakietami, a ostrzał jej był potworny. Zdawało się,
że żaden z pontonów nie dopłynie do prawego brzegu. Woda kotłowała się od wybuchających pocisków
wszelkiej ciężkiej broni, z której Niemcy kładli nawałę
ogniową na ten odcinek Wisły. Nasz ponton podziurawiony i przepełniony rannymi i wodą osiadł na piasku
dna około 20 m od brzegu. I znów sanitariuszki pomogły mi wydostać się na brzeg, gdzie przejęli mnie
Berlingowcy, zaprowadzili do pobliskiego budynku
i ułożyli w piwnicy. Nikt się mną nie interesował, dopiero rano konnym wozem zawieźli mnie do nowo zorganizowanego punktu sanitarnego po drugiej stronie
ul. Francuskiej, gdzie mnie opatrzono, nakarmiono i...
rozbrojono — pomimo moich protestów. Zabrano mi
mojego służbowego „kurierskiego” Visa, który przeszedł ze mną „kurierkę” i Powstanie; żal mi go było!
Na drugi dzień, 18 września, zawieziono mnie sanitarką do Wesołej, do szpitala polowego Armii Czerwonej.
Tam usiłowano wyjąć mi odłamek z uda. Nie wyjęto,
bo młoda felczerka — chirurg nie znalazła go, chociaż
intensywnie sondą gmerała mi w ranie na żywo! Mam
go do dzisiaj, jak i ten odłamek w czole. Odłamki z lewej nogi, tkwiące w kostce i ścięgnie, wydłubałem sobie po kilkunastu dniach sam scyzorykiem.
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Po tej nieudanej operacji w Wesołej załadowano
mnie wraz z trzema innymi Powstańcami do sanitarki
i zawieziono do polskiego szpitala polowego w Śródborowie za Otwockiem. Przy wyładunku poznał mnie
były podwładny mojego Ojca, sprzed wojny, ze Szkoły Podchorążych Lotnictwa — Grupy Technicznej.
W tym szpitalu wraz ze swoją żoną pracował jako cywilny pracownik i oboje zaopiekowali się mną. Znów
poddano mnie operacji i znów odłamka nie wyjęto.
Rana zaczęła ropieć. W tym szpitalu było nawet nieźle. Licznie odwiedzali nas mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy i podwarszawskich miejscowości linii
otwockiej; wielu z nich poszukiwało swoich bliskich
lub chociaż wiadomości o nich. W szpitalu tym było
wielu Powstańców i wielu moich kolegów. Leżeli tam
m.in. „Xenia” — Ludwika Wyszomirska i porucznik
„Czarny”— Marek Szymański. Innych znałem tylko
z pseudonimów lub z widzenia. Już dzisiaj Ich nie pamiętam, bo nigdy więcej Ich nie zobaczyłem...
Pewnego dnia w pierwszych dniach października,
ten znajomy podoficer z Podchorążówki powiedział
mi, że jego żona podsłuchała rozmowę komendanta
szpitala z szefem magazynu, aby ten ostatni wydał leżącym w szpitalu Powstańcom, według listy nazwisk,
ich powstańcze mundury, ponieważ zostaną wywiezieni z tego szpitala. Mogą pozostać tylko ciężko ranni, nienadający się do transportu. Następnego dnia
rzeczywiście rozdano nam mundury (powstańcze)
i jakiś prowiant. Mój znajomy przyszedł podekscytowany, oznajmił, że wie, że wywiozą nas „na Wschód”
i poradził, abym uciekał, w czym on mi pomoże. Nie
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zastanawiałem się długo, z rady i pomocy skorzystałem. Przez dziurę w siatce ogrodzeniowej opuściłem
teren szpitala i powędrowałem zgodnie z radą znajomego — do Karczewa, skąd kursowała kolejka wąskotorowa w kierunku Warszawy. Pasażerów było
niewielu. W wagonie naprzeciwko mnie usiadł nieco
starszy ode mnie, młody człowiek i z zainteresowaniem przyglądał mi się. Po chwili zapytał, czy jestem
rannym Powstańcem. Potwierdziłem. Nie było powodu ukrywania tego. W tamtym czasie Polacy się siebie
jeszcze nie bali. Ten młodzieniec łatwo skojarzył mnie
z Powstaniem, ponieważ na sobie miałem kurtkę mundurową niemiecką „flaku” (artyleria przeciwlotnicza),
zabarwione zakrzepłą krwią bryczesy, no i dziwne
obuwie; prawy but „oficerek”, a lewy trzewik z wyciętymi otworami na wysokości kostek. W tym miejscu
noga była jeszcze opuchnięta i innego obuwia na nią
założyć nie mogłem.
Zaczęliśmy rozmawiać. Dowiedziawszy się, że nie
mam nikogo bliskiego z tej strony Wisły, zaproponował mi locum u siebie i opiekę. Przyjąłem. Okazało
się, że jest podchorążym AK rejonu garwolińskiego,
że jest synem właściciela majątku ziemskiego w miejscowości Stokłosy pod Garwolinem, a obecnie jedzie
w kierunku Warszawy na „rozeznanie sytuacji”. Ich
zaufany pracownik folwarczny równolegle jedzie furmanką w tym samym co on kierunku; mają się spotkać
w Józefowie w umówionym punkcie, gdzie mój nowy
znajomy podchorąży ma się także spotkać z dowódcą
jednego z partyzanckich oddziałów obwodu wileńskiego, który po operacji „Ostra Brama” przemieścił się
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na tereny podwarszawskie. W spotkaniu tym wziąłem
udział i okazało się, że był to kpt. „Trzaska” (jeżeli
mnie pamięć nie myli?!) — Wyszomirski, brat „Xeni”
mojej dobrej koleżanki z Powstania, sanitariuszki–
łączniczki z batalionu „Czata 49”, z kompanii kpt.
„Piotra” — Zdzisława Złocińskiego. „Xenia” — jak
się okazało — wzięła pod uwagę moje ostrzeżenie
przed „wywózką” i także opuściła szpital śródborowski, unikając wywiezienia. Po tym spotkaniu i dojechaniu na Pragę, powróciliśmy furmanką do Stokłosów,
gdzie jednak nie mogłem przebywać, gdyż majątek
został właścicielom odebrany, oni sami wyrugowani
ze swojego domu, który zajęła jakaś jednostka Armii
Radzieckiej. Nowy mój znajomy (imienia i nazwiska
już nie pamiętam) zawiózł mnie do Pilawy, do swoich
bliskich znajomych, którzy na skraju Pilawy, pod laskiem, mieli mały folwark, otrzymany przed wojną od
właścicieli majątku za przeprowadzoną parcelację majątku. Byli to państwo Gawęccy, mieli dwie córki bliźniaczki Irenę i Jadzię oraz syna Edwarda. Dziewczęta
były studentkami medycyny, a Edek studiował chemię
na konspiracyjnym uniwersytecie. Byłem u nich do listopada 1944 r. Było mi w tym domu dobrze, dziewczęta dbały o moje rany i doprowadziły prawie do ich
zagojenia. Świadomość jednak, że jestem im ciężarem
doprowadziła do wyjazdu do Warszawy, gdzie na Pradze spotkałem znajomych. Nawiązałem tam kontakt
konspiracyjny i wysłany zostałem do Lublina. W Lublinie spotkałem się z kpt. „Jastrzębiem” z 27 Dywizji
Wołyńskiej AK i byłem w Jego dyspozycji. W połowie grudnia poznałem dziewczynę Melanię Kowalską,
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

102 Wspomnienia

która rozpoznała we mnie powstańca ze szpitala
w Śródborowie, do którego we wrześniu i październiku
1944 r. jeździła w celu odwiedzania rannych i niesienia im pomocy. Jak twierdziła — i mnie tam poznała
i obdarowała paczką. Takich odwiedzin w szpitalu było
wiele, więc było to prawdopodobne. Wypytywała, czy
się ujawniłem jako Powstaniec, czemu zaprzeczyłem,
wyrażając pogląd, że nie mam z czego i przed kim się
ujawniać, gdyż walczyłem przeciwko Niemcom i o Polskę. Wydawało się, że to zrozumiała i przeszła nad
tym do porządku. Spotykaliśmy się kilkakrotnie, lecz
ja tej znajomości nie traktowałem jakoś głębiej, a ona
pewnie tak! Nie okazywałem Melanii serdeczności
ponad zwykłą, związaną z przypadkową znajomością
„kinową” (poznaliśmy się w kinie, na filmie — pamiętam nawet tytuł — Sekretarz rajkomu). Po nieopatrznym
umówieniu się z inną dziewczyną, w obecności Melanii — na drugi dzień zostałem aresztowany na terenie
parku lubelskiej cukrowni. Ubowcy musieli być dobrze
naprowadzeni, gdyż ze wszystkich stron zostałem tak
osaczony, że szans na ucieczkę nie miałem żadnych.
Musieli mieć o mnie informacje jako o bardzo niebezpiecznym osobniku, gdyż w tej obławie na mnie brało
udział aż sześciu ubowców, a z terenu cukrowni na
ul. Krótką, to jest przez pół Lublina, prowadzili mnie
z bronią gotową do użycia. Pierwsze przesłuchanie
było łagodne, perswazyjne. Miałem wówczas nazwisko
Bajdrski Andrzej (z przeróbki na kenkarcie nazwiska
Bojarski, czego dokonałem sam, po ucieczce ze szpitala w Śródborowie), z zameldowaniem na ul. Mławskiej 3. Tak się przypadkowo złożyło, że na Mławskiej
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byłem w Powstaniu i wiedziałem, że dom ten 28 sierpnia został zbombardowany; zginął pod gruzami prawie
cały pluton „Mieczyków” z naszego batalionu „Czata
49”. Mogłem więc w czasie śledztwa opowiadać o tym
domu bez obawy, że po wyzwoleniu Warszawy UB cokolwiek sprawdzi. Przyznałem się, że brałem udział
w walkach w Powstaniu, że byłem powstańczym ochotnikiem, żołnierzem i że jako ranny na Czerniakowie
zostałem przewieziony przez Berlingowców na Saską
Kępę, a nie mając rodziny na Pradze, pojechałem do
Lublina w poszukiwaniu pracy, którą chciałem podjąć w cukrowni. Oficerowie śledczy nie byli skłonni
uwierzyć w te moje opowiadania. Jak się dowiedziałem
w piwnicznej celi od przebywającego w niej już od jakiegoś czasu pana Tadeusza Reka, działacza politycznego ze Stronnictwa Pracy — budynek ten był siedzibą Ministerstwa (wówczas operowało się określeniem
„Resort”) Bezpieczeństwa Publicznego. Oficerami —
w stopniu poruczników — prowadzącymi śledztwo
byli: Różański i Siedlecki. Ich układność i łagodność
skończyła się po pierwszym dniu śledztwa. Od nich
dowiedziałem się, że należałem do jakiejś grupy „Jemioły”, która miała dokonać zamachów na kierownictwo PPR, m.in.: Gomułkę, Minca, Zambrowskiego,
Grosza i innych, których już nie pamiętam. O tyle
łatwiej było mi nie przyznawać się do tych zarzutów,
że faktycznie coś takiego nie było prawdą; nie znałem
„Jemioły” i zadania wykonania takich zamachów nie
miałem. O kontakty z „Jastrzębiem” w ogóle mnie nie
pytano, z czego zorientowałem się, że o prawdziwych
moich powiązaniach nic nie wiedzą, że łączą mnie
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z czymś, o czym nie miałem pojęcia. Uparcie trwałem
przy swojej wersji przypadkowego przyjazdu do Lublina, starania się o pracę w cukrowni lubelskiej i luźnego powiązania z Armią Krajową przez udział w walce
przeciwko Niemcom w Powstaniu Warszawskim. Nie
wierzyli mi. Intensywność śledztwa narastała i metody
jego prowadzenia też! Zaczęło się bicie gumą i pałką
poobwijaną jakąś szmatą. Bili jak popadło; po plecach,
głowie, ramionach i rękach i po nogach. Trzcinką po
palcach od rąk kładzionych przemocą na brzegu blatu
stołowego. Pisali ich własną wersję moich rzekomych
czynów i zamiarów i kazali podpisywać. Ani razu nie
podpisałem! Znów bili, a gdy mdlałem lub przewracałem się, polewali zimną wodą. Przy tym ordynarne wyzwiska. Najgorsze było zmuszanie do siadania
środkiem pupy na nodze od ustawionego do góry nogami stołka, przytrzymywanie w takiej pozycji przez
dłuższą chwilę, aż zmęczą się nogi i nastąpi większy
ucisk ciała na tę nogę od stołka — wtedy ubowiec kopał z całej siły w moje nogi na wysokości kostek nad
stopami, odtrącał je od podłogi, co powodowało nacisk ciężarem całego ciała na stołkową nogę. Ból był
okropny; nauczyli mnie współwięźniowie z celi, aby
starać się wyczuć moment podbijania nóg przez ubowca i od razu przewracać się ciałem na bok, na podłogę;
czyniło to ból bardziej krótkotrwałym.
Trwało to chyba 2 tygodnie. Plecy i inne części ciała miałem w ranach, w których gnieździły się wszy.
W celi wzajemnie obmywaliśmy sobie rany zimną
wodą, co sprawiało ulgę. Tylko pana Reka nie bili. On
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wać do współpracy i zmusić do działania doprowadzającego jego Stronnictwo do podległości PPR–owi. Za
mojego tam pobytu nie przystał na to.
Mniej więcej po dwóch tygodniach zmniejszyli nasilenie śledztwa co do mojej osoby, a tym samym i torturowanie fizyczne. Na przesłuchania brali w nocy, co
2–3 godziny, przerywając sen i świecąc w oczy mocną
lampą. Nie zmieniłem mojej wersji — może i dlatego,
że ich zarzuty były całkowicie wyssane z palca, a moja
wersja prosta. Nie dawała im możliwości przyłapania
mnie na sprzecznych ze sobą twierdzeniach. Pewnego
dnia rano wywołali mnie z celi i już do niej nie wróciłem. Było to pod koniec lutego 1945 r. Pod konwojem
przeprowadzono mnie i jeszcze dwóch aresztantów
z ul. Krótkiej na Majdanek, do jakiejś jednostki wojskowej. W czasie drogi od jednego z konwojentów dowiedziałem się, że moje śledztwo nie jest jeszcze skończone, że UB przekazuje mnie i drugiego kolegę z tej
samej celi, Mietka Madeja, do dyspozycji Informacji
Wojskowej. Konwojenci UB po wprowadzeniu nas do
jednego z baraków uznali chyba swoją misję za zakończoną, a ja nie zauważyłem żadnych nowych „opiekunów”. W pomieszczeniu zostaliśmy sami: Mietek Madej, ja i jakiś sierżant w płaszczu wojskowym bez pasa,
rzekomo też aresztant z ul. Krótkiej, co do którego
obaj z Mietkiem mieliśmy jednak podejrzenie, że jest
„lipnym” aresztantem, przydzielonym do nas jako kapuś — „opiekun”. Gdy ten sierżant został wywołany
przez jakiegoś oficera i wprowadzony do pokoju — my
z Mietkiem zostaliśmy sami. Niewiele się zastanawiałem. Szepnąłem, że ja „pryskam” i wyszedłem z baraDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ku. Mietek za mną. Bez przeszkód dotarliśmy do bramy obozu, wartownicy nie zatrzymali nas. Będąc już
dość daleko od obozu dojrzeliśmy pogoń za nami. Ale
my byliśmy już w zabudowaniach Lublina. Dotarliśmy
na dworzec, weszliśmy do krytego wagonu towarowego wypełnionego jakimiś belami szarpi bawełnianych
i w nich wykonaliśmy coś w rodzaju jamy, dającej nam
i schronienie, i ciepło. Mielimy szczęście. Pociąg ten
dowiózł nas do Siedlec, skąd dotarliśmy do Warszawy.
Warszawa była już wyzwolona co najmniej od miesiąca. Na Wiśle był zbudowany most pontonowy. Udaliśmy się na Mokotów na ul. Szustra, gdzie pod numerem 15 było nasze mieszkanie. Dom był w połowie
zburzony. Mieszkanie nasze było całe, ale doszczętnie
okradzione. Na podłodze, w upadłym ze ścian i sufitu tynku, walały się rodzinne zdjęcia powyrzucane
z albumów (bo albumy rabusie ukradli!). W gruzie
tym znalazłem jakiś mój dokument z okresu okupacji, wystawiony na moje prawdziwe nazwisko. W ten
sposób wróciłem do własnego nazwiska. Zacząłem poszukiwania Rodziny. W marcu odnalazła mnie moja
siostra Bogina. Zawiozła mnie do Rodziców. Z Rodzicami osiedliliśmy się w Bydgoszczy. Zacząłem
pracować i uczyć się w gimnazjum dla dorosłych. Byłem kreślarzem w Powiatowym Urzędzie Ziemskim.
W październiku 1945 r. ujawniłem się przed Komisją
Likwidacyjną b. Armii Krajowej w Warszawie i przez
Komisję Weryfikacyjną Oficerów Wojska Polskiego
zostałem zweryfikowany w stopniu podporucznika
ze starszeństwem od pierwszego września 1944 r. Powróciłem do Bydgoszczy do pracy i do nauki. Spokój
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był przez miesiąc. W listopadzie zaczęło mnie nachodzić UB i w pracy, i w domu, gdy rozpoznał mnie jeden
ubowiec z Lublina z ul. Krótkiej. Byłem wzywany do
Urzędu Wojewódzkiego UB. Rozmowy te pozwalały
mi liczyć się z ponownym aresztowaniem, szczególnie
gdy padło pytanie, dlaczego uciekłem, jeśli twierdziłem w śledztwie w Lublinie, że byłem niewinny. Postanowiłem wyjechać z Bydgoszczy; pojechałem do
Tuliszkowa koło Turku w województwie poznańskim,
gdzie czasowo mieszkała moja dziewczyna sprzed
Powstania, Alina Borucka. Byłem tam w pierwszych
dniach grudnia 1945 r. Do miasteczka tego wkroczył oddział partyzancki kpt. „Groźnego”, zajmując
je, a m.in. posterunek milicji mieszczący się w Rynku.
Z balkonu tego posterunku przemawiał do zgromadzonej ludności kpt. „Groźny”. Mówił o konieczności dalszej walki z sowieckim okupantem i sługusami z PPR–u. Zameldowałem się u Niego i zgłosiłem
chęć służby w oddziale. Oddział należał do organizacji „Niepodległość”, w skrócie zwanej „NIE”. Działał
na terenie kilku powiatów, m.in. Turek, Konin, Sieradz i Kalisz. W oddziale zostałem dowódcą I Grupy,
tak zwanej Grupy „Turek”. Grupa moja liczyła około
30 ludzi. Przy „Groźnym” chodziła także II Grupa,
dowodzona przez ppor. „Kajtka”. Oddział dokonywał akcji zajmowania i rozbrajania posterunków Milicji, mniejszych komend UB, siedzib PPR i w miarę
otrzymywania informacji o szkodliwej działalności
konfidentów UB — najść na ich siedziby w celu przestraszenia ich i wyperswadowania im dalszej takiej
działalności; to skutkowało. Za mojej bytności w odDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dziale, tj. do końca lutego lub początku marca 1946 r.,
było kilka walk z jednostkami KBW, UB i MO — prawie zawsze wspieranymi przez jakiś oddział sowiecki.
W pierwszych dniach marca, w godzinach popołudniowych, kwatery nasze we wsi — o ile mnie pamięć
nie myli — Prażuchy zostały ostrzelane z trzech
stron. Wyprowadziłem swoją grupę i w walce dotarliśmy do innej pobliskiej wioski w pobliżu lasu. Grupa „Kajtka” przebijała się po mojej lewej stronie. Już
na końcowym skraju wioski, blisko lasu, usłyszałem
wołanie o pomoc. Poznałem, że jest to jeden z moich
podoficerów, kapral „Heniek” — Henryk Wieczorek.
Podbiegłem do niego. Miał przestrzeloną nogę, kość
poniżej kolana. Nie mógł dalej się wycofywać. Od
strony nacierających sił UB byliśmy osłonięci zabudowaniami gospodarstwa; wciągnąłem Heńka do stodoły, umieściłem w snopkach słomy — ale sam straciłem
już możliwość dalszego wycofania się do lasu. Przez
dziury w deskach ścian stodoły widziałem żołnierzy
obławy, w mundurach polskich i sowieckich. Zostałem
z Heńkiem.
Na drugi dzień rano gospodarz z sąsiedniego gospodarstwa podprowadził patrol wojskowy pod „naszą” stodołę. Słyszałem jak mówił im, że widział, jak
jeden „bandyta” wciąga drugiego rannego do tej stodoły. Okrążyli stodołę i wołali, abyśmy wyszli i poddali się, gdyż w przeciwnym wypadku podpalą stodołę.
Wiedziałem, że taka jest ich metoda. Nie odezwałem
się jednak. Kilku weszło do stodoły i bagnetami zaczęli „dziobać” słomę. Odkryli nas. Nie było szans na
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bym rozpoczął strzelaninę, podpaliliby stodołę. Zawsze tak robili. Heńka spaliliby żywcem. Poddałem się.
Zawieziono nas do Szczypiornej pod Ostrowem
Wielkopolskim. Stacjonował tam jakiś pułk KBW
i była przy nim jednostka Informacji. Heńka gdzieś
zabrali. Nigdy więcej Go nie widziałem. Słyszałem
już, będąc w więzieniu, że amputowano Mu nogę, że
dostał 6 lat więzienia i że niedługo po wyjściu z więzienia zmarł. Mnie „w posiadanie” przejął jakiś kapitan w mundurze polskim, ale po polsku nie mówił. Był
szefem Informacji tej jednostki KBW. Śledztwo rozpoczął od pytania, gdzie jest „Groźny”. Odpowiedziałem prawdę, że nie wiem. Uderzył mnie w twarz. I tak
za każdym razem; jego po rusku pytanie, moja po polsku odpowiedź — i jego uderzenie. Było to w pokoju
dowódcy pułku w obecności tego dowódcy, w stopniu
pułkownika, z orzełkami na kołnierzu, co świadczyło, że był pułkownikiem dyplomowanym. A taki mógł
być tylko oficer przedwojenny. Patrzył na mnie i nie
wiem dlaczego, ale wydawao mi się, że wzrokiem chce
mnie podtrzymać. Stałem jak słup i chyba od uderzeń
tego Ruska nawet nie zachwiałem się. W połę mojego wojskowego płaszcza wpięta była wstążka Virtuti
Militarii. Wzrok pułkownika — wydawało mi się —
skierowany był na nią! Przestałem odpowiadać na pytania tego ruskiego kapitana w polskim mundurze.
Nie miało to sensu, gdyż niezależnie od moich odpowiedzi, uderzał mnie w twarz. Myślę, że upajał się tym
biciem — a ja twardniałem.
Wrzucono mnie (tak — dosłownie wrzucono) do
jakiejś ciemnej piwnicy z barłogiem brudnej słomy,
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skąd w różnych odstępach czasu wyprowadzano przed
oblicze sadystycznego kapitana. Poza biciem niewiele
z tego śledztwa pamiętam. W dyspozycji tej Informacji byłem chyba ze dwa dni, przez które koniecznie
chcieli się dowiedzieć, gdzie jest „Groźny”. Pamiętam,
że raz dałem odpowiedź, że naprawdę nie wiem, gdyż
od dwóch dni „Groźnego” nie widziałem. Dowcipu
ruski nie zrozumiał, a bicie było takie samo.
Po dwóch lub trzech dniach przewieziono mnie do
Kalisza, do tamtejszego UB. Przy śledztwie „asystował” kapitan NKWD w mundurze rosyjskim. Niby jako
„doradca” dla niedoświadczonych oficerów śledczych
polskiego UB. No i doradzał. Zupełnie podobnie jak
w Lublinie na ul. Krótkiej. A uczniów miał pojętnych.
Warianty prowadzenia śledztwa były takie same, jak
w Lublinie z wyjątkiem sadzania na nodze od stołka.
W celi przetrzymywany byłem sam, aż nagle, po
mniej więcej tygodniu wprowadzono do mojej celi jakiegoś starszego pana, tak około 45 lat, który w tajemnicy oznajmił mi, że jest kapitanem, komendantem
WIN rejonu kaliskiego. Nawet mi oświadczył, że jest
wobec tego moim przełożonym. Nie doprowadziło to
do żadnych moich zwierzeń; po dwóch chyba dniach
zabrano tego pana z mojej celi. Do dzisiaj nie wiem,
czy był on rzeczywiście aresztantem, czy tylko podstawionym w ramach śledztwa i doradztwa kapitanem
NKWD.
Po kilku dniach z UB w Kaliszu zostałem przewieziony do UB w Turku, gdzie było już 10 żołnierzy od
„Groźnego”. Kilku z nich było z mojej grupy. Od nich
dowiedziałem się, że były jeszcze dwie walki, w których
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padło kilku zabitych, że „Groźny” w ostatniej walce został ranny i po obławie osaczony strzelił sobie w głowę.
Przywieźli Go do UB w Turku, gdzie leżał w komórce.
W Turku śledztwo było już łagodniejsze, a w stosunku do mnie złagodniało zupełnie, gdy podczas
konfrontacji milicjanci z zajętego przeze mnie i moją
grupę posterunku w Tuliszkowie oświadczyli oficerowi śledczemu, że ja jestem tym porucznikiem, który
przerwał bicie ich i zabronił dalszego bicia. Rzeczywiście tak było.
Na zakończenie śledztwa 14 kwietnia 1946 r. przyjechał z Rejonowej Prokuratury Wojskowej w Poznaniu prokurator por. — chyba nazywał się Cieślak —
i przez ostatnie dwa dni i dwie noce opracowywał akt
oskarżenia. Mnie z 16 wykazanych w śledztwie akcji
(wg nomenklatury komunistycznego sądu — napadów) zbrojnych na posterunki MO, UB, urzędy gminne itp. przypisano tylko 10, uznając, że jeżeli nie byłem
w bezpośredniej bliskości tych akcji — to nie brałem
w nich udziału. Zorientowałem się podczas nocnych
rozmów ze mną, że zna on wiele walk powstańczych
zgrupowania „Radosława” i że chyba był on żołnierzem „Radosława” z „Zośki” lub „Parasola”.
16 kwietnia 1946 r. odbyła się rozprawa pokazowa,
na którą spędzono ludność z Turku i okolic. W procesie tym popełnione zostały uchybienia i niewłaściwości, takie jak:
1. W sprawie ewidentnie politycznej przybyły z Poznania na sesję wyjazdową do Turku Rejonowy Sąd
Wojskowy przed rozpoczęciem rozprawy zmienił się
w Sąd Okręgowy w trybie doraźnym,
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2. Bezpodstawnie ustalił kwalifikację popełnionych
czynów, z partyzanckiej walki polityczno–wojskowej
oddziału leśnego podlegającego organizacji „NIE” na
działalność „terrorystyczno–rabunkową” i zastosował
art. 259 kodeksu karnego,
3. Sądowi przewodniczył sędzia nie znający języka
polskiego, posługujący się tylko językiem rosyjskim,
noszący mundur oficera Wojska Polskiego, w stopniu
majora, o nazwisku Giemborek; dwaj ławnicy i prokurator w mundurach Wojska Polskiego, protokolant
cywil — byli Polakami,
4. Podsądni pozbawieni byli obrony; wyznaczony
z urzędu obrońca z Poznania nie przybył na rozprawę.
Rozpoczęcie rozprawy zostało wstrzymane, ściągnięty
przymusowo adwokat z Turku, doprowadzony przez
milicję na salę rozprawy, nie znał akt sprawy i jedynie
pro forma pełnił rolę obrońcy jedenastu oskarżonych.
Z aktami sprawy nie miał możliwości zapoznać się,
gdyż Sąd udzielił mu jedynie piętnaście minut czasu na
zapoznanie się z aktem oskarżenia. Ani śledztwo, ani
przewód sądowy nie wykazały dokonania przez żadnego z podsądnych jakiegokolwiek zabójstwa człowieka.
Oskarżeni zostaliśmy — jak to określił przewodniczący sądu — za „terrorystyczne napady” i skazani:
6 osób na karę śmierci, ja na dożywotnie więzienie,
3 osoby na kary po 15 lat więzienia i jedna osoba na
karę 10 lat więzienia. Wyrok śmierci na sześciu skazanych został wykonany 18 kwietnia 1946 r., a więc
po 48 godzinach w lesie pod Turkiem, w sposób tajny,
przez tureckich funkcjonariuszy UB. Mnie przed karą
śmierci uratował prokurator, porucznik Sądownictwa
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Afisz z ogłoszeniem wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu
z 16 kwietnia 1946 r. na sesji wyjazdowej w Turku, skazujący
naszego Tatę na karę dożywotniego więzienia (pierwotny wyrok
skazywał na karę śmierci). Afisz ten wywieszony w Turku nasza
Babcia Janina zdjęła i zachował się do dzisiaj
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Wojska Polskiego, który przekonał sędziego Rosjanina, majora Giemborka, że mnie jako kawalera Krzyża
Virtuti Militari nie można skazać na karę śmierci. Nie
znam argumentów, jakich użył prokurator — pamiętam jedynie, że 6–krotnie sędzia Giemborek odczytywał moje nazwisko jako pierwsze łącznie z nazwiskami
żołnierzy skazanych na karę śmierci, a przy następnym
czytaniu już pominął moje nazwisko, dodając komentarz, że „oskarżony Stachowiaku” powinien w pierwszym rzędzie otrzymać karę śmierci, lecz ze względu
na posiadany Krzyż Virtuti Militari, walkę z hitlerowskim okupantem oraz młody wiek zostaje mu wymierzona kara dożywotniego więzienia.
Po ogłoszeniu wyroków zgromadzona na sali ludność zaczęła głośno i gwałtownie protestować, co spowodowało ucieczkę Sądu z sali rozprawy i interwencję
służby bezpieczeństwa.
Na drugi dzień po rozprawie załadowano nas, skazanych na karę więzienia, do samochodu — wojskowej półciężarówki w celu wywiezienia do więzienia
do Kalisza. Przed odjazdem samochodu do stojącego
przy samochodzie prokuratora podeszła dziewczynka
w wieku może 15–16 lat i zapytała, czy może nam dać
papierosy. Prokurator pozwolił. Dziewczynka rzuciła
mi na kolana paczkę papierosów. To było jak gdyby
hasło; z bram domów rynku wysypali się ludzie, podbiegali do samochodu i wrzucali nam paczki. Był to
chyba Wielki Piątek przed Wielkanocą. Półciężarówka
zapełniła się paczkami z ciastem, wędliną, papierosami
i innymi świątecznymi frykasami. Tak ludność Turku
żegnała swoich skazanych partyzantów, których Sąd
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rzekomo w imieniu Ich Państwa skazał jako bandytów
na tak wysokie wyroki. Nie tylko komuniści i służalcy
Kremla nazywali nas bandytami; przed nimi czyniło
to gestapo i inne hitlerowskie instytucje.
Z więzienia z Kalisza przewieziono mnie do więzienia w Strzelcach Opolskich, jednego z najcięższych
w owym czasie więzień komunistycznych. Byłem tam
na czarnej liście „działu specjalnego” więzienia i często
odwiedzałem karcer, po 24 lub 48 godzin nago, w zimie przy otwartym oknie. Przesiedziałem cały okres
kilkunastu miesięcy „izolatki”, tj. oddziału o ciężkim rygorze, na którym komendant Myzia z paczką zwyrodniałych oddziałowych zamordował ośmiu
więźniów. Po zniesieniu „izolatki” ważyłem 48 kilogramów, a Matka moja po przyjeździe na „widzenie”
nie poznała mnie. W 1951 r. przewieziono mnie do
malarycznego więzienia w Barczewie, za Olsztynem na
północ, gdzie było mi już znacznie lepiej, bo i rygor
był łagodniejszy i personel chyba bardziej ludzki; no
i pracowałem tam w biurze tak zwanego Działu Pracy.
27 października 1953 r. otrzymałem prezent na swoje
imieniny — W O L N O Ś Ć ! Zostałem warunkowo, przedterminowo zwolniony po odbyciu kary 7 lat
i 6 miesięcy więzienia. W dniu swoich imienin, 28 października 1953 r., przybyłem do domu i zastałem tylko
samą Matkę. Ukochany mój Ojciec był w szpitalu i po
miesiącu zmarł; ale doczekał wolności syna...
W wyżej wymienionej relacji opisałem w skróceniu
mój pobyt w jednym z najcięższych więzień komunistycznych okresu stalinowskiego, to jest w Centralnym
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Więzieniu Karnym w Strzelcach Opolskich. Opisałem
to w wielkim skrócie, gdyż trudno mi było się przemóc i wracać pamięcią do tamtych przeżyć — to jest
tak, jakby przeżywać to jeszcze raz. Tym bardziej, że
dzisiaj nawet mnie trudno uwierzyć, że przeżyłem to,
co przeżyłem i że opisane niżej czyny były dokonywane przez Polaków w stosunku do Polaków.
Po przetransportowaniu grupy więźniów z więzienia w Kaliszu do CWK w Strzelcach Opolskich w maju
1946 r. osadzono nas w celach przeważnie czteroosobowych, w których jednak najczęściej umieszczano
6–7 więźniów. Łóżko przypinane do ściany było tylko
jedno — służyło jako przechowalnia sienników w czasie dnia. Spaliśmy na siennikach układanych na noc
na podłodze, ułożeni ciasno obok siebie; na swobodne, luźne ułożenie nie było miejsca. Wszyscy musieli
spać na jednym boku, bo to zajmowało mniej miejsca.
Przewracanie się z boku na bok odbywało się na komendę wydawaną przez dyżurnego lub starszego celi.
Ale nie to było zmorą tego więzienia (nie tylko tego,
innych też). To byli kapusie! W każdym więzieniu
tamtego okresu funkcjonował Dział Specjalny. Była to
ekspozytura Urzędu Bezpieczeństwa, mająca za zadanie zdobywanie od więźniów takich informacji, jakich
nie zdołano od nich wydobyć w śledztwie. Szczególnie interesowały ich informacje dotyczące spraw politycznych uznawanych przez UB za antypaństwowe
i antysocjalistyczne. Każdego więźnia, który miał
przeszłość AK–owską, NSZ–owską lub inną wolnościowo–polityczną, „spec” (tak więźniowie nazywali
kierownika Działu Specjalnego lub jego pracowników)
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wciągał na listę więźniów do inwigilacji i „obsadzał”
go kapusiem lub kapusiami, w zależności od wielkości celi i „ważności” danego więźnia. Kapusi Dział
Specjalny werbował spośród więźniów kryminalnych,
volksdeutschów siedzących za współpracę z okupantem i innych szumowin — ale zdarzały się przypadki
pójścia na współpracę ze „specem” więźniów politycznych — a to było dla nas najbardziej niebezpieczne,
gdyż takiemu więźniowi z zasady ufało się. Ponadto
kapusie potrafili — i często podobno to czynili —
tworzyć informacje o więźniu, którego dostawali do
rozpracowania. Za kilka papierosów, dodatkowe widzenie z rodziną, czy inny drobny przywilej załatwiany kapusiowi przez „speca” — tworzył on informację,
że dany więzień jest wrogo nastawiony do ustroju, że
jest zatwardziałym wrogiem komunizmu i ZSRR —
a czasem udało się kapusiowi wyciągnąć informację
o nieujawnionych dotychczas faktach działań przed
aresztowaniem, powiązaniach lub kontaktach z ludźmi byłej Armii Krajowej — co powodowało aresztowanie tych osób. Chcąc się uchronić przed kapusiami,
pisałem podania do naczelnika więzienia o przeniesienie mnie na oddział cel pojedynczych, co często było
uwzględniane. Byłem jednak na liście „speca” Nowaka
jako więzień do rozpracowywania. Z nim ściśle współpracował komendant oddziałów, Myzia. Pod byle więc
pretekstem zabierano mnie z pojedynek i wsadzano
na cele ogólne, to jest wieloosobowe. Większość więźniów (i oddziałowi — nie wszyscy źli) znało mnie
jako oficera AK, powstańca i późniejszego dowódcę
oddziału partyzanckiego, co powodowało, że odczuDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

118 Wspomnienia

wałem poważanie i sympatię wielu więźniów i niektórych oddziałowych. Przy przenoszeniu z pojedynek
do celi ogólnej bardzo często ostrzegano mnie, kto
jest kapusiem, kogo należy się wystrzegać. A ja byłem
hardy, twardy, no i silny. Dochodziło często do scysji
i awantur z kapusiem z celi, z której chciałem się wydostać lub spowodować zabranie kapusia. To skutkowało. Kapuś dostawał lanie, ja karcer (to jest 24 lub
48 godzin pobytu w karnej celi zwanej karcerem —
o twardej pryczy i bez siennika, z okratowanym „kojcem” w środku, o wymiarach 1,5 m na 2 m). Ale po
powrocie z karceru albo nie było już tego kapusia,
albo ja wracałem do pojedynki. Jednego razu zastępca
„speca” spowodował sprzeczkę ze mną przy wychodzeniu z łaźni. Odpowiadałem dość nonszalancko,
nie wiedząc o tym, że jest to zastępca „speca”. Zabrał
mnie do swojego pokoju — biura i wpuszczając przed
sobą do środka, uderzył mnie w twarz; przy tym zamknął drzwi. Bez zastanowienia rąbnąłem go prawym
sierpowym tak, że tyłkiem wpadł na własne biurko.
Wyskoczyłem na korytarz z krzykiem, że mnie biją.
Zrobił się tumult funkcjonariuszy, ze swego gabinetu
wyszedł naczelnik, ja twierdziłem, że ten „spec” mnie
uderzył, on twierdził, że to ja jego; nikt nie kłamał —
ale on nie poszedł do karceru, tylko ja! Na dwa razy
po 48 godzin, z przerwą 24–godzinną. Przeżyłem.
A u więźniów zyskałem jeszcze większe poważanie
i posłuch.
W 1949 lub 1950 r. naczelnikiem został dotychczasowy kierownik działu specjalnego, Nowak. Nie wiem,
czy z własnej inicjatywy, czy na polecenie odgórne, na
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Tadeusz Stachowiak, zdjęcie zrobione niedługo po odzyskaniu
wolności (1953/1954 r.)
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jednym (może dwóch) oddziale skrzydła „A” utworzył
specjalny oddział izolacyjny, przez więźniów nazwany
„izolatką”. Panował tam zaostrzony rygor. Więźniowie pozbawieni zostali widzeń z rodzinami, spacerów,
pisania i otrzymywania listów, otrzymywania paczek
i możliwości dokonywania tak zwanej „wypiski”, to jest
zakupywania artykułów żywnościowych i papierosów
z kantyny za własne pieniądze, o ile więzień takowe posiadał na swoim więziennym koncie. A ponadto jedzenie więzienne było dodatkowo ograniczone. 400 gram
kluchowatego razowego chleba na dzień, lurka kawowa
na śniadanie i kolację, a na obiad wodnista zupa z suszonej brukwi, niby–kapuśniak lub niby–krupnik. Po
kilku dniach pobytu na izolatce głód był taki, że trudno to opisać. W nocy nie można było spać z głodu!
Ja oczywiście byłem w pierwszej grupie więźniów
osadzonych na tym oddziale. Od początku do jego
końca. Nie pamiętam już, ile to trwało — ale chyba
około półtora roku.
Co jakiś czas w nocy słychać było głuche uderzenia, jęki, a czasem krzyki bólu. Domyślaliśmy się, że
to funkcjonariusze katują więźniów w celach izolatki.
Doszły nas przecieki informacyjne, że to Nowak, Myzia i kilku zwyrodniałych oddziałowych wchodzą do
upatrzonej, wybranej przez siebie celi i biją więźniów.
Czasami w niedzielę obsada oddziałowych na izolatce była zastępcza, bo „zwyrodnialcy” mieli wolne.
Dostawaliśmy wtedy lepsze jedzenie, gęstą kaszę,
której nie zjedli więźniowie z normalnych oddziałów.
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działowi: Kmicik, Bartczak i Jelito. Dzięki im za to;
oni się przecież narażali!
Przez cały czas pobytu na izolatce udało mi się
chyba tylko 2 razy dostać na „szpitalkę” (więzienna
izba chorych), gdzie funkcje lekarza pełnił mój przyjaciel, żołnierz „Radosława”, Janusz Oskierko–Jeznacki, a jego pomocnikiem sanitariuszem był Wacek
Kucharski, także powstaniec, ppor. od „Zdunina”
i także mój przyjaciel. Powiedziałem im o tych nocnych katowaniach więźniów. Już wiedzieli z innych
źródeł oraz dzięki oględzinom zwłok więźniów przynoszonych od czasu do czasu z „izolatki” — jako
samobójców–wisielców. Takie były wersje Nowaka
i Myzi. Tylko, że „wisielcy” ci mieli na ciele plamy,
świadczące o biciu przed śmiercią! Doszliśmy do
wniosku, że więźniowie najpierw byli katowani, a potem wieszani na ich własnych kalesonach, na kracie
okienka celi, z przewróconym przy nogach taboretem — co pozorowało, że więzień powiesił się na kracie. Janusz powiedział o tym lekarzowi, przychodzącemu raz w tygodniu z wolności na oficjalne wizytacje
chorych w „szpitalce”. Musiał on zresztą wystawiać
akty zgonu tych więźniów. Lekarz, o ile pamiętam,
nazywał się Żabski i pochodził z Warszawy. Podobno on zameldował o tych przypadkach do Warszawy.
Przyjechała komisja z Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego z Warszawy. Dowiedzieliśmy się też, że
Radio Wolna Europa nadało o tym wiadomość, podając nazwiska ośmiu tak pomordowanych więźniów,
jak i nazwiska ich morderców. Nowak, Myzia i kilku
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

122 Wspomnienia

innych funkcjonariuszy zostało aresztowanych. Podobno mieli proces. Podobno Myzia został przez sąd
PRL–u skazany aż na 3 lata więzienia!
Izolatka się skończyła. Naczelnikiem został Żyd
Aranowicz. Stworzył ludzkie warunki pobytu w więzieniu. Otworzył świetlicę i boiska do siatkówki i koszykówki. Ja dostałem się do pracy do magazynu żywnościowego. Odżyłem! Pracowałem tam kilka miesięcy,
aż „zrobił” mnie u „speca” superkapuś Świętochowski.
Zostałem przeniesiony do pralni więziennej. Jesienią
1951 roku przewieziono mnie do więzienia w Barczewie, skąd wyszedłem na wolność 27 października
1953 r.
Warszawa, 7 lipca 1995 r.
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Jest zima 2012/2013. Siedzę w ciepłym, słonecznym dwupokojowym mieszkaniu na Pradze, za oknem sypie świeży,
biały śnieg, dwa duże psy leżą koło mnie na podłodze, a ja
przepisuję Taty pamiętnik. Sześćdziesiąt cztery lata temu
Tata — miał wtedy 23 lata — napisał:
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7 lutego 1949 roku — CWK Strzelce Opolskie
Dzień wczorajszy był dla mnie bardzo pomyślnym. Po
dwóch miesiącach izolacji wezwany wreszcie zostałem
do ob. Naczelnika i po bardzo krótkiej rozmowie dostałem pozwolenie na pobranie z depozytu własnego
koca, swetra, książek, notatek, zeszytów i przyborów
piśmiennych. I będę mógł już nareszcie chodzić na
spacer. Ta izolacja dała mi się bardzo mocno we znaki.
Uważam, że jest to najcięższa kara, jaką władze więzienia mogą zastosować do niektórych więźniów. Piszę
„niektórych”, gdyż srogą ona nie jest, jest tylko przykrą i poniżającą dla tych, którzy rozumieją jej sens.
Ale skończyło się i nie warto wspominać, bo przykro...
Nie uważam siebie za dziecko ani za chłopca —
mam, zdaje się, uzasadnione pretensje do dojrzałości,
lecz przyznać muszę, że wczoraj, gdy już wszystko
przyniosłem sobie z magazynu do celi i gdy założyłem sweter — cieszyłem się jak kilkuletnie dziecko
z otrzymanej nowej, ładnej zabawki. Było mi tak ciepło! Nie trząsłem się z zimna jak dawniej. Ten sweter
jest taki gruby, ciepły i pod samą szyją grzeje jak piecyk. Dosłownie jak piecyk! A w nocy! Na swoim nieco
twardym sienniku i trochę przykrótkim wyciągnąłem
się jak młody lord i rozkoszowałem się ciepłem. Nie
spałem jak dawniej skurczony i z głową pod kocem.
Spałem sobie wygodnie wyprostowany i z głową na
wierzchu, gdyż miałem drugi koc i było mi ciepło!
A moje „szpargałki” też sprawiły mi wiele radości. Z jakimś dziwnym uczuciem, którego nie potrafię
określić, wyjmowałem z koca (w którym wszystko przyniosłem) i układałem w kartonie książki techniczne,
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angielski, historię, notatki z fizyki i chemii i wszystkie
inne „kochane szpargałki”, których od 4 września ubiegłego roku nie widziałem. Ach, cóż tu pisać. Po prostu
jestem w takim dobrym nastroju, w jakim już dawno,
dawno nie byłem. Ten wczorajszy dzień, dzień 6 lutego
1949 r., był jednym z tych nielicznych dni w ostatnim
trzechleciu, które nazwać można by mianem już, jeśli
nie szczęśliwego (gdyż to w wiezieniu jest prawie niemożliwe), to z całą pewnością pomyślnego dnia.
Odkryłem przy tym pewną myśl, że tak łatwo jest
uszczęśliwić, zadowolić więźnia. To, co otrzymałem
wczoraj, to stosunkowo niewiele — a jednak tak dużo!
Nie wiem jeszcze, co będę teraz robił, czego będę
się uczył. Nie ułożyłem sobie jeszcze żadnego planu
zajęć. Wiem tylko, że w ten zeszyt wpisywał będę
wszystkie moje ważniejsze przeżycia, wrażenia i myśli. Prawdopodobnie nadal będę uczył się angielskiego,
chociaż wiem, że sprawi mi to wiele trudności. Najgorsze jest to, że bardzo dużo z tego, co zdołałem się
w przeszłości nauczyć, obecnie nie pamiętam. A najgorzej jest z gramatyką. No i brak konwersacji i jakiejkolwiek pomocy. Poza tym muszę przyswoić sobie
idee socjalistyczne. Nie mam żadnego pomocniczego
materiału oprócz gazety. Trzeba będzie napisać do Boginki, by przysłała mi Krótki Kurs Historii WKP(b), coś
z Marksa, Lenina i Stalina, a także broszury z materiałem z Kongresu Jedności, które podobno mają być
wydane. Muszę pogłębić swoją wiedzę o socjalizmie,
gdyż uważam, że każdy zdrowo myślący człowiek, bez
względu na swoją przeszłość, poznać powinien naukę,
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sprawiedliwości dawnych czasów. Uczyć się muszę,
gdyż wierzę, że to mi pozwoli zrealizować swoje marzenie — pracy dla Polski. A także chciałbym uporządkować swoje notatki z gimnazjum, szczególnie
z zakresu historii. Muszę też wyciągnąć swoją algebrę
z biblioteki, by nieco „pomęczyć” umysł. Trzeba ćwiczyć „mózgownicę”, by zamiast oleju nie było w niej
siana. Aha. Planuję jeszcze robić wypisy z prasy na temat aktualnych zagadnień politycznych, społecznych,
gospodarczych z kraju i zagranicą. Nic więcej na razie
w planie nie mam, ale myślę, że i tego wystarczy. Pracy będę miał dużo, ale to nic. Przynajmniej nie będę
myślał o głupstwach. Muszę tylko wziąć się porządnie
w karby, nie dopuścić bym uległ lenistwu!
W moich myślach dominującą pozycję zajmuje problem wyjścia i pracy po ewentualnym wyjściu. Co będę
robił, gdzie mieszkał, w jakiej dziedzinie będę pracował, czy będę mógł się dalej kształcić, czy będę mógł
założyć własne ognisko domowe? (Ha! Bądźmy szczerzy. Jeśli mnie tylko jakaś niewinna dzieweczka zechce, mnie łysiejącego młodziana — to chyba tak!!!).
Kiedy ja wyjdę? Kiedy...? Mam jeszcze do odsiedzenia dwanaście lat i dwa miesiące. Czy wyjdę dopiero
w 61 r., czy wcześniej? Och, jakże chciałbym wyjść, jakże pragnąłbym pracować! Jakże głupie, jakże straszne
jest życie, gdy nie daje zadowolenia. A życie nie daje
człowiekowi zadowolenia wówczas, gdy strawione jest
nieproduktywnie, gdy jest zmarnowane. Przez okres
okupacji nie mogłem się uczyć, ale zadowolenie z życia
miałem, gdyż dawała mi je walka. Rok 1945 był rokiem
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ków bytowania. A pierwsze miesiące 46 r.? To był najczarniejszy okres mego życia, okres, w którym zburzyłem dorobek swej czteroletniej walki o wolność Polski.
A czas od kwietnia 46 r. to trzy lata stracone, które już
nie wrócą. Nie! Niezupełnie stracone! Te trzy lata otworzyły mi oczy, nauczyłem się patrzeć trzeźwo na rzeczy, nauczyłem się oceniać wszystko według prawdziwej
wartości. Te trzy „więzienne” lata były ciężkie, czasem
nawet bardzo ciężkie, lecz one pozwoliły mi zrozumieć
wiele, pozwoliły mi poznać prawdę, pozwoliły mi należycie „ocenić” swoich byłych „wodzów”, a w konsekwencji pozwoliły mi ostatecznie zerwać z przeszłością, tą
która mnie zhańbiła, której się brzydzę. Więzienie jest
dobrą szkołą dla takiego durnia (wybacz mi Tadziku!)
jak ja, tylko byleby nie za długo trwało, gdyż jest ono
szkołą najcięższą z istniejących na świecie.
No, dość rozważań na dzisiaj. Na korytarzu słychać stukot stawianych kotłów. Zaraz będzie kolacja,
a ja po dzisiejszym spacerze, pierwszym od dwóch
miesięcy czuję, że okropnie będę znęcał się nad chlebem i resztkami smalcu — na brak apetytu nie mogę
narzekać.
Ogólnie dzień dzisiejszy rozpoczął i kończy się pomyślnie. A że jest to poniedziałek, więc w myśl starego
zabobonu naszych prababek — cały tydzień powinien
być pomyślny. Ha, może dostanę list od Ali? A może
z domu? Bo od Boginki dostałem kilka dni temu. Kochana Boginka! Pyta się, czy może mi przysłać kołdrę
(!), Nie Siostrzyczko moja, kołdry nie można przysłać, ani broń Boże pierzyny — chyba tylko po to,
by mole w depozycie miały co jeść.
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Dziś jest siódmy, za trzy dni napiszę list do Luśki.
Maleńka Ala moja. Co Ona teraz robi, o czym myśli...
Luśka, Luśka... biedna...
9 lutego 1949 roku
Wczoraj rozpocząłem naukę. Przed południem zrobiłem sobie plan zajęć na cały tydzień, a po południu
przerabiałem historię z okresu Ludwika Węgierskiego
i Jadwigi. Gdy się ma zajęcie, dzień szybciej leci. Źle
napisałem. To nie jest logiczne. Czas płynie w jednakowym tempie, tylko z zajęciem nie dłuży się tak.
Dzień wczorajszy zleciał mi szybko i dobrze, za to
noc... niech ją gęś kopnie lewą nogą. Wieczorem zasypiając czułem się zupełnie dobrze, a w nocy, nie wiem,
o której godzinie, obudziłem się z okropnym bólem
żołądka. Takiego bólu nie odczuwałem jeszcze w życiu, nawet jak „na żywca” rżnęli mi półdupek w poszukiwaniu odłamka. Tak się czułem, jakby mi stukilowa
jejmość usiadła na brzuchu. Na pewno ten wczorajszy
groch tak mi dogodził. Prawie godzinę męczyłem się
„na tronie”, zanim mi ulżyło. W końcu przeszło. Dziś
rano napiłem się tylko gorącej kawy, a na obiad zjadłem trochę kaszy, lecz teraz na kolację mam zamiar
wyrównać straty śniadaniowe i obiadowe, gdyż czuję
się już zupełnie dobrze, a głodny jestem jak osioł na
skalnej pustyni.
Szukałem dziś w gazecie wyroku na Mindszentyego,
ale nie ma jeszcze. Pewnie będzie jutro. Ciekawy jestem,
co też „zarobi”. Ja myślę, że około piętnastu lat. Proces
ten przypomina nieco procesy naszych „wodzów”. Na
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bią, organizowali walki, dawali rozkazy, a na rozprawie
nagle — mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Gdy jestem w bardziej sceptycznym nastroju, w takim wypadku śpiewam sobie (zresztą pod swoim adresem także):
Chciało się Zosi jagódek...
Mnie też się zachciało. Jakie to życie jest nielitościwe. Zrobi coś człowiek przez głupotę, bez zastanowienia się i później chociażby nie wiem jak pragnął zmienić to, to już nie może. Za późno... Czasu cofnąć nie
można! Niech to licho porwie. Dureń, dureń i jeszcze
raz dureń. Dziś byłbym już po maturze, może na Politechnice... A tak? E, szkoda myśleć...
15 lutego 1949 roku
Pomyliłem się trochę. Mindszenty dostał nie 15 lat,
jak przewidywałem, ale dożywocie. Ano. Niech posiedzi. Widziałem go na zdjęciu, młody jeszcze. Wytrzyma.
Kilka dni nie zaglądałem do tego zeszytu, gdyż miałem bardzo wiele pracy. Piszę, piszę i piszę, i na inne
rzeczy nie mam prawie czasu. Ogarnęła mnie pasja nauki i pisania. A ostatnio w prasie były bardzo ciekawe
artykuły, które musiałem przepisać do swoich specjalnie
na ten cel przeznaczonych zeszytów. 10 napisałem list
do Luśki. Pisałem jej o tym, co odczuwam tu, co czuję
w stosunku do niej, o Jurku, no i o naszej ewentualnej
przyszłości. Maleńka moja. Ja nie mogę o niej myśleć,
bo... wyć mi się chce z rozpaczy i bólu. Jakie to straszne
jest kochać — i nie móc kochać. Och, żebym mógł dostać od niej list. Żebym mógł wiedzieć, co ona myśli, co
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dyś zobaczyć? Czy będę mógł ją tulić, pieścić i całować
jej oczy, jej małe usteczka? Czy będę mógł nazwać ją
„moją”? Och, Alu, Alu żebyś ty mogła znać moje myśli,
moją tęsknotę i ból, ten ogromny ból duszy... Zresztą,
po co? Może i ją by wówczas zabolało serce..., a tego
bym nie chciał. Jednak, czemu ona nie pisze, czemu nie
mam od niej żadnego listu już od tak dawna. Przecież
od dwóch miesięcy już mogę otrzymywać listy, więc
gdyby napisała, to chyba bym dostał.
Kilka dni temu zaszedł wypadek, który mnie bardzo,
bardzo zdziwił. Byłem pewny, że kto jak kto, ale Radosław
definitywnie zerwał z Londynem — aż tu komunikat
prasowy — że Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław,
kierował podziemną organizacją i został aresztowany.
A z nim pewna grupa członków byłego jego zgrupowania
„Północ”, z „Zośki”, „Parasola” i innych, to na pewno
i z „Czaty” też. Ha, tego bym nie przypuszczał. Przecież
sam wydał rozkaz ujawniania się — a teraz rozpoczął od
nowa. Źle! Nie rozpoczął tylko już skończył!
Ano — jak zwykle śpiewam — chciało się Zosi
jagódek...
16 lutego 1949 roku
Jestem pod głupim wrażeniem. Nie wierzę w sny i doprawdy nie wiem, dlaczego w ostatnich dniach jestem
w tak podłym, pesymistycznym nastroju. Mimo mojej
woli, by nie myśleć o czymś „złym”, co ewentualnie
mogłoby spotkać Rodziców, Boginę i Alę — ciągle
o tym myślę. Uporczywie głupie i niedorzeczne myśli
wtłaczają się do mojej głowy. I zły jestem, gdyż zdaję
sobie sprawę, że to pod wpływem tych głupich snów.
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Kilka dni temu, a właściwie nocy widziałem obraz jakiejś straszliwej krwawej walki toczonej z Niemcami.
Niemcy burzyli nam domy, w których mieszkały nasze rodziny, a myśmy palili im czołgi. A po tej walce
widziałem moją mamę z roztrzaskanym przez cegłę
czołem. Wezwany przeze mnie doktór zrobił operację i Mamusia żyła, ale jakaś inna, jakby nienaturalna. A Ojciec liczył jakieś złote pieniądze i część dawał
mnie, a część Bogince. To był pierwszy tego rodzaju sen, a po nim nastąpiły dalsze, podobnie przykre.
Dziś w nocy oprowadzałem Boginkę i Alę po promenadzie Szustra (na Mokotowie) i pokazywałem
im groby zabitych w jakiejś walce żołnierzy polskich
i niemieckich, objaśniając, co oznaczają drewniane
krzyże na tych grobach. A przecież tam nie ma i nie
było żadnych grobów. Jest tam wprawdzie grobowiec
Szustra, ale tego nie widziałem. Potem groby gdzieś
zanikły, a myśmy chodzili pomiędzy drzewami i koło
jakiegoś wielkiego zamku, czy pałacu. W parku tym
były jakieś wkopane w ziemię wielkie słupy, tak jakby
telegraficzne, a na nich grube gumowe przewody elektryczne idące od strony ul. Szustra do tego pałacu.
I w pewnej chwili, kiedy myśmy podchodzili do jakiejś
bramy wychodzącej na Puławską, nastąpił straszliwy
wybuch w górze na tych przewodach. Błysnęło oślepiające światło. We śnie słyszałem ten wybuch i widziałem to światło, jednak nie obudziłem się. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiedzeni jakimś złym przeczuciem
(naturalnie we śnie), pobiegliśmy Belgijską w stronę
domu. Na Szustra zatrzymał nas widok olbrzymich
stert gruzów w miejscach, gdzie dawniej stały domy,
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i nieprzejrzanych chmur pyłu i kurzu, od których było
zupełnie ciemno, prawie czarno. Po chwili z tumanów
kurzu zaczęły wyłaniać się sylwetki przerażonych,
straszliwie wynędzniałych i obdartych ludzi, udających się w górę Puławskiej. W tym tłumie zobaczyłem
Ojca i Mamę. Ojciec był takim, jakim widziałem Go
ostatnio na jawie, a Mama — znów tak jak w poprzednim śnie — mizerna, zgarbiona, nienaturalna.
Nie wiem, dlaczego mam takie przykre sny. I dlaczego Mamusię widzę taką — inną?! Przecież ostatnio, gdy była u mnie na widzeniu w moje urodziny,
wyglądała bardzo dobrze i ładnie. Więc taką powinienem ją mieć utrwaloną w pamięci i taką powinienem
widzieć w snach. Tę psychozę jakiegoś nieszczęścia potęguje jeszcze fakt, że od kilku miesięcy nie mam listu
z domu i od Ali, a ostatnio nie otrzymałem paczki jak
normalnie. Już tydzień temu powinna być. Nie czekam
na nią z tego względu, by mieć co jeść i palić, tylko
by upewnić się, że wszystko w domu jest dobrze. Bo
paczka jest dla mnie zawsze miernikiem i sprawdzianem, czy w domu jest wszystko w porządku. Jak paczki
przychodzą normalnie, to jestem spokojny, ale jak tylko jakaś się spóźni, to moja wyobraźnia szaleje. Zaraz
rodzą się wizje nieszczęść. A wiem przecież, że w domu
nie mogło się nic złego stać. Bo skąd? Nie. Nie mogło!
To byłby najstraszniejszy cios... Nie. Nie myśl idioto
o tym, co być nie może. Bo to nie może być. To tylko
moja głupia, niedorzeczna, bujna wyobraźnia.
Gdy tylko zaczynam myśleć o tym, co tam w domu,
u Boginki lub u Ali mogłoby się stać, zaraz wyzywam
siebie od najgorszych durni, idiotów itp. — ale to
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mało pomaga. Myśli uporczywie wracają. Dopóki nie
dostanę listów z domu, od Ali i od Boginki, lub chociaż normalnej paczki — to wiem, że nie zdołam być
zupełnie spokojnym. O, jakże strasznym w więzieniu
jest niepokój o swoich ukochanych, najbliższych. Niepokój, który w gruncie rzeczy jest nieuzasadnionym,
ale którego nie można uspokoić. To jest takie przykre,
strasznie ciężkie uczucie. Och, dałby Bóg, żebym mógł
dostać list. Żebym się tak nie martwił, nie niepokoił.
Żebym mógł mieć pewność, że tam jest wszystko dobrze, że wszyscy są cali i zdrowi.
20 lutego 1949 roku
Dziś jest niedziela. Od kilkunastu dni niecierpliwie
oczekując listu i paczki, w ogóle jakiejś wiadomości
z domu — byłem pewnym, że już chyba dzisiaj coś
dostanę. A tymczasem nie. Jestem jakoś dziwnie psychicznie przygnębiony i nie mam do niczego ochoty.
Na przykład przed chwilą chciałem przerabiać angielski — i nie mogę. Nie mogę skupić myśli. Rozlatują
mi się w głowie „po kątach”. Nie chcą siedzieć spokojnie. Snują mi się w głowie najfantastyczniejsze myśli i przypuszczenia na temat możliwych niedobrych
zajść w domu. Staram się je odpędzić i nie mogę. I te
głupie sny nie dają mi spokoju. Dziś w nocy śniła mi
się znów jakaś walka, ze świstem, w aureoli oślepiającego światła przelatujące na niebie olbrzymie pociski,
które wybuchały wkoło mnie i jakiś krwawy trup, leżący na dnie leja od jednego z tych pocisków. Śniło mi
się też, że zakopałem złote dolary, a wykopałem karabinowe naboje. Lecz to nie najgorszy sen dzisiejszej
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nocy. Najgorszy był nad ranem, z którego obudziłem
się płacząc. Śniło mi się, że jeździłem na łyżwach na
welodromie mokotowskim i w pewnej chwili zobaczyłem przechodzącego obok Palusińskiego z Zośką, jego
córką. On mnie też poznał i zaczął mi coś mówić, czego nie mogłem zrozumieć. Spytałem go o mojego ojca,
a on odpowiedział mi: „Twój ojciec ma teraz spokój.
Umarł na skręt kiszek”, zacząłem płakać i tak się obudziłem. I mimo mojej woli opanowało mnie uczucie jakiegoś nieszczęścia, które stało się w domu. I chociaż
w sny przecież nie wierzę i ciągle powtarzam sobie, że
ten sen to bujda — nie mogę otrząsnąć się z przykrego
wrażenia, wywołanego przez ostanie sny. A z drugiej
strony w domu coś stać się musiało. Bo gdyby wszystko było dobrze, normalnie, to przecież dostałbym już
jeśli nie paczkę, to list na pewno. Jestem przekonany,
że coś tają przede mną. Bo Boginka w ostatnim liście, który dostałem w drugiej połowie stycznia, pisze
mi, że następny list napisze mi wesoły. A tymczasem
ani wesołego, ani nawet smutnego nie otrzymuję. I od
Ali też nic. A przecież należą mi się w tym miesiącu
dwa listy, więc gdyby jakieś przyszły, to na pewno bym
dostał. Więc znaczy, że nie przyszły. Więc znaczy, że
nikt do mnie nie pisze. Ale dlaczego?! Czyżby Tatusiowi naprawdę się coś stało? Albo Mamusi? I dlaczego
nie chcą mi nic napisać, żeby mnie nie martwić... Och,
czy oni nie wiedzą, że taka niepewność jest jeszcze
gorsza...? Że niepewność ta, w której się obecnie znajduję, doprowadzić może do rozpaczy.
Skotłowane, niewesołe myśli zostały przerwane.
Dzięki Bogu! Czy na długo? — Nie wiem. W każdym
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razie na razie uleciały gdzieś. A to dlatego, że zostałem
przeniesiony na inną celę. Niczego się nie spodziewałem, a tu nagle wszedł ob. oddziałowy i zakomunikował
mi, że za swoje sprawowanie zostaję przeniesiony na południową stronę. I jestem już obecnie na południowej
stronie. Cela wydaje się być troszkę gorszą od tamtej,
tamta była czyściejszą — ale to było moją wyłącznie
zasługą. I tę celę też doprowadzę do porządku. A najważniejsze, że tam cały dzień nie widać było słońca,
a tu słońce świeci prawie przez cały dzień. Będzie mi
słoneczko zaglądało przez okno i może zdoła rozproszyć chmury atakujące moją wielce myślącą główeczkę.
Dałby Bóg, by „słoneczne” przeniesienie było naprawdę
zapoczątkowaniem lepszych słonecznych dni. By zmory nocne nie męczyły mnie więcej. I bym dostał jakąś
dobrą, pomyślną wiadomość z domu. Ech, na pewno
dostanę! Wierzę w to, wierzę...!
Nie wolno popadać mi w depresję. Nie wolno poddawać się urokowi niedorzecznych snów i głupich majaków, gdyż jeśli się poddam — to nie wytrzymam.
Jeśli opanuje mnie rozpacz, to będę stracony. Nie
zdołam dotrzymać do chwili wyjścia. Więc muszę być
silny! Muszę, muszę i jeszcze raz muszę! Wytrwać —
a żeby wytrwać, nie wolno mi upaść na duchu. Nie
wolno mi — gdyż ja chcę wyjść! Ja muszę wyjść! Mam
tyle obowiązków do wykonania. Muszę zabezpieczyć
byt Rodziców, muszę zaopiekować się Luśką, a wreszcie mam wielki obowiązek względem Państwa i Rządu.
Muszę zmyć piętno hańby z siebie! Muszę zrehabilitować się! Muszę pracą pokazać, że kocham Polskę
Ludową!!! Muszę!!!
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22 lutego 1949 roku
Kiedyś śpiewałem: „Życie bajka zaklęta, gdy kochają
dziewczęta...” — a dziś? Dziś doszedłem do wniosku,
i to zupełnie pewnego wniosku, że życie wcale nie jest
bajką — jak to głoszą poeci. A tym bardziej nie jest zaklętą bajką. Chyba przeklętą... dla mnie. Bo cóż mam
z tego życia? Tylko ból, żal i gorycz. I jeszcze ogromną, nieuspokojoną, straszną tęsknotę do wolności, za
domem, najbliższymi, przyjaciółmi, pracą... i za Alą.
Za czymś wielkim, czego mógłbym dokonać — a nie
mogę. Za tym wszystkim, co ludzie na wolności mają.
A wiem na pewno, że większość z nich nie docenia
tego. Nie zdają sobie sprawy, jak wielki skarb posiadają. Wolność! Cóż znaczy złoto, diamenty, brylanty
i wszystko przedstawiające jakąś wartość materialną — w porównaniu z Wolnością. Nic! To wszystko
nie ma znaczenia. Wolność — to skarb. Wolność to
praca. Wolność — to miłość, to szczęście, to radość...
to życie... Wolność — to wszystko!!!
24 lutego 1949 roku
Czarne myśli i złe przeczucia rozluźniły trochę szyki.
Nie są już takie zwarte i naprzykrzone w obleganiu
mojej łepetyny. Pozostawiły po sobie jednak przykry
znak — nieznośny ból głowy. Dawniej głowa nie bolała mnie nigdy, a teraz doznaję tej przyjemności dość
często. Paczki ani listu jeszcze nie otrzymałem — jestem głęboko przekonany, że wszystko jest dobrze, że
moje sny były tylko snami i że jutro na pewno coś
dostanę. Jutro miją cztery tygodnie, jak miałem ostatnią paczkę i myślę, że dłużej nie będę potrzebował się
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niecierpliwić i martwić. Nic złego się stać nie mogło,
gdyż w takim wypadku ktoś jednak napisałby do mnie,
lub przyjechał. Po prostu było w chałupce krucho
z forsą i dlatego musiałem trochę popościć. A że mam
jeszcze co palić i na dziesięć dni mi jeszcze starczy
papierosów, więc nie stało się nic strasznego.
Celę swoją doprowadziłem nieco do „ludzkiego”
wyglądu. Okna wyczyściłem, kurzu nie ma (bo wytarłem), a podłoga... hm... nie jest jeszcze taka, jak powinna być, ale jest już czyściejsza, niż była. Mam zamiar się do niej zabrać jeszcze raz, i to ze szczególną
pieczołowitością, lecz dopiero wówczas, gdy na dworze
będzie sucho. Bo przy obecnej pogodzie, to szkoda
roboty i energii. Na podwórku mokro i błoto, więc
wracając ze spaceru pod podeszwami (ładne mi podeszwy — dwa kawałki klocków!), przynoszę pokaźne
ilości błota i upiększam nim podłogę. W desenie!
Wczoraj byłem w bibliotece i przyniosłem sobie
książkę Janusza Meissnera Pilot Gwiaździstego Znaku.
Przeczytałem ją już dzisiaj rano, gdyż nie mogłem
nie przeczytać. Takiej książki odkładać nie można.
I nie wstydzę się tego, że serdecznie się przy jej końcu
popłakałem. A i w miejscu, w którym Meissner opisuje przylot trzech Pesiaków w dniu imienin Stacha
Latwisa, doznałem dziwnego uczucia. Jakoś mi było
„miękko” na sercu i oczy głupio zwilgotniały. Z jakąż
ogromną ochotą uścisnąłbym ich wszystkich. Pilota
i Janusza Meissnera także. Za to, że pisze o naszych
lotnikach. O tym wszystkim, co mi tak ogromnie
drogie. O ludziach, których cenię i podziwiam najbardziej — między którymi wyrosłem. O ich życiu,
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z którym są związane moje młode, najpiękniejsze lata,
spędzone na terenie Szkoły Podchorążych Lotnictwa
w Warszawie. Wówczas wierzyłem w to, że zostanę
lotnikiem. Wówczas byłem tego pewny. Byłem zdrowy.
A teraz? — nie mówiąc już o tym, że siedzę w więzieniu, nie mówiąc już o mojej „czarnej” przeszłości —
wystarczy wzrok, który mi nawala i chyba serce... Ech,
marzenia ściętej głowy. Ściętej...? A jednak marzę.
Wiem, że to nierealne, że to się nigdy nie stanie, że
nigdy nie będę mógł usiąść za sterem maszyny (i czuć,
że żyję naprawdę!) — a jednak stale myślę o tym jako
o czymś najbardziej upragnionym.
No cóż, robi się ciemno, muszę skończyć. Dość,
że Pilot Gwiaździstego Znaku, chociaż doprowadził mnie
do tak niemęskiego stanu, jednak poprawił moje samopoczucie i wzmocnił moją wiarę — w szczęśliwą
gwiazdę i w Boga. A ten płacz, naprawdę serdeczny
płacz, ulżył mi także. Szkoda tylko, że Latwis zginął tak wcześnie. Żeby chociaż kilku Niemców strącił.
I jemu byłoby weselej. Tam pod ziemią, na której stoi
śmigło Jego maszyny... Ech, brednie. Nie chce mi się
myśleć o śmierci — ale gdyby to ode mnie zależało —
wybrałbym taką, jaką zginął On.
Ciekawym, czy znam któregoś z lotników wymienionych w tej książce? Chyba tak. A na pewno niektórych z Okęcia z Mokotowa.
26 lutego 1949 roku
Mimo wysiłków, by nie dopuścić do głowy myśli o jakimś nieszczęściu — ciągle myślę o tym. Po prostu
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Tadeusz Stachowiak z siostrą Boginą, łączniczką ps. „Włóczęga”.
Czas okupacji w Warszawie, tuż przed Powstaniem Warszawskim

czą mi w głowie. Staram się myśleć o powstaniu
i o Ali — co zwykle daje mi zapomnienie wszystkiego
innego — staram się nawet marzyć o wzniosłych wyczynach, o lotnictwie, o wolności wreszcie — i na pewien czas zapomnę. Ale nie trwa to długo. W pewnej
chwili wyskoczy znów myśl, że w domu coś się stało.
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Ta myśl umiejscowiła się w umyśle i tylko chwilami
uda mi się ją uśpić. Ona drzemie tylko. I co chwila się
budzi. I męczy, męczy, strasznie męczy. Nawet gdy się
uczę. Piszę, myślę o czymś zgoła innym. Aż tu nagle
myśl — tam w domu stało się nieszczęście! I już moja
fantazja używa sobie w całej pełni. Jak rozszalały koń
na stepie bije kopytami, nie w ziemię, tylko w moją
głowę — i w serce. Wyzywam siebie od durnia, od
idioty, niestety to też nie pomaga. Staram się sam sobie — a właściwie tej głupiej myśli przetłumaczyć, że
to, że nie mam listu ani paczki — to przecież jeszcze
niczego nie dowodzi, że list mógł nie dojść do mnie,
a paczkę może odesłano lub po prostu nie było na nią
pieniędzy — lecz i to nie odnosi skutku. Przeczulona
wyobraźnia nie słucha tłumaczenia. Ona tylko wie, że
coś się musiało stać, a co? — tu właśnie ma pole do
popisu. Tu zaczynają się harce.
Ale ja mimo wszystko czasem też potrafię trzeźwo
myśleć. Naprawdę. Mam dowód tego. Otóż postanowiłem nie poddać się depresji i pesymizmowi, aż nie
dostanę pewnej wiadomości (naturalnie o tym, że
wszystko jest dobrze!). Dziś napisałem prośbę do Ob.
Naczelnika o dodatkowy list. Chcę napisać do cioci
Hani. A drugie — zmusiłem mózgownicę do małego
wysiłku matematycznego. Otóż obliczyłem (ogromnie
trudny rachunek!), że dziś mamy 26, więc 4 będzie
w piątek, 5 w sobotę, a 6 w niedzielę. W tych trzech
dniach (najpóźniej!) powinienem coś dostać. Liczę
więcej na paczkę niż na list. Jeśli do niedzieli, tj. do
6 III br., nie otrzymam nic — to znaczy, że moja wyobraźnia miała... Ech, dureń jestem. I to patentowany.
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To znaczy, że do szóstego marca na pewno dostanę
paczkę, a może i jakiś list przyjdzie. Boginka przyrzekła mi, że napisze, więc na pewno słowa dotrzyma. Od
Rodziców też pewnie coś przyjdzie, a może i Luśka
przypomni sobie o mnie i uświadomi sobie, że mnie
jest przecież bardzo źle bez listu od Niej.
3 marca 1949 roku
Myślę o rodzicach, o Bogince, Ali i Jurku. Przypuszczam, iż myśli moje przepojone są odrobiną goryczy
dlatego, że nie mam od nich nic — żadnej wiadomości. W domu musiało się coś stać. Widocznie nie mogą
napisać, a na paczkę nie mają pieniędzy. Ich miłości,
ich uczucia jestem bez zastrzeżeń pewny. A pozostałych moich bliskich? — Przykro mi, ale...
Cóż, Boginka pisała mi, że kocha mnie bardzo. Że
Jurek jest największym moim przyjacielem. Że mają
ogromne trudności, że nie mogą przyjechać do mnie.
Wierzę. Wierzę w to, że Ona mnie kocha, bo przecież
jestem Jej bratem. I w to wierzę, że Jurek jest moim
przyjacielem. I bardzo mnie cieszy to, że mimo moich
przestępstw uważa się jeszcze za mojego przyjaciela.
Największego przyjaciela?! Ja bardzo pragnę, by On był
właśnie tym pierwszym ze wszystkich przyjaciół, którego ceni się najbardziej. Ja Ich kocham. Ja wiem, że kocham Ich tak jak Oni mnie na pewno nie kochają. Lecz
to nie wzbrania mi mieć do nich odrobiny żalu. Gdy
myślę o Nich, czuję gorycz i jest mi przykro. Dlatego
właśnie, że Ich tak kocham. Wątpię, czy jest gdzieś na
świecie drugi taki brat, który by kochał tak swoją siostrę, jak ja kocham Boginkę. Wątpię, czy jest ktoś drugi
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na świecie, kto by tak cenił przyjaźń, jak ja. Nie mam
bynajmniej wygórowanego zdania o sobie. Są tylko fakty, które pozwalają mi tak przypuszczać. Pamiętam
Zenka. I nie zapomnę nigdy... Znałem Go krótko —
ale — On wiedział, że jestem Jego szczerym przyjacielem. Wiem, że On wiedział o tym! A gdy po natarciu
na ul. Płocką Zenek zginął, byłem ostatnim, który się
stamtąd wycofał [Opowiadanie z tej walki znajduje się w tym
zbiorze]. I mimo, że wiem, że Zenek zginął na miejscu,
do dzisiaj nie mogę sobie darować, że On został tam —
na pastwę Niemców. I nie daruję sobie tego nigdy. Lecz
cóż miałem wówczas robić? Było nas tylko dwóch zdrowych, Lech i ja. Nasi wszyscy wycofali się. Roman, Alina, Dąb i Mat wycofali się ranni, a Niemcy byli wkoło
nas. Kule gwizdały nisko przy ziemi, a to była moja
pierwsza walka w otwartym polu... Są to tłumaczenia,
które mogłyby uspokoić, jednak nie uspakajają.
Ciężko przeżyłem śmierć Zenka. Wyrzuty sumienia dręczyły mnie i dręczą jeszcze. Bo chociaż On już
nie żył — nie powinienem Go tam zostawić. Byłem
bardzo młodym i bardzo wrażliwym. Dałem sobie
słowo, że nie opuszczę już nigdy żadnego przyjaciela.
Nawet nieżyjącego już! Wiem, że ktoś może mnie posądzić o zbytek romantyzmu — zresztą byli i są tacy.
Pewnie mają rację...
Wówczas też chciałem wrócić po Zenka. Chciałem
wziąć patrol sanitarny i pójść po Niego. Nie dali mi.
Kapitan Motyl rozkazem zabronił mi. Ja jednak tego
nie rozumiałem. Czułem się straszliwie skrzywdzony. Przez kogo? Nie wiem. Chyba przez los i samego
siebie.
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Potem Sylwek został ranny. Nie śpiewam hymnów
pochwalnych na swoją cześć, chce tylko zrewidować,
czy stosunek mój do tych, których uważałem i uważam za swoich przyjaciół był w porządku. Naraziłem
się na śmiech i głupie docinki, gdy przez podwórze
jakiegoś domu na Muranowskiej prowadziłem z pistoletem w ręku jakiegoś doktora, który rzekomo nie miał
czasu udzielić pierwszej pomocy Sylwkowi. Wiem, że
postąpiłem jak dziecko. Miałem, zdaje się, nawet łzy
w oczach. Wydawało mi się jednak, że Sylwkowi należy
się pierwszeństwo. Dlaczego? Nie wiedziałem dokładnie. Chyba dlatego, że był dosyć ciężko ranny, że był
jednym z najlepszych żołnierzy Starówki — a i dlatego, że był moim przyjacielem.
Nieraz już było mi przykro z powodu moich kolegów. Jeszcze na Woli, po walce na Płockiej, wybraliśmy się z Lechem do szpitala Bożego Jana, by odwiedzić naszych rannych. Że Lech chciał tam iść, to
jasne. Miał tam brata Zdzicha. Ale ja? Znałem ich
wszystkich bardzo mało. Jednego Romana znałem
tylko bliżej. Nie bardzo chciałem iść, gdyż po kilkunastogodzinnej walce byłem straszliwie znużony.
Ogromnie chciało mi się spać po całonocnym czuwaniu. Jednak poszedłem. I co? Tylko jeden Roman ucieszył się szczerze z moich odwiedzin. Pozostali mało
okazali radości. Raczej obojętność. Zainteresowania
ich skierowane były w innym kierunku. Bo ostatecznie
cóż. Nie byłem tak interesujący jak młode dziewczęta,
które leżały w tym samym szpitalu. Nie wiedzieli oni
tylko, że już poza zmęczeniem musieliśmy w drodze
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łem, i to na większych przestrzeniach. Było mi przykro. To raz. Innym razem poszedłem ich odwiedzić
już w Śródmieściu na Szopena. Tam nie było Romana,
a Sylwek gdzieś wyszedł. Siedziałem w pokoju z nimi
i czułem się źle. Jakoś obco. Oni żyli innym życiem.
Nie czuli się związani ze mną więzami wspólnie przebytych walk. Zdaje się, że było to im zupełnie obojętne. A przecież ja byłem jednym z nich, kurierów.
Ja byłem ostatnim z nich zdrowym jeszcze, na linii,
w walce. Czyż zazdrościli mi tego? Nie, chyba nie. Było
mi źle, było mi przykro, lecz oni nie rozumieli tego.
Nieraz już później po powstaniu miałem możność
stwierdzić, że oni, a właściwie niektórzy z nich gardzili moją przyjaźnią. Nic dziwnego zresztą. Ja byłem
nieokrzesanym wyrostkiem (według nich), nie studiowałem medycyny ani nie miałem zamiaru chodzić do
Wyższej Szkoły Handlowej. Miałem także małe pojęcie o tym, co określa słowo „bon ton”, którego często,
przynajmniej w mojej obecności używał jeden z moich
kolegów z powstania. Rację miałeś Zdzichu. Moje wyrobienie towarzyskie pozostawiało wiele do życzenia.
Przynajmniej w bezpośrednim towarzystwie z Tobą.
Wielce mnie rozśmieszyły drwiące spojrzenia Danki
i Twoje w teatrze, gdy po dosyć „oryginalnej” scenie
tańca przyłączyłem się do bijących brawo. Wam się to
nie podobało, prawda? A to, że ja biję brawo, wydawało
się wam dziwne. W duchu pomyśleliście sobie z politowaniem o moim braku smaku artystycznego. I mieliście rację. Nie miałem ani za grosz pojęcia o tym, what
is done and what isn’t done. Przyznam się, że mnie się ten
„murzyński” taniec podobał — a Wam nie? I’m sorry.
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Jest mi niezmiernie przykro, ale stwierdzić muszę,
że ja nie miałem smaku, a Wy nie mieliście za grosz
wyobraźni. A poza tym bawiłem się wyśmienicie. Nie
wiecie, dlaczego? Ja wiem!!!
Zdaje się, że tylko Roman mnie rozumiał. I tylko
On odpłacił mi przyjaźnią za moją przyjaźń. A Danka? Kiedyś w konspiracji jeszcze Danka okazywała mi
inne uczucie. Może dobrego koleżeństwa, może przyjaźni nawet... Wówczas byłem kurierem, byłem jednym
z lepszych kurierów, przypuszczam. Może to Jej imponowało? Nie wiem — raczej chyba nie. Może wydawałem Jej się interesujący, jako romantyczny „dzieciak”,
jak mnie czasem raczyła nazywać. I tego też nie wiem.
Wiem tylko, że w Krakowie bawiła się moim kosztem. Czasem wzgardliwie uśmiechała się. Czasem dała
mi wyraźnie odczuć, że nie jestem odpowiednim towarzyszem dla Niej. Ano, cóż. Wiem, że olbrzymie
były moje braki co do tego Waszego „bon tonu”. Ale
wiem też, że nie byłem nigdy obłudny. Ja widziałem
Danko Twój ruch rąk, którym — myśląc, że ja nie
widzę — zareagowałaś na propozycję Zdzicha. To
było zbyteczne. Ja już wtenczas rozumiałem wszystko.
Zdzich myślał, że jestem Jego rywalem, a Tyś chciała
Mu pokazać, że tak nie jest. Podziwiałem Twoje wysiłki. I co? Było mi Ciebie szkoda Danko. Wiedziałem, że
płakałaś czasem. W niektórych Twych wypowiedziach
wyczuwałem skargę.
Ach, cóż tu wspominać to, co przykre. Wyście mnie
czasem nie mogli, czy nie chcieli zrozumieć, a ja Was.
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kogo — nawet do Ciebie niebogo”. Jeśli mam, to tylko
do siebie.
Co jeszcze o przyjaźni? O Heńku. No tak, gdyby nie moja przyjaźń dla niego, nie byłbym dzisiaj
w więzieniu. Lecz nie wymawiam Mu tego. Tak właśnie postąpić powinienem. Mam sumienie czyste. Nie
opuściłem przyjaciela, a może uratowałem Mu życie...
a w każdym razie wolność. A to, że wpadłem? Kto wie?
Może i dobrze się stało. Mogło być gorzej, o wiele gorzej. No nie...
Pozostaje Boginka, Jurek i Ala. Że darzą mnie jakimś cieplejszym uczuciem, to wiem. Kochają mnie?
Tak. Ale na swój sposób. Inaczej niż ja. Zresztą, nie
będę pisał tego, co myślę, gdyż może bym Ich skrzywdził. Może naprawdę nie mogą napisać do mnie. I na
pewno nie mogą przyjechać. Jest zimno, dość daleko...
Tak, na pewno nie mogą.
Piątek, 4 marca 1949 roku
Gdy wspominam moje krakowskie wypady, to śmiać
mi się chce. I chociaż jestem czasem w najgorszym nastroju, na ich wspomnienie uśmiecham się. Teraz na
wszystkie tamte zdarzenia patrzę dokładniej — bo
mam czas. Widzę swój o wiele niższy poziom umysłowy od Danki i Zdzicha, moje wszystkie niedociąg
nięcia i wady (których niestety miałem wiele i mam
jeszcze), widzę Ich wyższość, którą chcieli przy każdej okazji pokazać — lecz widzę też i Ich wady. Czasem okazywali swoją płytkość i niekonsekwencję. Ja
nie chcę Ich swoją oceną krytykować. Nie chcę być dla
nich niesprawiedliwy. Zresztą to, co piszę tu, to piszę
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tylko dla siebie. Nie podaję w wątpliwość Ich dobrego
wychowania w ogóle ani Ich inteligencji — ale niemniej Ich zachowanie czasem też pozostawiało nieco
do życzenia.
Nie jestem pewien, czy Zdzich wiedział o moich
dawnych uczuciach dla Danki i o Jej stosunku do
mnie. Przypuszczam, że o tym pierwszym wiedział
coś niecoś. I chyba dlatego chciał mi „namacalnie”
pokazać, że Danka należy do niego. Moja obecność
nie krępowała Go wcale, przeciwnie, chociaż odwracali się (dla przyzwoitości chyba?!), stojąc jednak
przed lustrem, pozwalali mi widzieć swoje odbicia.
Nie wiem, dlaczego w takich chwilach stawali właśnie
przed lustrem? Czy chcieli widzieć swoje miłe odbicia, czy też moją reakcję?! Jeżeli liczyliście kochani
na to ostatnie, to myliliście się bardzo. Musieliście
się zawieść. I zawiedliście się, prawda? Ja tylko wyciągnąłem z tego pewne wnioski. A mianowicie, że
postępowanie takie nie było w wyznawanym przez
Was „dobrym tonie”. Uważam, że było co najmniej
niesmaczne. A wynika z tego, że nie byliście konsekwentni. Bo jakże. Podkreślaliście mój zły ton, a sami
dawaliście mi jego przykład?! Nie tak powinniście postępować. Nie tak Zdzichu i nie tak Danko! Ja nie
byłem takim kmiotkiem, za jakiego mnie uważaliście.
I ja znajdowałem błędy w Waszym zachowaniu, lecz
nie uważałem za stosowne robić Wam uwagi, gdyż
poniekąd byłem Waszym gościem! Myślę, że Wyście
o tym zapomnieli albo nie zauważyliście tego.
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Sobota, 5 marca 1949 roku
Trochę mi się humor poprawił. Nie mam jeszcze
wprawdzie nic z domu, lecz wysłałem listy. Wczoraj
do Boginki, a dzisiaj dodatkowy do Cioci Hani. Ten
dzisiejszy dojdzie prawdopodobnie prędzej niż ten
wczorajszy. Tak myślę. Sobota, ale dobra! Byłem dziś
u Ob. Naczelnika i wszystko pomyślnie załatwiłem.
Trochę przed tym było korowodów, ale to było nawet
wesołe. O „złych” snach już nie piszę, gdyż poszły sobie. Widocznie uznały, że szkoda mojej głowy. Ano,
dobrze zrobiły. Kilka dni temu pisałem, że jutrzejszy
dzień, niedzielę, wyznaczyłem sobie jako ostateczny
termin dla niemartwienia się. Że rzekomo jutro najpóźniej powinna przyjść paczka lub list. I przyjdzie!
Musi! Ciekawe, czy moje przeczucie zawiedzie mnie,
czy też nie. Bo „czuję” paczkę. A i mojemu biednemu
żołądkowi naprawdę by się już przydała. Od kilku dni
stanowczym i dosyć przykrym głosem domaga się ciut,
ciut więcej „papu”. To szczęście, że zrobiłem sobie poprzednio zapas papierosów, tak że starczyło mi do dzisiaj — i starczy jeszcze na jakieś 10 dni — bo gdyby
nie to, to byłaby naprawdę bieda co się zowie. Jak mam
„kawałek” Tryumfa, to jest mi jakoś weselej na duszy
i łatwiej znosić przykrość. Ale to wszystko jutro się
skończy. Bo jutro mam paczkę! Nie...? Zobaczymy!!!
Niedziela, 6 marca 1949 roku
Hura! hura! hura! I jeszcze raz — hura! hura! hurrrra! Dlaczego aż tak dużo? Zaraz, powoli. Muszę opisać od początku.
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Rano wstałem w dobrym usposobieniu. Ale od śniadania zacząłem się niecierpliwić. W końcu zabrałem
się do angielskiego, żeby czymś się zająć. Ze dwie godziny się męczyłem nad gramatyką, aż wreszcie drzwi
się otworzyły. To znaczy nie otworzyły się same, lecz
ob. oddziałowy je otworzył. Nawet nie skończyłem
całej formułki meldowania, gdy usłyszawszy od dawna wyczekiwane słowo „po paczkę”, porwałem karton
i wyskoczyłem z celi jak z procy.
I paczka przyszła! Z domu, od mateczki mojej kochanej! Tylko odebrano mi 0,5 kg kiełbasy. Wprawdzie nie wolno przysyłać wszelkiego rodzaju wędlin,
mięsa i konserw — ale mogliby mi dać. Zjadłbym
z ogromnym apetytem. Może gdybym pisał prośbę
do Ob. Naczelnika — dostałbym tę kiełbasę — ale
nie chcę pisać. Nie chcę za wiele prosić, gdyż mógłby
Ob. Naczelnik pomyśleć, że jestem natrętny. A tego
bym nie chciał. Chcę być cichym i spokojnym. Ostatecznie bez kiełbasy można żyć (w tym miejscu się
oblizałem i połknąłem ślinę. Dobra byłaby kiełbasa)
No nie? Muszę tylko napisać, by więcej wędlin nie
przysyłano mi. A i papierosów też nie, tylko tytoń,
bo dzisiaj wszystkie papierosy mi porozrywano. Nie
wolno dawać całych.
Ale paczka to nie cała radość dzisiejszego dnia.
Dwa razy więcej wykrzyknąłem „hura”. Otóż wracając
z paczką do celi, dostałem list. A od kogo?... Od mojego Maleńkiego Kociaka! Od ukochanej Luśki mojej!
Kochana... Pisze mi, że już stęskniła się za moim listem, że tak dawno nie pisałem do Niej. A przecież ja
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nie jeszcze nie doszedł, gdyż Ona ten dzisiejszy wysłała 22 II br., tak że na pewno już dostała. Ogromnie
się cieszę, bo Luśka mi pisze, że kocha... i masę innych
równie miłych rzeczy. I Jurek już wrócił. Rozwodzi
się z Hanką. No, najwyższy czas. Wreszcie zmądrzał.
A Jego syn Jędrek wie, że ma wujka „Tadzika”. Ha!
Kochany dzieciak. Luśka powiedziała Mu, że jak wujek Tadzik (to niby ja !!!) wróci, to kupi Andrzejkowi
szabelkę. Och, kupię szabelkę, mały Jędrusiu, szabelkę
i konika na biegunach, tylko Ty przypominaj zawsze
Cioci, że „wujek” wróci. Bo wróci na pewno! O tak!
I będzie kochał Was wszystkich! I będzie z Wami
szczęśliwy! Tylko Wy czekajcie... wszyscy!
Czwartek, 10 marca 1949 roku
Cztery dni minęły od niedzieli. I to zleciały tak szybko, że po prostu „zgubiłem” czas. Piszę, uczę się i nie
mogę nadążyć z czasem. Nie mam kiedy przeczytać
gazety. Mam dobrą książkę Żeromskiego Wiatr od morza
i nie mam czasu jej przeczytać. Ogarnęła mnie pasja
pisania i angielskiego. Przez cały dzień prawie nic innego nie robię. I zły jestem, że chociaż tak dużo piszę,
to jednak tak powoli mi ten angielski idzie. Najgorzej
jest z tą „pierońską” gramatyką. Teraz dopiero wychodzą na wierzch skutki mojej ogromnej niechęci do
gramatyki, jeszcze w powszechniaku i potem w gimnazjum. Nie jestem pewny, co to jest podmiot, a co
orzeczenie. I nie wiem, co to jest jakiś tam biernik,
czwarty przypadek. Ale to też Dobrzycka mogłaby
trudniejsze zwroty angielskie, szczególnie w gramatyce przetłumaczyć na polski. Łatwo idzie uczniowi,
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który ma nauczyciela, ale samoukowi trudno jest dać
sobie radę. Są zdania, które przetłumaczam tylko
tak — „na oko”. Ale jakoś tam idzie. A najważniejsze,
że jestem w dobrym usposobieniu. I że czas mi szybko
upływa. A to jest zasługa tylko i wyłącznie tej niedzielnej paczki z domu i listu od Luśki. Oni na pewno
nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, jak wielki, jak
ciężki kamień zdjęli mi z serca. Bo to nie tylko o żołądek chodzi, ile o serce i... duszę.
A wieczorami, gdy leżę już w łóżku (ładne mi łóżko!!!), wspominam sobie 44 r. Cały. Od początku do
października. Myślę i marzę o dniach, które dały mi
tyle szczęścia... I wspomnienia te dają zapomnienie
obecnej nędzy...; chociaż na chwilę. Och, żebym miał
taką moc olbrzymią, by cofnąć czas. Tylko do 1943 r.,
do maja. Inną drogę bym obrał. Taką, która nie prowadziłaby do bram więzienia. Taką, która w maju 45 r.
zawiodłaby mnie pod Berlin. Nie mogę, nie mogę sobie darować, że po powstaniu nie poszedłem do wojska
i że nie byłem na froncie. Och, wy, którzyście nie pozwolili pójść tam, gdzie było moje miejsce — żebyście
kiedyś odczuli to, co ja teraz odczuwam! Żebym mógł
wam kiedyś wszystko przypomnieć! Żebyście... Ach,
czart z wami zresztą!
Idę spać, bo już ciemno. Co teraz Luśka robi? Tatuś
pewnie jest u Cioci, Mateczka w kasie, w kinie, Jurek
z Boginką — bo ja wiem — może gdzieś w teatrze,
w kinie, a może w domu? Tak, pewnie w domu uczą
Oleńkę chodzić i cieszą się, gdy przejdzie sama przez
cały pokój. A Luśka? Nie wiem, nie wiem... Co inni
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robią, potrafię sobie wyobrazić, lecz co Ona robi —
nie mogę...
Środa, 16 marca 1949 roku
Przez trzy dni nic nie pisałem. Dopiero dzisiaj przerobiłem trochę angielskiego. A w niedzielę, poniedziałek
i wtorek majstrowałem. I zmajstrowałem sobie nawet
dosyć ładne wygodne trepki. Przyjemnie się w nich
chodzi i nie brudzą podłogi tak jak te moje drewniaki.
Od 9 nie otrzymuję gazety. Zabrakło mi pieniędzy.
Dostaję wprawdzie gazetę z jedno– lub dwudniowym
opóźnieniem, ale to mnie tylko denerwuje, gdyż czasem się mylę i tracę rachubę czasu. Prosiłem w listach
do Boginki i do domu by przysłali mi prędko pieniądze; list do domu, a właściwie do Cioci Hani, chociaż
wysłany dzień później, pewnie dojdzie szybciej. Może
już doszedł. I mimo że nie wiem, czy przed pierwszym
kwietnia dostanę pieniądze, na gazetę zapiszę się. Na
wszelki wypadek.
Wiatr, ten wyjący i świszczący histerycznie za
oknem wiatr, zaczyna mnie już złościć po trochu. Lubię wiatr, a nawet prawdziwą wichurę, ale jak jestem
ciepło ubrany. A tu nie tylko, że siedzę obecnie w kalesonach, koszuli i swetrze tylko, ale jeszcze okno jest
bardzo nieszczelne. Wieje po „krzyżu” troszeczkę,
a to nie jest zbyt przyjemne. I tak dziwnie świszcze;
czasem jakby płakał i jęczał; czasem jak maleńkie
płaczące żałośnie dziecko; a czasem, jakby się śmiał
„pieron” ze mnie. Że on tam hula beztrosko, a ja tu
muszę siedzieć i wolno mi tylko słuchać jego dziwacznej muzyki. Niech świszcze zresztą. Mimo wszystko
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lubię wiatr! I właśnie dlatego, że go lubię, mógłby nieborak chociaż w nocy odwrócić się w innym kierunku
i nie nawiedzać tak uporczywie mojej celi, bo marznę.
Mam nadzieję, że usłucha... A co do tej „nadziei” —
dobrze, że sobie przypomniałem. W niedzielnej gazecie był mały artykulik pod tytułem, zdaje się, Szczypta
mądrości murzyńskiej, a w nim przysłowie murzyńskie, że
„kto nie ma nadziei, ten nie ma nic” — coś tak w tym
rodzaju. Z tego po trosze wynika, że Murzyni nie są
bardzo głupi. Ja mam nadzieję! Ale czy to znaczy, że
mam coś? Tak, mam nadzieję — ale wolność?! Może
będę miał... Nie — „może”, tylko na pewno! Bo jeśli
mam nadzieję, że będę miał wolność — to będę Ją
miał. Tym żyję i to nie pozwala mi upaść na duchu. Bo
nadzieja wcale nie jest matką głupich! Ten „mądrala”,
co to wymyślił, sam był ojcem głupich i tym największym spośród nich.
Piątek, 18 marca 1949 roku
Dziś miały miejsce dwa wydarzenia. Jedno przyjemne,
a drugie nie tak bardzo. Po obiedzie miałem bardzo
przyjemną wizytę. Był jakiś miły pan, interesował się
moją nauką, obejrzał sobie celę (myślę, że była dość
czysta) i bardzo przychylnie ze mną rozmawiał. Jak to
człowiekowi jest przyjemnie, prawie że radośnie, gdy
ktoś z przełożonych, wizytując więzienie, rozmawia
tak miło, wykazując troskę i zainteresowanie życiem
więźnia.
A drugie wydarzenie? Ano cóż. Regulamin jest po
to, żeby go przestrzegać. Jeśli nie wolno czegoś robić,
czy na przykład wysłać, to trzeba się z tym pogodzić
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i do regulaminu się zawsze stosować. Jeśli z tego powyższego zdania uczynię sobie przykazanie, to wyjdzie mi to na dobre, gdyż będę miał zawsze dobrą
opinię!
Niedziela, 20 marca 1949 roku
Jest źle, a nie chciałbym, by było gorzej. Jest źle dlatego, że powoli znów wpadam w czarny nastrój, analogiczny do przeddwutygodniowego. A to z powodu
listów... i paczki. Od otrzymania ostatniej paczki, tej
na którą tak długo czekałem, upłynęły właśnie dzisiaj
dwa tygodnie. Ale to nie byłby powód, by poddawać się
przykremu nastrojowi, gdybym miał jakiś list z domu
lub od Boginki czy Jurka. Dlaczego Oni nie piszą?
Czyżby tylko Ala pamiętała jeszcze o mnie? Och, Oni
nie rozumieją na pewno, co ja tu przeżywam, nie wiedząc nic o nich. Im tam jest dobrze... Jurek pisał mi
kiedyś, że wie, co to jest więzienie, gdyż sam siedział
podczas okupacji. Więc czyżbyś Jurku zapomniał...?
Bronię się przed tym, by nie myśleć o Nich źle,
by nie mieć do Nich żalu. Staram się Ich zrozumieć,
staram się tłumaczyć wszystko obiektywnie, ale cóż...
wlazł we mnie jakiś przekorny diablik, jakieś drugie „ja”
i wszelkie obiektywne myśli z miejsca dyskwalifikuje.
Nie chcę jeszcze dzisiaj opisywać tego wszystkiego,
o czym myślę, gdyż mogłoby się okazać przedwczesnym, stwierdzić tylko muszę, że te myśli są przykre
i uparte.
Śnił mi się dzisiaj Jutek. Myślałem o nim dobre
dwa tygodnie temu, gdy pisząc list do Cioci, załączałem życzenia dla Niego. I dziś w nocy przyśnił mi
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się. Składałem Mu życzenia. Oglądaliśmy jakieś nowe
domy. Może w czasie hucznych imienin (jakie, przypuszczam, na pewno były) Jutek wspomniał swojego
nieszczęsnego kuzyna. To jest jednak znamienne, że
przyśnił mi się właśnie w noc imieninową!
Ano Jutku, może jeśli będę Ci teraz składał najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia itd. — może
i Ty jakoś to usłyszysz drogą jakiś nadprzyrodzonych
sił, woli czy hipnozy wreszcie (nie znam się na tym).
Może po prostu przyśnię Ci się tak jak Ty mnie?!
Żebym tak się mógł przyśnić Bogince na przykład... Żeby tak Jej się przyśnił Jej brat..., że jest „troszeczkę” tylko głodny... i że tak bardzo się martwi...
Ach, głupstwa!
Czwartek, 24 marca 1949 roku
I znów! Listu nie ma, paczki nie ma, widzenia nie ma!
Nic nie ma! Dlaczego?! No przypuśćmy... Na pewno
tak nie jest, ale przypuśćmy, że w domu stało się coś
złego... To przecież jest Bogina i Jurek! Czyżby nie
napisali?! Lub gdyby było odwrotnie, to z domu by mi
napisali. Więc czemu... ?
Jedno jest pewne, że Oni nie rozumieją.
Boginka pisała mi w liście ze stycznia, że nie umie
do mnie pisać, ponieważ „według Twoich odczuć
wszystkie myśli wydają mi się głupie i mało głębokie...”
Nieprawda. Siostrzyczko kochana! Ty nie znasz moich
odczuć. Gdybyś je znała lub chociaż domyślała się ich
potworności — nie dałabyś mi tak cierpieć! Powinnaś
chociaż domyślać się, że dusza Twego brata jęczy z tęs
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ścią... Że tak straszny jest ból duszy dręczonej niepokojem!
Och, słychać śpiew jakiejś, zdaje się młodej, dziewczynki. Jakąś smutną, rzewną melodię śpiewa... Och,
przestań dziewczynko..., nie teraz!
Nie mogę pisać, nie mogę... Muszę się trochę
uspokoić.
I znów na nic! A co? — Moja walka z nałogiem
palenia! Prowadzę ją już od dość dawna i dziś postanowiłem przerwać i przerwałbym, gdyby nie te myśli,
a przed chwilą ten śpiew. Zachciało mi się płakać...
Tak, naprawdę mało brakowało, abym się rozpłakał.
I znów zapaliłem. Jednak papieros ulży czasem. Uspokoi roztrzęsione nerwy.
Ja przestanę palić, bo to nie ma sensu. I zdrowie
w grę wchodzi i ulżenie Rodzicom i także kwestia
ognia. Tylko powoli. Nadejdzie stosowna chwila —
chwycę — i nie puszczę. I wiem, że zwyciężę. Bo tak
postanowiłem! Ta moja walka z nałogami trwa już od
dawna. Miałem ich dwa. Teraz mam tylko jeden, palenie — bo ten drugi już, zdaje mi się, opanowałem
całkowicie. A był gorszy od palenia...!
A co z paleniem...? Dwa razy przegrałem. Raz na
początku 1947 r. nie paliłem z własnej woli już cały
tydzień — i nie wytrzymałem. Przegrałem raz. I drugi
raz nałóg okazał się silniejszy ode mnie, od mojej woli.
W kwietniu 1948 r. nie paliłem już dwa tygodnie i raz,
ot tak sobie, niby dla zabawy, zapaliłem — i rzecz jasna
zacząłem palić! Obecnie noszę się z zamiarem definitywnego porzucenia palenia, tylko nie mogę się jeszcze
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śli i śpiew, pewnie bym już nie zapalił. Ale nic. Do trzech
razy sztuka, jak się to mówi. Trzeci raz nie przegram!
O, nie! Zobaczymy, kto będzie silniejszy. Czy nałóg, czy
moje „Ja”. Kto do pioruna jest panem?! Ja, czy głupi papieros! Wiem, że będzie mi ciężko, ale byle by przetrwać
dwa, trzy tygodnie i będzie po całym krzyku. Ćwiczę
w sobie wolę i jeśli wygram tę walkę, to będę mógł śmiało myśleć, że mam silną wolę. Ano, postaram się!
Szkoda, że tym papierosem powstrzymałem płacz.
Może, gdybym się rozbeczał, byłoby mi lżej... A, niech
to licho porwie! Jeszcze by tego brakowało! Jeszcze
tylko pozwolić sobie na lanie łez — a będę gotowy!
„... my młodzi, pełni wiary,
w siłę prawic, w męstwo dusz!
Hej rozwijajmy swoje sztandary!
Pragnąc wichrów, pragnąc burz.
		
Polska mocarna dziś naszym celem,
		
Dla Niej chcemy trwać i żyć
		
Dla Polski chcemy być budzicielem
		
Dla Niej tarczą chcemy być”.
To Marsz Młodych, którego nauczyłem się jeszcze
w Szkole Powszechnej 52. Ano, my młodzi pełni wiary
w męstwo dusz...! Wichrów i burz na razie nie pragnę,
ale siły ducha — o tak! I Polsce tarczą chciałbym być.
I tarczą, i wszystkim! I dla Niej chcę trwać... silnym!
I dla Niej chcę żyć..., by pracować. Dla Niej!
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Piątek 25 marca 1949 roku
„Dziwna rzecz, dziwna rzecz dziś się stała — siedziałem sobie...” na „tronie” i cerowałem skarpetki —
aż tu nagle drzwi się otworzyły i — „Po paczkę!”. Ale
nie to dziwne, że po paczkę zostałem wezwany — tylko
to, od kogo paczka! Przy odbiorze paczki, przed jej rozpakowaniem zwykle pytają się, kto nadaje. I teraz też.
Byłem pewny, że z domu lub od Boginki. A oni mówią,
że nie. Więc pytam skąd, z jakiego miasta? „Z Wrocławia” — odpowiada paczkowy. Z Wrocławia?! Do licha,
to nie mam pojęcia od kogo. Czyżby od Marysi?! Ale
nie. Niby z jakiej racji. Tymczasem adresu zwrotnego
na paczce nie ma — tylko w środku jest kartka z wyszczególnieniem zawartości paczki, a na dole podpis —
„Twój brat Heniek” Ha! Więc od Heńka!
Długo, długo dałeś mi czekać Heniu, na jakiś znak
życia od siebie. Ale Bóg Ci zapłać i za to. Że chociaż
po trzech latach przypomniałeś sobie, że jeszcze żyję...
Ano, Bóg Ci zapłać, bo ja nie mogę. Szkoda, że nie
znam adresu, bo bym napisał.
Wtorek, 29 marca 1949 roku
18 marca pisany, 22 marca wysłany z Bydgoszczy jako
expres, 23 marca 49 r. przyjęty na poczcie w Strzelcach — aż wreszcie dzisiaj doszedł do mnie. Po prostu list z domu! Od Mamusi, Ojczulka, Cioci Hani
i Wujka Aleksa. Tak się cieszę... Bo tam w domu wszyscy zdrowi i wszystko dobrze jest! A ja tak się martwiłem... Bujda sny!
Coś tylko jest nie bardzo w porządku z paczkami. Zdaje się, że jednej w lutym nie dostałem. Że nie
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dostałem, to wiem, ale dlaczego, jeśli podobno była
wysłana 9 lutego 49 r. z Wrocławia od Henia. Jutro
będę sprawdzał w paczkowni. To było akurat w tym
okresie, kiedy tak czekałem na paczkę i tak martwiłem
się. Ano, jutro sprawdzimy.
Nie piszę dziś więcej na temat listu bo się robi
ciemno. Muszę zrobić trochę gimnastyki, zjeść kolację
i iść spać. A jutro będę pisał. Dobranoc!
Środa, 30 marca 1949 roku
A więc byłem w paczkowni sprawdzić co do tej paczki od Heńka. Żaden przekaz na paczkę w lutym nie
wpłynął. To znaczy, że albo Heniek nie wysłał, albo
zginęła na poczcie. Jednak Heniek chyba wysłał na
pewno, gdyż 28 lutego br. pisał do Rodziców, że wysłał 9 lutego. Więc pozostaje ewentualność, że zginęła na poczcie lub w drodze. Za kilka dni napiszę do
domu, żeby sprawdzili i w razie potrzeby reklamowali.
A teraz o liście. List pisała Mamusia, Tatuś i Ciocia Hania w imieniu swoim i Wujka Aleksa. Mamusia pisze, że listów ode mnie nie otrzymywali i że się
bardzo martwili. Dopiero otrzymali ten, który pisałem
do Cioci 6 lutego br. Paczki w tym roku wysłali mi:
4 stycznia paczkę żywnościową, 20 stycznia 2 paczki,
jedną żywnościową, a drugą z przyborami piśmiennymi i toaletowymi. Między tymi dwoma paczkami Jurek
i Boginka wysłali mi paczkę ze swetrem. Te wszystkie
paczki otrzymałem. Ale potem miał mi wysłać Heniek
paczkę i 28 lutego pisał do Mamusi, że wysłał 9 lutego.
A ja jej nie otrzymałem. Następnie Mamusia wysłała
paczkę 1 marca, którą otrzymałem (tylko bez kiełbasy).
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Starszy sierżant Alfons Stachowiak, nasz
Dziadek. Zawodowy podoficer Wojska Polskiego. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego
w 1919 r. i Kampanii Wrześniowej w 1939 r.
Lotnik zestrzelony i raniony w nogi kulą
dum–dum w 1939 r. Często przebywał w szpitalach na skutek niegojącej się rany stawu biodrowego. W 1953 r. zmarł na skutek zakażenia
tej rany, wcześniej doczekawszy wyjścia Syna
z więzienia
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Mamusia przypuszcza, że nie dostałem tej paczki
z przyborami piśmiennymi i toaletowymi, dlatego że
w liście pisałem o takowe rzeczy. Kochana Mateczka
zapomniała, że paczkę tę wysłała w styczniu, a ja list
w marcu — że to 2 miesiące czasu upłynęło. Także
18 marca Mateczka wysłała mi przekazem 500 zł.
Ślicznie, bo mi się bardzo przyda. Mam napisać, co
mi potrzeba, bo mi Matuś wszystko przyśle. I nie każe
mi się martwić, gdyż oboje Staruszkowie są zdrowi
i niczego Im nie potrzeba, tylko mnie! Och, ja wiem
Kochani moi. I mnie brak jest Was najwięcej — i wolności. No i Aluśki. Dziś mi się śniła Maleńka. I Matuś
pisze z wykrzyknikiem, że wnet przyjedzie do mnie.
To chyba na Święta Wielkanocy. Potem pisze Tatusiek,
że bardzo się martwili, co ze mną się stało, ponieważ
nie pisałem. Już teraz są spokojniejsi (następne 6 wierszy jest zamazane). Potem Tatuś pisze, że wszyscy są
zdrowi, że wszystko jest dobrze i żebym się o Nich nie
obawiał. Ojczulek mój jak zwykle mało pisze, ale to dla
mnie wystarczy. Wystarczy mi, że widzę Jego pismo
i że wiem, że żyje. Kochany mój Tatuś...!
No i osobna kartka od Cioci, w której dziękuje mi
za list i pisze, że obawy moje (na szczęście!) były niepotrzebne, gdyż w domu „wszystko w porządku i najlepszej harmonii”. Cieszy mnie bardzo to, że tak jest.
A Edziu się ożenił! Ha! I to z warszawianką. Gratuluję Edziu. Nareszcie...! Mieszkają w Warszawie na
Żoliborzu, są szczęśliwi i zadowoleni. Ślub odbył się
w sierpniu ub. roku. Mają ładne mieszkanie służbowe.
I Jutkowie też przenieśli się do Warszawy. Jutek
pracuje w Samopomocy Chłopskiej, a Ich Małgosia
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jest już dużą panną! Zaraz, kiedy ona się urodziła?
Zdaje mi się, że przy końcu 47 r. Tak, gdzieś we
wrześniu, czy w październiku. Więc teraz miałaby
półtora roku. Ha, rzeczywiście duża panna! Więc
z tego wszystkiego wynika, że „młodsze” pokolenie
mojej Rodzinki wali do Warszawy. I żeni się z warszawiankami. Jutek z warszawianką, Edziu też —
a ja chyba także kiedyś — pozostaje jeszcze Tadeusz Dziurkiewicz. Ale chyba On złapie poznaniankę,
chyba żeby jakaś moja „ziemlaczka” oczarowała Go.
Wszystko jest możliwe.
Od Basi (tej czarnej!) i od Jej męża też mam serdeczne uściski. Dobrze, że Ciocia zaznaczyła, że od
tej czarnej Basi, bo bym nie wiedział, od której. Tyle
teraz mam tych Baś, że trudno się zorientować pomiędzy nimi. Jak Ciocia napisała, że od tej czarnej, to
wiem od której, ale gdyby na przykład napisała, że od
tej białej, to bym nie wiedział. Bo białe, tj. blondynki,
są dwie: Jutka Basia i Cioci Heli Basia.
Ciekawe jak ma na imię żona Edzia? Może też Basia?!
Piątego kwietnia należy mi się pisanie listu i projektowałem sobie, że napiszę do Luśki, ale będzie mi
musiała Lusia wybaczyć, gdyż muszę napisać do Rodziców. Zresztą namyślę się jeszcze. Mamusia pewnie
przyjedzie na święta, więc może nie trzeba by pisać.
Napisałbym w maju, akurat na Jej imieniny. Nie wiem
jeszcze. Zobaczę.
Sobota, 2 kwietnia 1949 roku
Wczoraj napisałem i oddałem list do domu. Było mi
przykro, że pomimo że Luśka tak prosiła, bym do
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Niej napisał, nie napisałem — i daję Jej jeszcze czekać.
Ale prosiłem w liście Mamusię, żeby zaraz napisała do
Lusi, tak jak ja bym sam napisał. I przyrzekłem, że napiszę do Ali w maju. A Mateczce już wczoraj złożyłem
życzenia imieninowe.
W ogóle ten miesiąc kwiecień zaczyna się dość
możliwie. Wczoraj napisałem list, a dzisiaj już dostałem paczkę żywnościową z domu! I to dobrą paczkę.
Tylko papieru do pisania i przyborów piśmiennych nie
było, ale i to pewnie w tym miesiącu dostanę.
Aha, co do palenia. Więc po prostu nie palę! Rzuciłem — i cała parada. Już od tygodnia. Wprawdzie
trochę mnie dręczy jeszcze, ale daję sobie jakoś radę.
I wczoraj w liście napisałem, by nie przysyłano mi palenia. Wolę za to więcej tłuszczu i o to też prosiłem
w liście. A żeby mnie nie kusiło, by zapalić sobie czasem — pozbyłem się swojego „zakazanego owocu”. To
jest dobre z pożytecznym. Dobre, że nie będę mógł
zapalić, chociaż bym chciał — a pożyteczne — że
nie narażę na szwank opinii! Myślę, że wytrzymam.
Chciałbym dotrzymać słowa danego samemu sobie!
I coś mi się zdaje, że dotrzymam.
Wtorek, 5 kwietnia 1949 roku
No, dzisiaj to miałem noc — co się zowie! Przykra,
bynajmniej nie była — ale... cały dzień dzisiaj chodzę
jak pijany i do niczego się nie mogę zebrać. Myśli plączą się — szalone! Śniła mi się — nie kto inny — tylko właśnie Krysia. Dlaczego właśnie Ona?! Nie mam
pojęcia. Wcale o Niej ostatnio nie myślałem... Aż tu
nagle dzisiaj tak wszystko wyraźnie widziałem. Ja,
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Mokotów, ulice znajome i... to wszystko inne — nie
tylko zresztą widziałem rzeczy, ale czułem tak jak na
jawie.
Sen miły..., ale lepiej żeby podobne mu były jak najrzadziej. Głupio, strasznie „dziko” się człowiek czuje
potem. Tak jakoś przykro jest, że to był tylko sen.
To najbardziej dziwne jest, że była to Krysia. Dlaczego, z jakiego powodu i na jakiej podstawie. To prawda,
że ludzka wyobraźnia o powody nie pyta, ale mimo to
tak nagle, bez uprzedniego myślenia o Niej... Cholera!
Miły sen! A i Krysia w nim niemiła nie była. Bodaj tak...
tego tam... naprawdę. Bodajby już wyjść nareszcie!
Tak mnie ten sen „rozebrał”, że aż rano zapaliłem sobie. I czuję, że teraz też zapalę, jak będą dawać
ognia. Muszę rozbujałą moją wyobraźnię (po nocnej
hulance!) nieco zaczadzić dymem. Może się ustatkuje.
A powinna, już czas.
Niedziela, 10 kwietnia 1949 roku
Godzinę temu, to jest niedługo po obiedzie dostałem
list z Krakowa, od Jurka [List ten przepisany przez Tatę
znajduje się w dalszej części tego zbioru]. Ale list to mało, —
w liście zdjęcia rozkosznego „Bobo” — maleńkiej
Oleńki! Nic mnie jeszcze tu nie ucieszyło tak bardzo,
jak właśnie ta mała fotografia z Oleńką stojącą na kanapie, z piąstkami zaciśniętymi i szeroko otwartymi
oczętami wpatrującą się w obiektyw. Jakiż to cudny, kochany dzieciaczek. Och, jakże Oni muszą być
szczęśliwi, mając taką Maleńką Pociechę. Ale ja Ją też
kocham — nie mniej na pewno od Boginki i Jurka —
i nie mniej niż wszyscy inni, którzy mają prawo kochać
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Oleńkę. A przy Oleńki nóżkach stoi mały „ciapek”,
taki z materiału i wydaje się mieć zamiar rzucić się na
każdego, kto chciałby pozbawić go przywileju należenia do Niej jako pierwszej z wszystkich zabawek.
Jurek pisze, że przedwczoraj (to jest, jeśli list wysłany był 1 kwietnia 49 r. — 30 marca br.) wrócił z Krynicy, gdzie leczył się na serce. Pisze, że jest dość poważnie chory i myślę, że tak jest, gdyż już w zeszłym roku
leczył się też w Krynicy i też na serce. To niedobrze!
Że też tacy młodzi muszą chorować, i to na serce. Ja
wiem, że to nie jest słuszne, co napiszę teraz — ale
mam przed sobą zdjęcie Oleńki. Więc myślę, że mnie
by każdą chorobę, nawet chorobę serca uleczyła taka
mała, kochana, własna Żabka, jaką jest Oleńka.
I dalej Jureczek pisze, że bardzo Go dotknął mój
ostatni list — zresztą przyznaje mi rację. Kochany
Jureczku. Nie bierz sobie wszystkiego do serca, co
ja tam powypisywałem. Już nawet nie pamiętam, co
tam pisałem. Pewnie wyskoczyłem z czymś, czym
uraziłem Was. Wybaczcie mi. Trzeba mnie zrozumieć, że przecież nie mając tak długi czas żadnej
wiadomości, byłem ogromnie zaniepokojony, a także i rozgoryczony trochę. Ale już wszystko jest dobrze. Jeśli nawet czasem nasuną mi się przykre myśli
związane z Wami — to nikt tego nie słyszy i nie
widzi — a Wy Kochani, wybaczcie — to życie jest
takie przykre i smutne czasem i takie dziwne, beznadziejne, głupie. Już wszystko Wam odpuściłem, nic
przykrego nie pamiętam, a kocham tak, jak kochałem
zawsze. Ten dzisiejszy list wszystko, całkowicie wyjaśnił, a najbardziej zdjęcie Maludy. Za to, że Tadzik
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odpuścił Wam wszystkie Wasze „winy”, podziękujcie
naszej(!) kochanej Żabie. Bo Ona jest taka śliczna
i taka kochana! Podobna do Boginki! Przypominam
sobie zdjęcie Boginki, kiedy była taka samą „maludą” — tak bardzo podobne!
Taka sama twarz, takie samo spojrzenie, usteczka
i nosek. A włoski ma podobno czarne — to Jurka!
Oczki ma niebieskie, to chyba Boginki. Zapomniałem,
jakie oczy ma Jurek, ale chyba ciemne.
Dalej Jurek zapytuje się, jak dalece posunąłem się
w moich studiach radioelektrotechnicznych. Ha, Jureczku. Jestem świntuch! Nic się nie posunąłem. Ale
to nie całkiem moja wina. Przysłaliście mi książki dla
klas licealnych, a ja z nich mało mogę zrozumieć. Nie
znając podstaw, jak mogę brać się do „wyższych pięter”? Przeczytałem, próbowałem zrozumieć, ale na
nic. Obce słowa, których znaczenia nie znam, utrudniają mi zrozumienie, jakie mają zastosowanie części i przedmioty określające te słowa. Potrzebne mi
są podręczniki, dostępne, mówiące o podstawach —
z zakresu pierwszych lat nauczania, a nie ostatnich.
Takie mi przyślij. Gdybyś się Kochany Jureczku spytał, jak stoję z angielskim, to gdyby było można, odpisałbym Ci po angielsku! Napiszę do Was w czerwcu,
a do tego czasu wszystko gruntownie obmyślę, czego
będę chciał się uczyć i co mi będzie potrzebne. Na
razie dobrze, że Boginka przyśle mi w tych dniach
przybory piśmienne i Historię WKP(b) oraz Kalendarz
Robotniczy. Może jutro lub w tygodniu dostanę.
A co do tych książek technicznych, to zaraz się do
nich jeszcze raz zabiorę. Spróbuję!
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Poniedziałek, 11 kwietnia 1949 roku
Pomimo że dzisiaj prawie nic nie robię, to jednak jestem bardzo zajęty. Przypatruję się Oleńce (na zdjęciu!) i śmieję się do Niej. Takie kochane Bobo. Takie cudne, milutkie... „Maluda” zawojowała mnie „na
amen”. Jak wyjdę, to najpierw pojadę do Nich, do
Oleńki. Tylko, że Ona nie będzie już wówczas „Maludą”... Będzie już prawie dużą dziewczynką. Szkoda. Bo
chciałbym Ją widzieć taką maleńką. Żebym się mógł
z Nią bawić. Żeby nie mówiła „wujek” tylko „ujek”.
Czy Ty wiesz Oleńko moja, że masz „ujka”, który tak
bardzo, bardzo mocno Cię kocha? Och, Maleńka Ty
moja...
Trochę dziś przeglądałem te książki techniczne,
o których pisał Jurek. Ciężko idzie. Te Podstawy elektrotechniki inż. Sosińskiego na nic. Nie mam do tego
przygotowania. To jest druga część i dla liceów zawodowych. Są tam wzory, których nie znam i nie mogę
zrozumieć. Dla zrozumienia tych wzorów myślę, że
trzeba by mieć przygotowanie matematyczne. Co najmniej z zakresu małej matury. Drugi podręcznik Elektrotechnika samochodowa inż. Planitzera jest nawet dość
przystępny i z niego zdaje mi się będę korzystał. Muszę wziąć z biblioteki jeszcze jedną swoją książkę Elektryk. Chociaż jest moja własna — nie znam jej. To trochę śmieszne, ale prawdziwe. A ostatnia książka z tego
zakresu Nauka o elektryczności kpt. Szwencnera jest stara
z 1925 r., ale może też być mi pomocna. Ano, będę od
nowa próbował.
A leniuchuję dzisiaj dlatego, że jest bardzo zimno. Po prostu w jednym miejscu nie można usiedzieć.
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Przedwczoraj nawet padał śnieg. Dziwne, bo przecież
to jest kwiecień i za kilka dni Wielkanoc.
Czwartek, 14 kwietnia 1949 roku
Dzisiejszy dzień zaczął się bardzo dobrze. Zaraz po
śniadaniu dostałem list od Luśki. Taki kochany liścik...
Ha, pół godziny temu pisałem, że dzień zaczął się
dobrze. I prawda. Przed chwilą wróciłem z widzenia.
Mateczka była. Kochana Matuś i kochana Luśka...
Wszyscy kochani. Tylko to widzenie było takie krótkie — nic nie zdąży się powiedzieć. Ale to dlatego,
że przed Świętami. Dużo ludzi przyjeżdża. Zresztą
to nic. Ważne jest to, że Mateczka przyjechała, że Ją
widziałem. W domu wszystko jest dobrze, wszyscy są
zdrowi. Matuś trochę chorowała, ale jest już zdrowa.
Oboje z Tatuśkiem pracują — no w ogóle wszystko
jest dobrze. Tak się cieszę.
I ten list Aluchny taki „fajny”. Jestem tak bardzo
zadowolony i szczęśliwy, że gdyby nie był post, to
bym śpiewał i nawet poskakałbym sobie trochę. Nie
mogę teraz pisać dalej, gdyż jeszcze nie przetrawiłem
listu ani widzenia. Piersi rozpiera mi radość i utrudnia pisanie. Więc muszę pochodzić trochę i pomyśleć
o tym, co miłe.
Wielki Piątek, 15 kwietnia 1949 roku
Dostałem dzisiaj paczkę, ale nie o tym będę teraz pisał.
Napiszemy sobie, o czym rozmawialiśmy z Mateczką
na widzeniu. Otóż rozmowa ta była nieco dziwna, ponieważ Matuś chciała powiedzieć wszystko to, co sobie
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Janina Stachowiak, nasza Babcia (nazywana „Babcią
Binką” przez swoje prawnuki). Piękna i bardzo
dzielna kobieta. Zawsze z dumą mówiła o swoim
Synu Tadeuszu

zapisała, a ja tak samo. W rezultacie nie powiedzieliśmy prawie nic, gdyż po pierwsze, widzenie było bardzo
krótkie, a po drugie, przeszkadzaliśmy sobie wzajemnie. Ale nie to jest ważne. Mnie po tak długim niewidzeniu się w zasadzie wystarczyło to, że widziałem
Mateczkę zdrową i w dobrym nastroju — a i myślę,
że Mamuś też. Otóż tak. Mateczka w ostatniej chwili
dostała zawiadomienie z pracy i dlatego nie przywiozła
mi paczki świątecznej (ta dzisiejsza była z poczty, poDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dobno jak mówiła Mamuś, nieświąteczna, ale według
mnie to b. dobra!). Przywiozła mi za to uściski i pocałunki od wszystkich, to jest od Tatuśka, Cioci, Wujka
i w ogóle od wszystkich. No i naturalnie siebie. Poza
tym powiedziała mi, że oboje są zdrowi, że pracują, i że
wszystko jest dobrze u Nich, więc żebym się o Nich
nie martwił. Matuś była trochę chora na żołądek, ale
już jest podobno dobrze. Dzięki Bogu! Stąd Mamusia pojechała do Krakowa, więc prosiłem, by ucałowała
mocno Boginkę, Jurka, a najmocniej maleńką Oleńkę.
Paczkę, niby tą świąteczną Mamusia przyśle mi, gdy
tylko wróci do domu, a także przybory do pisania i zeszyty. Pieniędzy mam w depozycie teraz 1500 zł, gdyż
Rodzice wysłali mi 4 tego miesiąca 1000 zł. Kazała
mi Mateczka być grzecznym. Będę Matuś moja, będę.
Dla Was i dla siebie starał się będę być grzecznym i dobrym, by mieć dobrą opinię. Powiedziałem Mateczce,
że nie palę. Najpierw nie zrozumiała, a potem wydawała się być bardzo ucieszona. Przy końcu widzenia
powiedziałem, że przed chwilą właśnie dostałem taki
kochany list od jeszcze bardziej kochanej Lusi i prosiłem, by Mamusia napisała Jej, że kocham, że... no żeby
napisała wszystko, co ja sam bym napisał.
I to jeszcze było tak bardzo miłe, że Matuś wcale
nie płakała, przeciwnie, cały czas uśmiechała się. A to
ma dla mnie bardzo wielkie znaczenie, gdyż jeśli Mamusia płacze, to i mnie jakoś dziwnie ściska w gardle.
A wczoraj byłem w takim dobrym nastroju, że i pewnie
Mamusi nie było tak przykro. Z jednego robię sobie
jednak wyrzuty: że raz dosyć niegrzecznie przerwałem
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Mamusi, gdy Ona chciała mi się o coś zapytać. Nie
mogę sobie tego darować, bo to było nieładnie i Mateczce musiało być przykro. Ale to dlatego, że czas tak
szybko uciekał, a ja miałem jeszcze tyle do powiedzenia. To jednak mnie nie tłumaczy. Nietakt pozostaje
nietaktem. Będę musiał w liście przeprosić Ją.
A teraz co do listu Aluśki. [List ten przepisany przez
Tatę znajduje się w dalszej części tego zbioru] Hm, co tu pisać...? Jeszcze dziś nie potrafię nic innego napisać, jak
tylko to, że kochany, maleńki mój Kociak jest tak bardzo kochany i tak bardzo kochany list mi przysłał.
Maleńka moja Aluś... Napisała mi, „że jest już dorosła(!)” i tak bardzo i tak bardzo dobitnie podkreśliła
to przez dodanie słowa „fakt” — i że myśli trzeźwo
i trzeźwo mi odpowiada, że kocha, że czeka i że kochać nie przestanie, a czekać będzie! Ach Ty mój mały
Kociaczku! Czy myślisz, że ja czegoś innego bardziej
pragnę?! Och, Lusia Ty moja. Piszesz mi, że wierzysz
w nasze szczęście... Powinnaś wierzyć — i to mocno
wierzyć! Bo bez wiary nie osiągnie się tego, czego się
pragnie. Trzeba wierzyć — i to mocno wierzyć. Trzeba być silnym. Tylko w walce, tylko przez borykanie
się z losem można osiągnąć prawdziwe, trwałe szczęście — a także przez walkę i trud wyrabia się ludzki
charakter, krystalizują się poglądy i poznaje się prawdę. Odróżnia się prawdę od fałszu!
No tak, Luśka. My chyba wytrwamy. Ta rozłąka nauczy nas dużo dobrych rzeczy. Ciebie, jeśli wytrwasz,
nauczy być silną, a mnie to samo i jeszcze oprócz tego
nauczy mnie rozumu. No nic Mała, wytrwamy!
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Wtorek, 19 kwietnia 1949 roku
I minęły już Święta. A przed Świętami, zupełnie nie
zauważona, minęła trzyletnia „rocznica” mojej sprawy
sądowej. To było w Wielką Sobotę. Nie pamiętałem
zupełnie o tym i dopiero dzisiaj przypomniałem sobie, że już trzy lata minęły... Trzy lata..., więc jeszcze
dwanaście... Och, Boże nie daj...! Dwanaście lat — co
przez ten czas można by zrobić na wolności! Dom
chyba kilkupiętrowy bym postawił. Czyż naprawdę te
12 lat będę musiał siedzieć? — och nie. Nie! Nie! Lepiej bym już... Ot, głupoty już do głowy przychodzą.
Już mnie coś dzisiaj ukąsiło. Lepiej skończę pisanie
żeby bzdur nie powypisywać. Well, keep smiling, Teddy!
Don’t give yourself! Muszę pośpiewać sobie trochę, a na
pewno czarne myśli odbiegną. Śpiew to dobre lekarstwo. It’s a long way... etc.
Zaśpiewałem sobie It’s a long way..., Deszcz, jesienny
deszcz, a na końcu Warszawę i zrobiło mi się lepiej. Te
trzy piosenki są dla mnie bardzo aktualne. It’s a long
way... — to prawda. Jest długa droga przede mną
i ciężka, but my heart is still there, lecz moje serce jest
jeszcze i stale tam będzie — w Warszawie! A Deszcz, jesienny deszcz — też, gdyż dalej śpiewa się „... może jednak Bóg da, że wrócę znów”. Może..., może da. Może
wrócę... Pewnie, że wrócę! A w końcu Warszawa...! Moja
Warszawa. Kochana! „Warszawo, kochana Warszawo,
tyś treścią mych marzeń, mych snów...” Ach, to jest
najprawdziwsza prawda. Bo o niczym tak często nie
marzę, jak o Warszawie, o powrocie do Niej, o mieszkaniu i pracowaniu w Niej, o budowaniu jej! A dalsze jej
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(piosenki) słowa wlewają do serca otuchę i siłę. „Dziś
leżę jak rycerz na tarczy i zda się, że przyszedł mój
kres (...) Niech życiem mym nikt nie frymarczy, bo
sił mi do życia wystarczy. Bo zmienia się życia koleje,
znów wiosna, znów zakwitnie bez (...) I chociaż mam
oczy zaślepłe od łez, ja do was jak dawniej się śmieję!”
I mnie sił wystarczy chyba. I mój los się zmieni, gdyż
przecież całe życie nie będę tu siedział, wyjdę kiedyś,
a wtedy będzie wiosna, będą kwitły bzy — bo będę
miał Wolność, pracę, wszystko! A gdy pracą przywrócę
sobie prawa i gdy będę miał Alę i gdy wezmę do siebie
„staruszków” — to wówczas zakwitną róże!
Środa, 20 kwietnia 1949 roku
Ogromnie miły sen dziś w nocy miałem. Najpierw
ktoś o mnie coś źle mówił, ale Ala nie chciała wierzyć.
Potem poszedłem z Nią na spacer. I szliśmy ulicami
w czasie ulewnego deszczu i burzy. Luśka tuliła się
do mnie, a ja osłaniałem Ją peleryną — aż nagle znaleźliśmy się na jakiejś zielonej łące, pośród mnóstwa
białych róż i goździków. I tak nam tam było dobrze...,
tak miło...
Miły, milutki sen. Na cały dzień przyprawił mnie
o dobry humor.
Piątek, 22 kwietnia 1949 roku
Dostałem paczkę z przyborami piśmiennymi i toaletowymi. Paczka z Krakowa, lecz nadana przez Mamusię.
Adres pisany był ręką Jurka (zdaje się — lub Boginki),
lecz nadawcą niby jest Mamusia. To pewnie dlatego, że
chcieli mi dać znać, że Matuś jest jeszcze w Krakowie.
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Otrzymałem wszystko, o co prosiłem i o czym w liście swym pisał mi Jurek, że Boginka mi wyśle. A więc:
Historia WKP(b), Kalendarz Robotniczy, 110 arkuszy
papieru dobrego, dwa grube bruliony w linie, dwie obsadki i 5 stalówek angielskich (właśnie jedną z nich
piszę teraz), duży kałamarz niebieskiego atramentu,
dwa ołówki zwykłe i jeden kopiowy oraz mydło do mycia (toaletowe), szczoteczkę do zębów (dobrą miękką)
i pastę do zębów. Jestem z tej paczki ogromnie zadowolony — z tych książek i z przyborów. Mam teraz
czym i na czym pisać. Stalówki wprawdzie nie bardzo
odpowiadają mi, gdyż są to „rondówki” — a ja takowymi nie piszę — ale to nic. Są bardzo dobre i może
przyzwyczaję się do nich. Więc tak. Jeszcze teraz czekam na paczkę tę świąteczną, o której mówiła mi na
widzeniu Mamusia, że przyśle mi, gdy tylko przyjedzie do Bydgoszczy. Myślę, że w przyszłym tygodniu
dostanę, bo to i zasadniczo termin normalny będzie
nadchodził. Byle tylko przyszła przed pierwszym,
żeby zaliczono ją do tzw. świątecznych. Ano, kwiecień
dobrze się rozpoczął i dobrze upływa.
Aha, Mateczka mówiła mi, że zostawiła dla mnie
jakiś list, ale pewnie nie dostanę go, gdyż już miałem
dwa w tym miesiącu. Szkoda — ale trudno.
Środa, 27 kwietnia 1949 roku.
Jakoż otrzymałem paczkę. Niby tą świąteczną. I po
niej widzę, że list, który pisałem 1 kwietnia, musiał
już dojść, gdyż w paczce były lekarstwa, na które posłałem receptę w tym liście. W paczce było: dwie duże
i dwie małe chałki (strucle), jeden kilowy chleb, pół
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kg smalcu, pół kg masła, pół kg cukru, 10 jajek, kilka
główek czosnku i cebuli, trochę soli i te ww lekarstwa,
których jeszcze nie dostałem, gdyż poszły na „szpitalkę”. Kochana Mamusia pamięta o synku. Ha! Wczoraj przy kolacji mówiłem sobie tak: „przysyłaj Matuś
prędko paczkę, bo synuś będzie głodny...” i tak jakby
Mamusia usłyszała — paczka przyszła. Mam znów
pełną szafkę, a gdy ona jest pełna, to i żołądek też.
Pół biedy, jeśli jest co jeść. A papierosów ani tytoniu
nie dostałem, bo i po co. Nie palę już i dobrze mi jest.
Czasem jeszcze wprawdzie trochę ciągnie, ale tej pokusie można się oprzeć. Mamusi to powiedziałem na
widzeniu i dlatego nie było palenia w tej paczce. Za to,
tak jak prosiłem, dostałem więcej tłuszczu. To lepsze
niż palenie, a i tańsze. Dobra kalkulacja, nie ma co.
Dzięki Bogu, że chociaż z tym zmądrzałem.
Sobota, 30 kwietnia 1949 roku
Kończy się tydzień i kończy się miesiąc. Jutro 1 maja!
Święto, ale niestety nie dla mnie. Ale to nic. Kiedyś,
w przyszłości, będzie i moim świętem. Cały kwiecień
był dobrym miesiącem, nic przykrego się nie stało, a przeciwnie — obfitował w przyjemne rzeczy;
dwa listy: od Luśki i od Jurka, widzenie z Mateczką,
trzy paczki żywnościowe i jedna „piśmienna”, żadnej
nagany ni uwagi za złe zachowanie. To co się tyczy
mnie osobiście. A ogólnie — najważniejsze to Kongres w Paryżu i w Pradze [Światowe Kongresy Obrońców
Pokoju] — a potem: zajęcie Nankinu [miasto w Chinach
wyzwolone w 49 r. spod okupacji japońskiej]. W ogóle przez
cały kwiecień czułem się fizycznie i moralnie dobrze,
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a szczególnie dobrze czuję się dzisiaj, chociaż dziś
nic się nie wydarzyło. Nie wiem, czemu to przypisać,
ale tak jest. Prawdopodobnie moralnie czuję się dobrze, dlatego że jestem spokojny o Rodziców, o Luśkę
i o „krakowiaków”, a także, że nie miało miejsca żadne
złe wydarzenie, które by bezpośrednio czy pośrednio
zaczepiało tutaj o mnie — a fizycznie czuję się dobrze,
ponieważ nie jestem głodny, spożywam w pokaźnych
ilościach witaminy (czosnek!) i uprawiam codziennie
półgodzinną gimnastykę. To ostatnie szczególnie dobrze mi robi. Po prostu czuję jak mi tężeją mięśnie.
A i nauka idzie mi dość dobrze. Angielski „odwalam”
codziennie i pozostały mi obecnie dwie lekcje (wprawdzie dość długie i trudne) do skończenia II części
podręcznika dr. Dobrzyckiej Do you speak English?. Jak
tę książkę skończę, wezmę się do podręcznika Manxa.
Także przerabiam gramatykę polską. I mam zamiar
trochę lepiej poćwiczyć mózgownicę w algebrze. Za
kilka dni napiszę list do Luśki, a w przyszłym miesiącu, gdy będę pisał do Boginki i Jurka, muszę poprosić
Ich o kilka książek do nauki, które mi są potrzebne.
Ale nie technicznych, bo to do niczego nie doprowadzi. Z przedmiotów wykładanych w gimnazjum ogólnokształcącym. Tego się będę uczył. A i tu, u nas, mają
być podobno utworzone kursy maturalne, więc może
będę mógł uczęszczać na nie. Jeśli tylko będą takowe,
będę pisał prośbę o przyjęcie mnie na nie.
Nie wiem, co to jest. Coś „wewnętrznie” zmusza
mnie do pisania czegoś w rodzaju książki, czy pamiętnika z okresu okupacji — i chciałbym pisać, lecz przeraża
mnie ogrom moich braków z gramatyki i składni zdań,
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a także i z ortografii, i interpunkcji, chociaż to ostatnie
nie jest najgorsze. Mało mam także pojęcia o psychologii ludzkiej, co mam wrażenie jest niezmiernie ważne
przy pisaniu jakiejś książki, szczególnie takiej, jaką ja
chciałbym napisać. Pierwszą część mam już napisaną
z poprawkami i uwagami p. S. M. i te właśnie poprawki
i uwagi najbardziej mnie powstrzymują, gdyż uwidoczniły mi moje braki. Ale pewnie zabiorę się znów do pisania, poduczywszy się najpierw nieco. Zobaczę jeszcze.
Poniedziałek, 2 maja 1949 roku
A więc już mamy maj. Wczoraj był wspaniały dzień.
Przed samym południem zagrała orkiestra, która szła
na czele pochodu. Za nią szły zwarcie poczty sztandarowe; na przedzie biało–czerwony, a za nim we wspaniałym, czystym czerwonym kolorze proporce. Potem
szły kolumny...
Ujrzawszy orkiestrę, sztandary i proporce, a za
nimi pierwsze kolumny manifestantów, myślałem,
że to nie potrwa długo. Ha! A tymczasem pochód
trwał dobre półtorej godziny. I to wspaniały pochód.
Orkiestra przez cały czas grała marsza za marszem,
a ludzie szli... Szli z czerwonymi sztandarami robotnicy. Nieśli jakieś wielkie transparenty. Za nimi szły
kolumny młodzieży, pewnie starszej — wnioskując
po głosach. Szła jakaś kolumna młodych dziewczynek, które śpiewały. Nie mogłem tylko rozpoznać
melodii. Potem szedł Czerwony Krzyż lub jakaś pokrewna sanitarna lub lecznicza organizacja. Za nimi
szły dzieci, starsze już, pewnie ZMP lub Harcerstwo.
Słychać było śpiew — słów nie mogłem odróżnić,
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lecz poznałem melodię: „Na barykady ludu roboczy”. Potem jechały samochody przystrojone zielenią, wieńcami, a na niektórych ludzie, na innych zaś
jakieś makaty. Traktory ciągnęły po kilka platform
naraz z ludźmi i transparentami. Potem szli chłopi
z zielonymi sztandarami i wielkimi zielono–czerwonymi transparentami na czele. Za nimi kolumna
jeźdźców na koniach przybranych chorągiewkami
biało–czerwonymi, czerwonymi i zielonymi. Po tym
dwukonne wozy z ludźmi — na jednym z nich ktoś
grał na harmonii — a że przez pewien czas pochód
stał w miejscu, więc miły koncert miałem. Następnie
szły znów kolumny z czerwonymi sztandarami —
i wreszcie pochód zamykała kolumna motocyklistów,
którzy narobili bardzo wiele hałasu.
Aż dziwiłem się, że w takich małych Strzelcach —
i sądząc po ruchu ulicznym w dni powszednie — nielicznie zamieszkanych, mogła nagle pojawić się tak
olbrzymia masa ludzi. A to przecież chyba nie byli
wszyscy mieszkańcy, gdyż ktoś musiał pozostać w domach, by przygotowywać posiłki dla swych rodzin biorących udział w manifestacji.
Gdy patrzałem na ten pochód, przyszło mi na myśl
pytanie, jakiż w Warszawie musi być pochód?! Tam
na pewno będzie się ciągnął zwartą masą, przez całą
szerokość ulic i nie godzinę, dwie — lecz kilka! Nie
chcę się roztkliwiać, bo to nie ma sensu — ale szkoda,
szkoda, że ja tam nie mogę być — i w najbliższych
latach jeszcze nie będę mógł... Dlaczego, dlaczego tak
musi być, jeśli ja chcę być tam, jeśli ja najgoręcej, najszczerzej pragnę...?
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Nieubłagane jest życie. Straszne, nielitościwe jest
dla takiego jak ja nędznika, który poszedł krzywą
ścieżką. I chociaż byś teraz chciał nie wiem jak bardzo
zawrócić — za późno głupcze! Na nic. Nikt nie uwierzy, nikt nie zaufa, a mało kto nawet zechce wysłuchać.
Takie to jest życie. Od najmłodszych już lat trzeba
uczyć się myśleć, trzeba uczyć się orientacji politycznej, a najważniejsze, trzeba unikać romantyzmu i dzikiej wyobraźni. Od najmłodszych lat trzeba uczyć się
chodzić prawymi, słusznymi ścieżkami, gdyż inaczej...
Ha, gdybym to był wiedział dawniej...! Gdybym mógł
cofnąć czas chociaż o pięć lat tylko. Nie byłbym dzisiaj w więzieniu, nie marnowałbym lat nadaremno, tak
jak obecnie. Nie byłbym przestępcą! Gdzie dziś bym
był? Co dziś bym robił? Bóg to wie. To pewne, że nie
byłbym tu. To pewne, że nie potrzebowałbym wstydzić się swojej przeszłości ani niczego. Och, żebym
mógł wyjść na tyle wcześnie, by mieć jeszcze siły do
pracy. Takiej prawdziwej pracy — bez reszty! Żebym
mógł pokazać. Żebym mógł... — żebym mógł dopiąć
tego, czego pragnę. A przecież tak niewiele pragnę.
Do późnej nocy nie dała mi spać muzyka, która
w ciszy nocnej tak bardzo wyraźnie dochodziła do mojej celi. Tak lubię muzykę, lecz czasem nie mogę, nie
mogę jej słuchać. Tak coś gniecie, tak ściska w gardło,
że najchętniej rozbeczałbym się jak dzieciak. Wczoraj
tylko największym wysiłkiem woli powstrzymałem nie
łzy, tylko płacz. Och, jakże mi było ciężko. Warszawę
widziałem jak żywą, jakbym w rzeczywistości tam był.
I tak myśląc o Warszawie, usnąłem.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

180 Pamiętnik z więzienia

Czwartek, 5 maja 1949 roku
Powinienem wypadki dzisiejszego dnia poczytać sobie
za szczęśliwą wróżbę. Pisałem list do Luśki i w trakcie
pisania ob. oddziałowy dał mi mojego sąsiada, bym mu
napisał list. No i napisałem dziadkowi tak, że był b.
zadowolony. Gdy po skończeniu i podpisaniu czytałem
mu treść listu, nagle drzwi się otworzyły i... zawołano
dziadka do zwolnienia. Staruszek, rzecz jasna, ucieszył
się bardzo, a ja także. Ja dlatego, że na wolność poszedł
z mojej celi. Może i ja z niej wyjdę! Och, dałby Bóg!
I list do Aluchny wysłałem, myślę że dość miły. Kochany Dzieciak, może... może się ucieszy. Nie wiem...
A teraz idę już spać, bo robi się ciemno. Dobranoc.
Środa, 11 maja 1949 roku
Dostałem dzisiaj rano paczkę z domu, żywnościową.
Kochani moi, tak jak Oni pamiętają o mnie, tak nikt
nie pamięta. Nie dlatego, że paczki dostaję, lecz że
przez nie czuję ich troskę o mnie. Teraz będę czekał
na listy; z domu, od Luśki lub od Boginki i Jurka.
Czuję się nawet dość dobrze, tylko że nie daje mi spokoju myśl o ułaskawieniu. O ułaskawieniu tylko pośrednio — głównie o pracy! Chcę pisać prośbę, tylko
coś mnie jeszcze powstrzymuje. Nie wiem, co to jest.
Nie umiem tego wytłumaczyć. Chcę koniecznie napisać i wiem, że napiszę — lecz coś wewnątrz mnie każe
mi jeszcze czekać kilka dni. Nie mam pojęcia na co
i po co. Czy ma się coś stać? Czy może ma coś przyjść?
Nie wiem. Czuję jednak, że tego wewnętrznego głosu
usłucham i poczekam nieco.
A poza tym wszystko jest all right.
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Wtorek, 24 maja 1949 roku
Dość długo nie zaglądałem do tego zeszytu. Bo właściwie nie było co pisać. Takie jednakowe są dni...!
Chyba to, że w tym miesiącu nie otrzymałem jeszcze
żadnego listu, że dotychczas nie dostałem książek
(Historii WKP(b) i Kalendarza Robotniczego), chociaż
upłynął już miesiąc od chwili przyjścia tej paczki,
w której one były. Podobno zaginęły — ale myślę, że
je jednak otrzymam. Poza tym nic szczególnego się
nie wydarzyło. Prośby do ob. Prezydenta dotychczas
nie napisałem — czekam jeszcze — nie wiem na co...?
Dziś byłem u Ob. Przodownika w sprawie tych
książek, lecz o zgoła czymś innym była mowa. Mianowicie o racjonalizatorstwie! Podobno ma być w więzieniu zaprowadzone. Bardzo chciałbym wziąć w tym
udział. Tak bym bardzo chciał chociaż coś dać z siebie!
Nie wiem, czy moje projekty okażą się realne. Można
by je przeprowadzić z pożytkiem i mam wrażenie, że
i z powodzeniem, lecz pewno będą trudności i trzeba
będzie poczekać trochę.
Śniła mi się dziś w nocy Luśka. Miły sen, ale dziwny. Śniło mi się, że I had Her and that... was swimming
the blond... Her mother wanted to Take Her from me, but I asked
Her not to take me my Luśka — that. I want to marry with
Her. And Luśka remained with me! Żeby tak było naprawdę,
żeby tak było... Tak dużo ostatnio myślę o Lusi. Tak
bym chciał być z nią...!
Mam ogromny żal do Boginki i Jurka. Jest mi bardzo przykro, że muszę mieć do nich żal. Tak mało
pamiętają... Nie pamiętam naprawdę, kiedy Jurek był
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niu ubiegłego roku!! No tak, Kraków jest przecież tak
strasznie daleko, że niemożliwością jest odwiedzić —
kogo?! — brata własnego! I podobno przyjaciela!! Podobno. Oj, kochani, kochani... Szkoda pisać...
27 maja 1949 roku
Mojej Mateczki imieniny dzisiaj są! A ja Jej nie mogłem złożyć życzeń... Matuś moja, Ty wiesz, czego ja
Ci życzę! Ja wiem Mateczko, że Ty będziesz płakała
dzisiaj i wiem, że powodem Twoich łez będę i zawsze jestem ja! Matuś, gdybym mógł scałować z Twoich
oczu łzy i wszelki ślad po nich... Mateczko moja, tak
bardzo pragnę, byś Ty już nigdy w przyszłości nie płakała z mojego powodu. Największym moim pragnieniem jest, bym mógł jak najszybciej osuszyć Twe łzy,
Twój smutek zamienić w radość i szczęście. Matuś,
Mateczko Ty moja Kochana!
Dziś akurat w Twoje Święto Mamusiu otrzymałem
paczkę od Ciebie — tak bardzo się ucieszyłem, że właśnie w Twoje Imieniny przyszła paczka. Zamiast Ty
ode mnie otrzymać prezent — to ja od Ciebie otrzymałem... Prezent Matuś?! Moje najgorętsze i najczystsze uczucie jest stałym najlepszym prezentem dla Ciebie, prawda Matuś Moja? Mamusiu doczekamy tego
momentu, kiedy zrobię Ci prezent z siebie! Kiedy wrócę...! A na pewno, na pewno wrócę! Wówczas będziemy
razem i nie będziesz już płakała...!
Środa, 8 czerwca 1949 roku
Oddałem dzisiaj prośbę do Ob. Prezydenta i napisałem i oddałem list do Boginki i Jurka. Prośbę starałem
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się napisać dobrze... żeby tylko doszła i żebym dostał
dobrą opinię...! Tak bym chciał doczekać się ułaskawienia...!
Zasadniczo to nie była prośba „o wolność,” lecz
o „pracę”!
Nie wiem, dlaczego w maju nie miałem żadnego
listu ani z domu, ani z Krakowa, ani od Ali. Czyżby
naprawdę nikt nie napisał do mnie...? Nie chce mi się
wierzyć w to.
Książek, które dostałem w paczce z 22 kwietnia dotychczas nie otrzymałem jeszcze. I tu także nie wiem
dlaczego. Przecież dawno już powinienem je dostać.
No, ale nic, kiedyś chyba dostanę!
Czwartek, 9 czerwca 1949 roku
Przed chwilą wróciłem z widzenia z moją kochaną Mateczką. Matuś moja... nikt nie pamięta o mnie, tylko Ty...!
Gdy wszedłem, nie poznałem Mamusi — tak źle
jeszcze nigdy nie wyglądała. I włosy już ma prawie siwe.
To podobno z powodu Ojca. Och, Tatusiu mój, żebyś
Ty wiedział, jak to mnie boli. Ty nie wiesz, że to mnie
najwięcej przygnębia. I Boginka chora, podobno ojciec
Jurka jest dla niej bardzo zły — podobno przez spóźnione amory. Och, żebym ja tam mógł być...!! Mamusia
teraz jedzie do Krakowa i zabierze Oleńkę do siebie. To
dobrze. Tatuś może przyjedzie do mnie w lipcu — bardzo bym chciał. Może by wysłuchał mnie i był inny dla
Mateczki. Chciałbym także, by Jurek z Boginką przenieśli się do Bydgoszczy. Tak byłoby lepiej dla wszystkich. Och, dlaczego, dlaczego to życie jest takie okrutne. Gdybym ja tam był, byłoby wszystko inaczej...!
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Jutro dostanę paczkę z poczty, którą Mamusia wysłała przed wyjazdem i która dziś już tu jest. Widzenie było dosyć długie, tak że wszystko chyba powiedziałem.
Już dzisiaj dostałem paczkę tę, o której mówiła Mamusia na widzeniu. To znaczy z poczty. Przed samym
obiadem byłem. A jutro pewnie dostanę małą paczuszkę z przyborami toaletowymi, którą Matuś zostawiła
na bramie.
Kochana. Kochana, najukochańsza moja Mateczka.
Napiszę zaraz prośbę do Ob. Naczelnika o dodatkowy list, który chciałbym napisać do Tatusia. Aha,
i Mamusia mówiła mi, że prawdopodobnie byłoby widzenie bez siatki, tylko że Ob. Naczelnika nie było.
Szkoda. Tak bym chciał uścisnąć gorąco Mateczkę
i ucałować Jej oczy, żeby nie płakały...
Piątek, 10 czerwca 1949 roku
Rano byłem po wypiskę, bezpośrednio po tym poszedłem po tę małą paczuszkę toaletową, a po południu
dostałem wreszcie te dwie moje książki, o które tak się
starałem. I w paczce dzisiaj dostałem Historię literatury
polskiej, której jeszcze nie otrzymałem, gdyż poszła do
cenzury. Z wypiski dostałem margarynę — nawet jest
dobra w smaku, tylko mam z nią trochę kłopotu, gdyż
pod wpływem ciepłej temperatury rozpływa mi się.
Wtorek, 14 czerwca 1949 roku
Z listu, który chciałem napisać do Tatusia jeszcze
w tym miesiącu, nic nie wyjdzie. Będę mógł napisać
dopiero w przyszłym miesiącu. Więc z listu do Luśki
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będę musiał zrezygnować. No trudno! Wczoraj dostałem Historię literatury polskiej tom II Teofila Wojeńskiego.
Aż się zdziwiłem, że tak prędko. Wydaje mi się, że jest
b. dobra. Także wczoraj rozpocząłem przerabianie angielskiego z książki Let us try — dr. W. Dobrzyckiej.
Mam zamiar przerobić ją bardziej gruntownie. W ogóle muszę wziąć się bardziej w karby, gdyż ostatnio „rozpuściłem” się. Zbyt często oddawałem się marzeniom...
Wczoraj byłem w bibliotece i wziąłem wspaniałą książkę Statek Derbent Jurija Krymowa. Już ją przeczytałem,
gdyż nie mogłem jej odłożyć nieprzeczytanej. I coś
mnie bardzo zdziwiło w związku z ankietą na temat —
Co mi daje książka — przeprowadzoną niedawno przez
„Trybunę Robotniczą”. A mianowicie fakt, że nikt nie
wspomniał w ankiecie o tej książce i jej autorze. Mnie
ta książka wydaje się być niezmiernie wartościową
i pouczającą — zwłaszcza w obecnym okresie. Analogiczne sprawy mają miejsce obecnie u nas, w Polsce,
i książka ta może być cenną wskazówką dla wielu ludzi
pragnących przeprowadzić swoje wnioski racjonalizatorskie — a także w sprawach związanych ze współzawodnictwem pracy. Ponadto, książka ta zawiera b.
ciekawe listy z frontu z wojny rosyjsko–niemieckiej
(1941 r.), pisane przez jej autora, który zginął w walce
z Niemcami. Czytając Derbenta, doznałem kilku szczególnie mi miłych odczuć, gdyż niektóre myśli autora
potwierdziły moje własne. Postaram się zapamiętać tę
książkę. Jest mi ona szczególnie bliska. W przybliżeniu
moje minione życie było podobne do życia Husseina
Mustafy. Chciałbym, żeby i przyszłe było podobne.
Ano, podobno chcieć to móc! Więc ja chcę!!!
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Wtorek, 21 czerwca 1949 roku
Luśki imieniny dzisiaj! Maleńka moja, rano dzisiaj
złożyłem Ci życzenia... Kochanie moje, nie myślałem
tylko o swoim szczęściu. Naprawdę myślałem o Tobie
i o tym byś była szczęśliwa — Ty!! Chciałbym Maleńka dzielić szczęście z Tobą, ale to jest tylko moje gorące pragnienie, które Ciebie nie wiąże do niczego. Nie
wiem, czy Ty pomyślisz dzisiaj o mnie — z pewnością tak. Może wspomnisz 1944 r., te róże (na drucikach!!!) — a może nawet w tej chwili myślisz o mnie?!
Ech, to głupstwa. Nic, Maleńka. Da Bóg, że wszystko
będzie dobrze. Może znów będziemy razem... może...,
a jeśli nie — to nic, to trudno — nie będę miał żadnego żalu do Ciebie. Boję się tylko, byś nie zrobiła czegoś,
co mogłoby zwichnąć Ci życie. Bo ja znam ludzi i znam
życie — i dlatego boję się o Ciebie Maleńka. Nic Luśka, chciałbym, by było Ci dobrze! Maleńka moja!
Sobota, 25 czerwca 1949 roku
Wczoraj dostałem dwie paczki, jedną żywnościową,
a drugą z papierem, szczotkami, chustką i kopertami wraz ze znaczkami pocztowymi. Kopert było
50, a znaczków 10. Papierosów dostałem 100 sztuk.
Aha, co do palenia, to znów palę. Mniej niż dawniej,
ale palę. Okazało się, że przeceniłem swoje siły. Nie
mogę. Dwa miesiące się męczyłem jak... dziki osioł,
aż w końcu zacząłem palić. No nic. Kochana Mateczka moja..., a i skarpetki też dostałem. Dziś wstałem
wcześniej, zmiotłem podłogę nową miotełką (tak się
fajnie zamiata!) i zrobiłem w celi generalny porządek.
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kiem i mam wrażenie, że będzie czysta. Jeszcze nie
widać, gdyż jest mokra. Listów wciąż jeszcze nie mam.
Ale nie tracę nadziei — z pewnością dostanę.
Poniedziałek, 4 lipca 1949 roku
Wpadłem na mały pomysł, lecz nie wiem, czy napisać
o tym do Ob. N. Boję się, że [mój pomysł] okaże się
głupim. Zobaczę jutro, gdyż dziś jest już zbyt późno.
Wtorek, 5 lipca 1949 roku
Oddałem dziś mój pierwszy wniosek o oszczędność
gorącej wody w łaźni, a tym samym i węgla. Pół godz.
po oddaniu zostałem wezwany przez Ob. Zastępcę.
Naczelnika, który mój wniosek przyjął. Nie mam czasu pisać dalej, gdyż „świta” mi w głowie coś nowego,
nad czym muszę pomyśleć.
Piątek, 8 lipca 1949 roku
Oddałem dziś list do Tatusia i otrzymałem paczkę
żywnościową od Ojca. W paczce było kilo smalcu,
2 kg chleba, cukier w kostkach, cebula, spodenki gimnastyczne, czarne, atrament, 3 ołówki (1 zwykły, 2 kopiowe), tusz fioletowy i czerwony. To znaczy, że list
pisany w czerwcu do Krakowa już doszedł. To dobrze.
No i oczywiście w paczce był tytoń i bibułka. Więc
mam teraz wszystkiego pod dostatkiem. Jestem zadowolony. Czekam teraz na listy i widzenie.
Środa, 13 lipca 1949 roku
Po trzech miesiącach dzisiaj wreszcie dostałem list. Jeden list, ale aż od trzech osób, tj. od Mateczki, Ojca
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i Jurka. Jurek pojechał na dwa dni do Bydgoszczy, odwiedzić swojego „Ludzika”. Tatuś przyjedzie do mnie za
kilka dni, może 17 bm., a najprawdopodobniej 19 lub
21. List Jurka troszeczkę mnie dotknął — muszę to
jeszcze przetrawić. Rozumiem Go, że jako Ojciec nie
chce aby Jego Córka była w więzieniu nawet jako gość,
lecz mógł mi to napisać w trochę innych słowach lub po
prostu zamilczeć. Mam także wrażenie, że i On wstydzi
się przyjechać do mnie. Ano, cóż zrobić — nie błagam...!
Wczoraj miałem miłą chwilę. Gdy byłem w łaźni,
przekonałem się, że mój projekt co do oszczędności
węgla i wody został wprowadzony w życie. To dobrze.
Nawet dowiedziałem się, że to ma w efekcie dać 50%
oszczędności wody. Ślicznie!
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[List Jerzego Monda „Aliny”, o którym mój Tata pisze
w swoim pamiętniku pod datą „Niedziela, dnia 10 kwietnia
1949 roku.” List ten jest przepisany przez Tatę. Pewnie miał
tak dużą potrzebę zajęcia myśli, rąk i wypełnienia czymś czasu,
którego miał tak dużo:]
„Kochany! Przedwczoraj wróciłem z Krynicy, gdzie
leczyłem się na serce; choruję dość poważnie. List
Twój bardzo mnie dotknął — masz zupełną rację.
Wydaje mi się, że rzecz jest w tym, że Rodzice mają
pewne kłopoty prywatno–materialne i Matka choruje
na żołądek, a my mniej więcej tak samo. Oczywiście
to wszystko jest drobnostką w porównaniu z naszym
„zawaleniem” co do niepisania do Ciebie.
Boginka w tych dniach wyśle Ci paczkę z tymi
przyborami. Napisz, o jakie książki Ci chodzi —
postaram się o nie. Załączam Ci fotografię Maludy.
Napisz mi, kiedy są widzenia i jakie gazety względnie
czasopisma można Ci posyłać. O Tobie pamiętamy
stale i orientujemy się w Twojej sprawie za każdej bytności w Warszawie.
Rodzice dalej mieszkają w Bydgoszczy i pracują w przedsiębiorstwie państwowym „Film Polski”. Boginka od 20 stycznia pracuje jako referentka
w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa” i jest
b. zmęczona.
Maluda jest urocza. Od 1 lutego pracuję w redakcji
„Echo Krakowa” — i tak razem z Boginką dajemy sobie radę. Prawdopodobnie wnet przejdę do pracy w Sądzie Grodzkim w Krakowie. Roman też ciężko pracuje
i uczy się równocześnie — kochany chłop. Grzegorz
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też pracuje jako chemik, Marysia też — i mają chłopca — dość miłego.
Od Ali nie mieliśmy żadnego listu. Napisz mi, jak
dalece posunąłeś się w swoich studiach radioelektrotechnicznych — czy masz jeszcze te wszystkie książki? Czy znasz je? W tej chwili największą przyszłość
mają zdolni radio–, kino–, elektrotechnicy. Kraj się
uprzemysławia i potrzebuje takich fachowców. Napisz
mi, jakie książki potrzebujesz z tej dziedziny. Niezależnie od tego dobrze robisz, że chcesz zapoznać się
z Historią WKP(b) i Kalendarzem Robotniczym. —
Boginka Ci je pośle.
Serdecznie Cię całuję i pozdrawiam, Jerzy”.
Daty pisania nie ma, ale jest data wysłania z Krakowa — 1 kwietnia 49 r., a przyjęcia przez Strzelce —
4 kwietnia. Ja otrzymałem dziesiątego. Szybko!
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[List (albo jego fragment) od Ali przepisany przez mojego Tatę:]
„Ukochany... Wierzaj mi Kochanie, że jest mi tak
strasznie przykro, ponieważ list od Ciebie przyszedł
podczas mojej nieobecności w domu. Dosłownie przed
godziną przyjechałam i zaraz napisałam do Twojej
Mamusi i piszę do Ciebie. Maleńki, błagam powiedz,
że nie masz do mnie żalu? Mnie tak bardzo boli, że
musisz długo czekać. Ale co ja zrobię? Tadzik Ukochany, nie rań mi serca i nie pisz, że przesłaniasz mi
sobą horyzont. Tadzik, ja jestem już dorosła fakt,
myślę trzeźwo i bardzo trzeźwo Ci odpowiadam, iż
kocham Ciebie. Pytasz, co myślę, jakie mam zamiary,
odpowiadam, że czekam i będę czekała na Ciebie, na
Twoją Wolność”.
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I to tyle, co postanowiliśmy zebrać i wydać. Nie wiemy, dlaczego pamiętnik urywa się nagle i co było dalej. Znaleźliśmy
go dopiero po śmierci Taty, więc nie mieliśmy już komu zadawać pytań. Natomiast wiemy, że Alusia na Niego nie czekała, wyszła za mąż. Trudno się dziwić, była młodą kobietą,
a czasy były bardzo ciężkie. Tata ożenił się z Zosią — naszą
Mamą — i był w tym związku bardzo szczęśliwy.
Szkoda, że nie doczekał czasu kiedy dzień 1 marca został
uznany za Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
jako polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Dziesięć lat po Jego śmierci w 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi
organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten
sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego:
„W hołdzie «Żołnierzom Wyklętym» — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili
się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...”
Początek preambuły
Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
Barbara Lipska

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

Aneks

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

Lista żołnierzy AK występujących w powyższych relacjach
Nazwisko

Imię

Pseudonim

Funkcja

Stopień

Aleksandrowicz

Danuta

„Elwira”

Barszczewska

Lilka

„Szpilka”

Byczkowski

Jan

„Cedro”

dowódca plutonu

porucznik

Dąbrowski

Jerzy

„Jozue”

Dziadul

Janina

„Żanka”, „Antygona”

Fernezi

Maria

„Misia”

Gadomski

Marek

„Roman”

Jędrzejewski

Zygmunt

„Jędras”

Kaczmarek

Józef

„Rolicz”

Kaczyńska

Urszula

„Ala”

strzelec

Karasiówna

Janina

„Haka”, ”Jadwiga
szef Oddziału KG AK
Berg”, „Bronka”, „HK”

major

podporucznik

dowódca drużyny
dowódca drużyny /
plutonu
dowódca plutonu /
kompanii

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

podporucznik
porucznik
kapitan

Józef

„Sęk”

strzelec

Klimczak

Zdzisław

„Lot”, ”Zdzich”

plutonowy
podchorąży

Klimczak

Leszek

„Leoch”

kapral podchorąży

Kłopocki

Antoni

„Dąbek”

Kmiecik

Jerzy

„Jurek”

Kokolski

Eugeniusz

„Groźny”

Kowalewska

Maria

„Marysia”

Krasuski

Stanisław

„Sylwek”

Krukowski

Jerzy

„Grzegorz”

Kucharski

Wacek

Leikowa

Władysława

strzelec
dowódca zgrupowania
partyzanckiego w organizacji „Niepodległość” („NIE”)

kapitan
sierżant

zastępca dowódcy
drużyny

podporucznik
plutonowy
podchorąży
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„Stefania”

Lista żołnierzy AK występujących w powyższych relacjach

Karbowiak
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Imię

Pseudonim

Funkcja

Stopień

Lipińska

Jadwiga

„Nanka”

Łusakowska

Maria

„Niutka”

Maliszewska

Janina

„Żanka”

Małowieska

Jadwiga

„Magda”

Mazurkiewicz

Jan

„Radosław”

dowódca zgrupowania
AK „Radosław”

pułkownik

Mazurkiewicz

Władysław

„Niebora”

dowódca batalionu

kapitan

Mierzejewska

Jadwiga

„Danuta”

kapitan

Mond

Adam

„Adam II”

kapral podchorąży

Mond

Jerzy

„Alina”

kapral podchorąży

Nawrocki

Włodzimierz „Baca”, „Kmita”

Nawrocki

?

„Leszek”

Nowodworski

Cezary

„Głóg”

strzelec

porucznik

major
dowódca plutonu /
kompanii
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kapitan
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Nazwisko

Orłowicz

Franciszek

„Tobruk”, „Lech”

major

Oskierko–Jeznacki

Janusz

Perzyński

Wojciech

„Winnicki”

Perzyński

Kazimierz

„Kazik”

Podobas

Jan

„Donald”

starszy strzelec

Potoręcki

Stanisław

„Negus”

podporucznik

Praczora (Hendryś)

Krystyna

„Krystyna”

Runge

Tadeusz

„Witold”, „Paprocki”,
„Papa”, „Mirecki”,
„Osa”,

Sawicki

Eugeniusz

„Los”

Soner–Lemański

Stanisław

„Makina”

Stachowiak

Tadeusz

„Bogdan”, „Łoś”,
„Kmicic”

Stokowa

Maria

„Anna”

lekarz w CWK
w Strzelcach Opolskich

dowódca batalionu

podpułkownik
strzelec

podporucznik
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zastępca komendanta

Lista żołnierzy AK występujących w powyższych relacjach

sierżant podchorąży

Imię

Pseudonim

Funkcja

Stopień

Szymański

Marek

„Czarny”

Ścibor–Rylski

Zbigniew

„Motyl”, „Stanisław”

Tuwarz

Janina

„Ina”

Walewski

Henryk

„Bronek”, „Bronisław” dowódca drużyny

podporucznik

Wieczorek

Henryk

„Heniek”

kapral

Woliński

Ryszard

„Rych”

kapral podchorąży

Wyszomirska

Ludwika

„Xenia”

Zelman

Danuta

„Danka” , „Monika”

Ziemba

Zenon

„Stanisław”

dowódca drużyny

podporucznik

Zołociński

Zdzisław

„Piotr”

dowódca plutonu

porucznik

porucznik
dowódca kompanii

kapitan

plutonowy

„Adam”
„Bicz”

major

„Jastrząb”

kapitan
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Nazwisko

„Józek”
„Kajtek”

kapral
dowódca II grupy
„Groźnego”

podporucznik
porucznik

„Kuba”

st. strzelec

„Leon”

plutonowy

„Lis”
„Mat”

st. strzelec

„Mułek”
„Perełka”
„Sewer”

podchorąży

Lista żołnierzy AK występujących w powyższych relacjach

„Kret”
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Portrety

Tadeusz Runge
„WITOLD”

Zbigniew Ścibor–Rylski
„MOTYL”

Danuta Zelman
„DANKA”

Janina Dziadul
„ŻANKA”
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Portrety 203

Jerzy Krukowski
„GRZEGORZ”

Jerzy Mond
„ALINA”

Leszek Klimczak
„LECH”

Marek Gadomski
„ROMAN”
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204 Portrety

Stanisław Krasuski
„SYLWEK”

Zdzisław Klimczak
„ZDZICH”

Zdzisława Łępicka
„ZDZICHA”

Zygmunt Jędrzejewski
„JĘDRAS”
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Szkic sytuacyjny z natarcia Niemców na magazyny przy ul. Stawki
11 sierpnia 1944 r.
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206 Dokumenty

Postanowienie Prokuratury w Poznaniu z 21 października 1953 r.
o warunkowym zwolnieniu naszego Ojca Tadeusza Stachowiaka.
Dokument, na który tak bardzo czekał
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Pismo z Prokuratury Wojewódzkiej z grudnia 1956 r. informujące o utracie praw publicznych przez okres 10 lat od dnia przedterminowego zwolnienia
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208 Dokumenty

Postanowienie Sądu w Poznaniu z 26 maja 1964 r. odrzucające
prośbę naszego Taty o zatarcie skazania w drodze łaski. Jako
uzasadnienie napisano, że „zdaniem Sądu z uwagi na okoliczności sprawy skazany na łaskę nie zasługuje”
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