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Łączniczce „Krystynie” - Hannie Żonie,
której miłość i cierpliwość
towarzyszyły mi niezmiennie
przez długie lata pisania tych wspomnień
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PRZEDMOWA
Los sprawił, że ciekawie przeżyłem lata 1939-1945: Litwa, Francja, Anglia, skok spadochronowy do Polski,
służba w AK, kierownictwo jednego z wydziałów Wywiadu KG AK, Powstanie Warszawskie - obóz i znowu Anglia.
Książka Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie nie jest pamiętnikiem z lat 1939-1945. Nie prowadziłem osobistych notatek, a w konspiracyjnej służbie Wywiadu, w którym brałem udział w latach 1942-1944, nawet lakoniczne zapiski w kalendarzyku były niedopuszczalne, a skomponowany ex post pamiętnik byłby nieprawdziwy. Nie umiałbym go napisać. Nie jest też obiektywnym zapisem relacjonowanych wydarzeń, rozpatrywanych na szerszym tle, co jest zadaniem historyków.
Są to wspomnienia o ludziach, których spotykałem, i o
zadaniach, w których brałem udział. O historycznych wydarzeniach i codziennych sprawach, tyle tylko, że w czasach, które prostym czynnościom nadawały niezwykłą
wartość, a za zwykły ludzki odruch kazały płacić najwyższą cenę. Za udzielenie adresu, pod który po dotarciu do
Warszawy miał się zgłosić cichociemny, skoczek spadochronowy AK, gospodarzom mieszkania groził co najmniej obóz koncentracyjny, za przechowywanie Żyda
również. Polska była jedynym krajem pod okupacją nie-
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miecką, gdzie za to groziła kara śmierci. I była wykonywana.
Moje osobiste losy, dwukrotnie z Warszawy do Warszawy, o których piszę w książce, ułożyły się pomyślnie. Dopiero w zestawieniu z bramami Pawiaka i mogiłami w
Palmirach oraz obozem w Oświęcimiu, które wyznaczają
drogi mych najbliższych, ukazuje postawy i losy Polaków
w okupowanej Warszawie.
Mój życiorys cichociemnego, skoczka spadochronowego
AK, a po przybyciu do Warszawy kierownika jednego z
wydziałów Wywiadu KG AK jest mimo wszystko prosty i
łatwy. To żołnierska śmierć połowy naszej spadochronowej drużyny "Kołnierzyków" uzupełnia część prawdy o
cichociemnych.
A losy Wandy Ossowskiej - "Wandy", aresztowanej w
1941 roku przez NKWD we Lwowie i aresztowanej po
raz drugi w sierpniu 1942 przez gestapo w Warszawie,
po 57 przesłuchaniach i torturach wysłanej do obozu
koncentracyjnego w Majdanku z wyrokiem: dwa lata
obozu koncentracyjnego i kara śmierci; Kazimierza Leskiego - "Bradla", który w mundurze generała niemieckiego, na naszych fałszywych papierach, jeździł czternaście razy do Paryża, skąd przywoził bezcenne wiadomości dla wywiadu AK i wywiadów alianckich, w PRL skazanego na dwanaście i dziesięć lat więzienia; Zofii Rapp-
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Kochańskiej - "Marie Springer", asa wywiadu AK, która
aresztowana we Lwowie, w ósmym miesiącu ciąży uciekła z więziennego szpitala i przyjechała do Warszawy, by
tu urodzić syna; śmierć 13 spośród 40 cichociemnych,
zrzuconych do służby w wywiadzie - obrazują cenę, jaką
trzeba było płacić za tę służbę.
W Powstaniu brałem udział na Woli, Starym Mieście,
Kampinosie, Żoliborzu, Mokotowie i Śródmieściu. Siedem razy szedłem kanałami - za każdym razem szczęśliwie. Zawsze miałem nadzieję, że to się na coś przyda, że
wreszcie los się odmieni. Głupia nadzieja, ale potrzebna
tam - po ciemku, w śmierdzącym błocku. Podsumowując
działanie naszego plutonu "Agaton" - 16 żołnierzy plus 1
sanitariuszka - to w wielkim skrócie: 2 poległych, 7 rannych, 4 Krzyże Virtuti Militari i 17 razy Krzyż Walecznych. Ponadto 8 ludzi z komórki "Agaton" brało czynny
udział w Powstaniu poza naszym plutonem i zostało odznaczonych Krzyżami Walecznych i Srebrnym Krzyżem
Zasługi z Mieczami.
Generała "Bora" po raz pierwszy spotkałem w gmachu
Ministerstwa Sprawiedliwości przy ulicy Długiej 20
sierpnia 1944, gdy jako dowódca patrolu, który zgłosił
się na ochotnika i po przejściu przez Dworzec Gdański "naszpikowany" wojskiem niemieckim, stał bowiem na
nim pociąg pancerny, pojedyncze działa na platformach,
cekaemy i zasieki z drutu kolczastego - doszedł na Żoli-
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borz, będący w naszych rękach. Stamtąd do Puszczy
Kampinoskiej po posiłki do wspólnego natarcia z Żoliborza i ze Starówki na Dworzec Gdański. Po powrocie na
Żoliborz z Puszczy Kampinoskiej przeszliśmy kanałem na
Stare Miasto z meldunkiem od dowódcy Żoliborza, płk.
"Żywiciela" - Mieczysława Niedzielskiego, do dowódcy
Starówki, płk. "Wachnowskiego" - Karola Ziemskiego, w
celu uzgodnienia godziny wspólnego natarcia na Dworzec Gdański. Wprost z kanału, ociekający śmierdzącym
błockiem, zameldowałem się u płk. "Wachnowskiego".
On skierował mnie do Szefa Sztabu, gen. "Grzegorza" Tadeusza Pełczyńskiego, a ten do gen. "Bora". Zapamiętałem, że generał miał obandażowaną głowę i mówił z
trudem. Odpowiedziałem na kilka pytań. Dopiero gdy
wychodziłem, zobaczyłem czarną kałużę, która po mnie
została, poczułem, że śmierdzę okropnie, jest mi zimno i
że jestem zmęczony. Wróciliśmy kanałem na Żoliborz, by
wziąć udział w obu natarciach na Dworzec Gdański. Zakończyły się one naszą klęską.
Po raz drugi spotkałem gen. "Bora" w okolicznościach,
których nie zapomnę nigdy. Dowódca Starówki płk
"Wachnowski" przedstawił nasz patrol w składzie: dowódca por. Stanisław Jankowski - "Agaton", por. Stefan
Bałuk - "Kubuś", ppor. Jan Wojtowicz - "Wojtek" i szer.
Kazimierz Piechotka - "Jacek", do odznaczenia Krzyżem
Virtuti Militari. Symbolicznej dekoracji dokonał osobi-
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ście generał "Bór" w schronie - podziemiu PKO, na rogu
Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.
We wrześniu nasz pluton "Agaton", wzmocniony kilku
żołnierzami z batalionu "Pięść", pod kryptonimem "Oddział Łączności 54" pełnił służbę ochrony KG AK w budynku tak zwanej "małej PAST-y" przy ul. Piusa (obecnie
Pięknej). Niemcy byli o 300 metrów od nas i w każdej
chwili mogło nastąpić ich natarcie. Słuchając radia BBC
w nocy 30 września, usłyszałem krótki komunikat: Generał "Bór" przez Rząd Polski w Londynie został mianowany Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych. Obudziłem generała. Był zaskoczony, ale zrozumiał tę nominację jako
symbol uznania dla walczącej Warszawy i bohaterstwa
żołnierzy AK.
Powstanie dogorywało. Rozumieliśmy aż nadto boleśnie,
że na pomoc wojsk radzieckich stojących po drugiej stronie Wisły liczyć nie możemy. Także alianci nie mogli
udzielić Powstaniu istotnej pomocy, ponieważ Stalin zakazał ich samolotom po przelocie nad Warszawą lądowania na radzieckich lotniskach znajdujących się tuż za Bugiem. Powrót znad Warszawy samolotów w większości
ostrzelanych przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą,
na resztkach benzyny, był bardzo trudny i ryzykowny.
Zginęło wiele maszyn. Dopiero 18 września, nie zważając na zakaz Stalina, nastąpiła wyprawa ponad stu amerykańskich "latających fortec" ze zrzutami dla powstań-
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ców. Ale z 1284 zrzuconych pojemników z bronią i żywnością tylko 388 spadło na tereny opanowane przez AK.
Resztę przejęli Niemcy. Nigdy w czasie Powstania nikt
nie zakpił sobie z naszych nadziei tak widocznie, jak ten
wiatr znoszący amerykańskie spadochrony na niemieckie
pozycje.
Powstanie w tej sytuacji musiało zakończyć się klęską,
ale jak powiedział Jan Paweł II, Papież Polak: "Powstanie
Warszawskie było klęską militarną, ale było zwycięstwem moralnym."
Sposobiliśmy się do wyjścia z Warszawy. Niełatwa to
była decyzja, po sześćdziesięciu trzech dniach i nocach
walki i nadziei. Prostsza dla nas, żołnierzy idących do
niewoli, trudna i skomplikowana dla setek tysięcy ludności cywilnej, która mimo możliwości opuszczenia miasta
wytrwała z nami do końca. Stała przed nią perspektywa
zesłania do obozów koncentracyjnych, wywózki na roboty przymusowe, tułaczki, chorób i nadchodzącej zimy.
Ludzie pośpiesznie gromadzili leki, resztki żywności, pamiątki rodzinne, ciepłą odzież.
Gdy dowiedziałem się o oczekującym nas lada dzień wyjściu z Warszawy do niewoli, postanowiłem pójść na Mokotowską 39 m. 7 do mieszkania moich rodziców, gdzie
spędziłem dzieciństwo i młodość, miejsca "najbardziej
mojego" w Warszawie.
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Do naszego przedwojennego mieszkania, aleja Niepodległości 216, skąd 11 sierpnia 1942 roku gestapo zabrało
moją pierwszą żonę i jej matkę, nie mogłem pójść, bo
tam byli Niemcy.
Podczas okupacji na Mokotowskiej mieszkali obcy ludzie.
Nie byłem tam ani razu. Dozorca, konfident gestapo,
mógł mnie z łatwością rozpoznać. Przy wejściu do bramy
wisiała nadał tabliczka z nazwiskiem ojca i godzinami
jego adwokackich przyjęć. Niepotrzebna już od czterech
lat. Mieszkanie było puste, ale zamieszkałe widać do
ostatniej chwili. Gabinet ojca zastałem niemal bez zmian.
Nawet biurko stało w tym samym rogu pokoju. Nie było
tylko rysunku Gierymskiego i akwareli Fałata, które
ukradło gestapo. W stołowym brakowało jednej ściany i
kawałka stropu. Wypełniona Wspomnieniami pustka
mieszkania, po którym chodziłem po raz pierwszy od pięciu lat, w powstańczej "panterce" i z pistoletem u pasa wydała mi się nierealna. Na pamiątkę zabrałem fotografie rodzinne, mapę Polski z XVIII wieku i Krzyż Virtuti
Militari z 1831 roku, wiszący wśród ojcowskich zbiorów
insygniów. W oflagu w Langwasser musiałem długo tłumaczyć oficerowi Abwehry, który sprawdzał zawartość
mojego plecaka, że mapa Polski z XVIII wieku nie świadczy o zamierzonej ucieczce z oflagu.
Do niewoli poszedłem za namową płk. "Makarego" –
Iranka- Osmeckiego jako adiutant generała "Bora". "Ma-
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kary" wezwał mnie do siebie, rozmawialiśmy w cztery
oczy. Przedstawił mi krótko, o co chodzi. Generał "Bór"
zdecydował, że wraz z oddziałami AK idzie do niewoli.
Jego nominacja na Naczelnego Wodza w przeddzień pójścia do niewoli, znana Niemcom, stwarzała sytuację
szczególnie trudną i niebezpieczną. Należało się liczyć z
tym, że Niemcy będą próbowali wywierać na uwięzionym
Dowódcy AK i Naczelnym Wodzu różnorakie presje, że
trzeba mu będzie pomagać w trudnych, nieprzewidzianych okolicznościach. Chodziło o to, by poszli z nim do
niewoli ludzie, na których będzie mógł liczyć w każdej
sytuacji. Pułkownik nie taił, że jest pełen najgorszych
obaw. Zdecydował się sam pójść do niewoli z generałem
"Borem" jako oficer do zleceń, mnie zaproponował, bym
poszedł w charakterze adiutanta. Poprosiłem o czas do
namysłu. Funkcja adiutanta bowiem kojarzyła mi się dotychczas 7. mało sympatyczną sylwetką wyelegantowanego oficera. Do tego nie nadawałem się zupełnie. Pesymistyczne przewidywania "Makarego" zapowiadały jednak całkiem inną rolę adiutanta uwięzionego Dowódcy
AK i Naczelnego Wodza. Generała "Bora" nie znałem bliżej. Wydał mi się chory, zmęczony, bardzo nieśmiały. Ale
przecież był Dowódcą AK, szedł do niewoli niemieckiej.
Argumenty płk. "Makarego", zwłaszcza jego osobista decyzja towarzyszenia generałowi "Borowi", przekonały
mnie. Zgodziłem się.
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Z niewoli niemieckiej wraz z generałem, wciąż jako jego
adiutant, przybyłem do Londynu. I tutaj zaskakujące dla
mnie zdarzenie. W związku z czym wrócę do naszej pracowni technicznej "Bracia Pakulscy". Jesienią 1942 roku
od szefa wywiadu płk. "Dzięcioła" (zamordowanego
przez Niemców w 1943) otrzymałem rozkaz osobistego
kontaktu z "Panią Janką", zajmującą się wysyłką paczek
z wiadomościami i niewielkimi przedmiotami do oficerów
polskich w oflagach. W czasie pierwszego spotkania generała po powrocie z niewoli z żołnierzami przebywającymi w Londynie, u jego boku rozpoznałem "Panią
Jankę" - żonę generała - Irenę Komorowską.
Po kilku miesiącach poprosiłem o zwolnienie mnie z
funkcji adiutanta. Postanowiłem wracać do Warszawy.
"Bór" rozumiał mnie i życzył powodzenia w odbudowie
stolicy. Żałowałem, że on sam nie może zdecydować się
na taki krok.
Chciałem być jak najbardziej przydatny przy odbudowie
Warszawy, zapisałem się więc na podyplomowe roczne
studium urbanistyczne na Uniwersytecie w Liverpoolu,
które ukończyłem 3 lipca 1946 roku.
W sierpniu zgłosiłem się na wyjazd do kraju. Pożegnałem
kolegów z plutonu "Agaton", z którymi byliśmy razem w
konspiracji i w Powstaniu. Oni postanowili zostać na Za-
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chodzie. Ostrzegali mnie, że mogę mieć kłopoty po powrocie. A no, zobaczymy.
Dziś, po pięćdziesięciu latach, pisząc tę przedmowę,
chciałbym przypomnieć jedną chwilę ze skoku spadochronowego w marcu 1942, gdyż jej pełną wartość doceniłem dopiero znacznie później. Skakaliśmy jak najszybciej, w kolejności numerów, niemal jeden na głowę drugiemu. Jedynka... dwójka... trójka. Teraz ja - czwórka.
"Zachciało ci się Polski, gówniarzu!" - krzyknął mi nad
uchem "Dżul", nasz dowódca, który skakał ostatni. Dziś
chcę dodać: "Tak. Zachciało mi się Polski" - to zapamiętałem na całe życie.
Do Warszawy wróciłem z Anglii we wrześniu 1946 roku.
Odnajdywałem wspomnienia z lat okupacji i Powstania
wśród ruin Woli, Starego Miasta, Getta i Śródmieścia,
ale przez wiele lat nie umiałem ich zapisać. Zbyt byłem
pochłonięty pracą architekta urbanisty i życiem rodzinnym.
8 września 1946 roku przybiliśmy do nabrzeża wypalonego portu w Gdańsku, a 15 września zgłosiłem się w
Warszawie do BOS - Biura Odbudowy Stolicy lub - jak
mówili złośliwi warszawiacy - Boże Odbuduj Stolicę.
Ludzie BOS - najszczęśliwsi warszawiacy tamtych lat.
Zaczęli zgłaszać się na Chocimską 33 już z początkiem
lutego 1945. Dostawali bochenek chleba, talerz gorącej
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zupy, talon na buty i możliwość realizowania najśmielszych marzeń.
W pierwszym okresie pracy najważniejsze były dwa zadania: rysowanie planów -podkładów pod projekty odbudowy i rozwoju Warszawy oraz inwentaryzacja zniszczeń. Podział pracy był prosty. Ci, którzy nie mieli butów, rysowali plany-podkłady, ci, którzy już mieli buty,
robili inwentaryzację w terenie. Ale nawet w tej ściśle
technicznej pracy było jakieś poczucie imponderabiliów.
Jakże bowiem inaczej wytłumaczyć, że dokonano wówczas szczegółowej inwentaryzacji 1120 barykad powstańczych, stojących jeszcze na ulicach miasta. Zbędna
informacja dla odbudowy, a zapis o nieprzemijającej
wartości w historii miasta i świadomości narodu.
A i samo Biuro Odbudowy Stolicy to fenomen tamtych
lat: W zburzonej i głodującej Warszawie powstało jedno
z największych biur urbanistycznych na świecie, zatrudniające około 1400 specjalistów wszystkich dziedzin odbudowy.
"Jakimi byli ci ludzie BOS? - powie o nich dwadzieścia
pięć lat później Roman Piotrowski, legendarny "tata
BOS". - Czy byli to dalekowzroczni realiści, czy fantastyczni wizjonerzy? Sądzę, że byli to ludzie zwyczajni,
którym zdarzyła się niesłychana przygoda, że na krót-
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kim, kilkuletnim odcinku ich Życia historia odcisnęła
piętno wielkości."
Wiosną 1947 roku przystąpiliśmy z Jankiem Knothe, Józkiem Sigalinem i Zygmuntem Stępińskim do projektowania Trasy W-Z. Projekt koncepcyjny ukończyliśmy 30
czerwca 1947 i zorganizowaliśmy w BOS roboczą wystawę pt. "Most Śląsko-Dąbrowski i Trasa Bohaterów Starówki". W 1949 roku rozpoczęliśmy projektowanie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM). Zgodnie z
obowiązującą wówczas zasadą oba projekty przed ich zatwierdzeniem przez odpowiednie instancje urbanistyczne musiały być przedstawione do akceptacji przez najwyższe władze partyjne. Trudno się dziwić, że proponowana przez nas nazwa "Trasa Bohaterów Starówki" - nawiązująca do Powstania Warszawskiego - "nie przyjęła
się".
W 1968 roku towarzyszyłem grupie zagranicznych dziennikarzy zwiedzających Warszawę. Słuchali objaśnień,
uprzejmie potakiwali. Jeden z gości, z nutą zawodu w
głosie, skomentował swoje wrażenia: "Ot, zwyczajne
miasto." Byłem tą uwagą rozżalony. Dziś wiem, że komentarz zawiedzionego gościa był mimowolnym potwierdzeniem wspaniałego fenomenu. Po dwudziestu pięciu
latach od całkowitej zagłady Warszawa była znowu zwyczajnym miastem.
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Pracowałem również jako urbanista przez kilka lat za
granicą. W 1960-62 w Iraku, w 1964-65 w Skopje, zburzonym w 1963 przez trzęsienie ziemi, w 1974-75 w
Chimbote w Peru, także po trzęsieniu ziemi, w 1973-75
w Wietnamie i w 1983-84 w Nikozji na Cyprze.
Brałem ze sobą notatki i próbowałem pisać książkę rozpoczętą w 1957 roku. Choć miałem czas i warunki po
temu, nigdzie mi się to nie udawało. Przekonałem się, że
mogę swoją książkę pisać tylko w Warszawie. Wśród ulic
i placów, które choć z biegiem łat zmieniały swój wygląd, zachowały dla mnie przekaz lat 1939-45.
Życie rodzinne. Kilka słów o jego korzeniach. Zawdzięczam im tak wiele, zapewne również zamysł napisania
tych wspomnień. Obszerniej piszę o tym w książce. Tu
jak najkrócej.
Czesław Jankowski - mój ojciec, adwokat. W 1911 roku
współzałożyciel harcerstwa (wówczas skautingu). Żołnierz 1940 roku. We wrześniu 1939 komendant Obrony
Przeciwlotniczej IV Obwodu, odznaczony Krzyżem Walecznych po raz trzeci. Aresztowany 20 kwietnia 1940 —
rozstrzelany wraz z synem Andrzejem, a moim bratem w Palmirach 21 czerwca 1940. Tych ostatnich jego chwil
nikt mi nie opowie. Z Palmir nie ma wspomnień.
Elżbieta Jankowska, z domu Śliwicka - moja matka, matka Andrzeja, a także i Marii. Aresztowana w nocy z 19 na
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20 sierpnia 1941. Więziona przez cztery miesiące na Pawiaku, przesłuchiwana w gestapo. Zwolniona za łapówką, wpłaconą przez córkę na ręce usłużnego volksdeutscha. Po wyjściu z więzienia ukrywała się na wsi, opiekując się moją córką Magdą; w 1943 wróciła do Warszawy
i zamieszkała z Marią i Magdą na Czerniakowie.
Andrzej Jankowski, mój starszy brat, inżynier rolnik.
Ożeniony z Haliną Stegmann, ojciec Ewy i Stanisława.
Aresztowany 21 kwietnia 1940, rozstrzelany wraz z ojcem w Palmirach 21 czerwca 1940.
Maria Lenczewska, z domu Jankowska - moja młodsza
siostra. Od 1943 żołnierz AK, lekarz ,»Agatona", ps.
"Doktor Weronika", w Powstaniu w szpitalu AK na ul.
Elektoralnej 16.
Prof. Stanisław Garlicki - matematyk; ojciec mojej pierwszej żony, Zofii. Członek PPS, profesor Politechniki Warszawskiej. Zmarł w 1935.
Dr Zofia Garlicka, z domu Wojtkiewicz - matka mojej
pierwszej żony, lekarz ginekolog. Aresztowana 11 sierpnia 1942 z córką Zofią i ukrywającą się u niej lekarką-Żydówką, dr. Natalią Zandową. W drodze do więzienia próbowała popełnić samobójstwo - odratowana. 14 października wywieziona do Oświęcimia, gdzie zmarła 18 listopada 1942.
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Zofia Jankowska, z domu Garlicka, studentka architektury. Od 1936 moja żona - matka Magdaleny. Żołnierz AK,
w komórce "Dorsze" - opiekującej się Anglikami, którzy
uciekli z obozów. Aresztowana 11 sierpnia 1942 wraz z
matką i dwoma Anglikami; więziona na Pawiaku, przesłuchiwana w gestapo. 14 października 1942 wywieziona
do Oświęcimia, gdzie zmarła 13 grudnia 1942.
Jerzy Woyzbun - ojciec mojej drugiej żony, Hanki, architekt. Ochotnik w wojnie 1918 w 5 pułku Ułanów Zasławskich. Zmobilizowany w 1939 roku, przez Litwę, Francję
dotarł do Anglii, gdzie służył w Wojsku Polskim w III Oddziale Operacyjnym Sztabu. Po wojnie wyemigrował do
Kanady.
Zofia Woyzbun, z domu Serkowska - matka mojej żony
Hanki, artystka plastyk. Od 1942 do Powstania w AK pod
pseudonimem "Pani Żania" w komórce "Import" - opieki
nad cichociemnymi. Od jesieni 1942 współpracowała z
komórką "Agaton". Przez dwa lata ukrywała w swym
mieszkaniu Żyda. Matka czworga dzieci: Krystyny, Jerzego, Hanki i Piotra. Wszyscy czworo żołnierze AK, w Wydziale Legalizacji i Techniki Wywiadu "Agaton": Krystyna
Skrobańska - "Katarzyna" w pracowni fałszywych dokumentów "Blikle"; Jerzy - "Wedel" - w pracowni technicznej "Bracia Pakulscy", spec od skrytek podłogowych, w
Powstaniu w plutonie "Agaton" - ranny, odznaczony
Krzyżem Walecznych; Piotr - "Janusz" również w pracow-
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ni technicznej "Bracia Pakulscy", w Powstaniu w plutonie "Agaton", odznaczony Krzyżem Walecznych.
Hanka - "Krystyna" - od 1942 łączniczka komórki "Agaton", w Powstaniu sanitariuszka szpitala AK na Elektoralnej 16. Od 1 października 1946 roku - moja druga
żona.
Oto fragment jej relacji z pierwszego dnia Powstania:
"Po pierwszego rannego wybiegłyśmy już 1 sierpnia do
sąsiedniego domu. Miał postrzelone płuca. Umierał. Prosił, żeby nie mówić o tym jego żonie, która spodziewa się
dziecka. Później już trudno było zapamiętać kolejnych
rannych. Chodziłyśmy po rannych w kierunku Hal Mirowskich. Uderzyła bomba. Gdyśmy przyszły, były świeże ruiny. Jakaś kobieta krzyczała, że pod gruzami są jej
dzieci. Obiecałyśmy, że do nich wrócimy. Uderzyła następna bomba. Gdyśmy wróciły, z ludzi były strzępy."
Po kilku dniach wraz z Marią - "dr Weroniką", oraz z załogą szpitala zostały zagarnięte przez Niemców, którzy
ustawili je w długim szeregu pod murem - do rozstrzelania. Stały jako dwie ostatnie. W pewnym momencie jakiś
żołnierz niemiecki - nigdy Hanka nie zrozumiała dlaczego - rozkazał im dwóm zdjąć opaski i kolbą karabinu wepchnął w tłum idących na Wolę. Tych spod muru wszystkich Niemcy rozstrzelali.
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Aby móc pracować przy odbudowie Warszawy Hanka,
opiekując się jednocześnie starszymi członkami rodziny i
dziećmi, ukończyła kurs kreślarski i Studium Planowania
Przestrzennego Wydziału Architektury. Pracowała przez
kilka lat w Instytucie Planowania Przestrzennego.
Do Magdy, mojej córki z pierwszego małżeństwa, dołączył w 1947 - Michał, w 1949 - Piotr i w 1953 - Hania.
Dziś, gdy to piszę w 1996 roku, nasza rodzina to czworo
dzieci, ich żony i mężowie, pięciu wnuków i trzy wnuczki. Wszyscy mieszkają w Warszawie. Nikt nie wyjechał
na stałe za granicę, nie dlatego, że nie mógł, ale dlatego,
że nie chciał.
Wielokrotnie omawialiśmy z Hanką i cieszyliśmy się z zapowiedzianego nowego wydania książki, która utrwaliła
tyle wspomnień z naszych wspólnych trudnych lat i jest
naszym wspólnym dorobkiem. Za rok miały się odbyć nasze złote gody. Miały. 5 września 1995 roku, Hanka,
moja żona, umarła.
Do napisania książki - jak już wspominałem - zabrałem
się w 1957 roku. Zamierzałem - jakże naiwnie - skończyć
ją w ciągu roku. Potrzebowałem na to dwudziestu lat.
Chyba jednak dobrze się stało. Co prawda, z biegiem lat
pamięć stawała się coraz mniej sprawnym źródłem informacji, coraz bardziej przesłaniały ją dorabiane podświadomie obrazy i komentarze, ich miejsce kompensowało
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zbieranie dokumentacji: natrafiałem na materiały, wobec
których moja wyobraźnia była bezsilna. I tak ze wspomnienia współwięźnia ojca z Pawiaka dowiedziałem się,
jak w ostatniej chwili - już na dziedzińcu - wycofano
mego ojca z transportu do Oświęcimia, gdzie mógł przeżyć, by go rozstrzelać wraz z Andrzejem, moim bratem,
w Palmirach 21 czerwca 1940 roku. Wspomnienia "Wandy", która torturowana w gestapo na Szucha, usiłowała
mnie ostrzec, nie zdradzając moich personaliów, czy odnalezienie przypadkowo w wypalonym budynku w Częstochowie protokołów gestapo w sprawie aresztowania i
śmierci "Czarki" - Janka Rogowskiego, mego przyjaciela i
sąsiada nad dziurą w podłodze halifaxa. Choć starałem
się sprawdzać własne i cudze wspomnienia, nie uniknąłem pomyłek, pominąłem być może ważne fakty i osoby.
Maszynopis złożyłem w Państwowym Instytucie Wydawniczym w 1978 roku. Czekałem, jak każdy autor, z emocją i niepokojem na ukazanie się książki zapowiedzianej
na rok 1980. Tymczasem w 49 numerze "Kultury" z dnia
7 grudnia 1980 roku ukazał się "List otwarty" PIW-u, wyjaśniający przyczyny, z powodu których czterdzieści pięć
tytułów planowanych na 1980 rok nie ukaże się w zapowiadanym terminie. Choć była to dla mnie jedyna i niepowtarzalna okazja do znalezienia się w towarzystwie
Williama Szekspira, Jana Kochanowskiego czy Henryka
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Sienkiewicza, przyjąłem owo wyjaśnienie z uczuciem zawodu. Trudno.
Tym większą satysfakcję sprawiła mi Dyrekcja PIW,
przesyłając egzemplarze autorskie 29 września 1981, w
dzień moich siedemdziesiątych urodzin.
Pokoleniom moich rówieśników książka przypominała
lata tak dla nas wszystkich ważne. Przedstawiłem je - sądząc z wypowiedzi Czytelników - chyba wiarygodnie.
"Uwierzyłam, że tak naprawdę było" - powiedziała po
przeczytaniu książki córka mego kolegi. Otrzymałem
także słuszne uwagi krytyczne. Książka jest niejednolita,
składa się z różnego tworzywa. Obok "referatów" o organizacji zrzutów cichociemnych i wywiadzie AK są sylwetki osób, nieraz luźno związanych z przebiegiem relacjonowanych wydarzeń. Uznając słuszność wielu z tych
uwag, utrzymałem w kolejnych wydaniach ten sam
układ. Ta różnorodność wątków, ich wzajemne przenikanie - to także jedna z prawd o latach 1939-1945.
9 maja 1995 roku w czasie spotkania w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, z okazji PIW-owskiej pięciotomowej edycji Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po
Powstaniu 1944, redaktor naczelny wydawnictwa, Tadeusz Nowakowski, zaproponował mi wznowienie Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie w następnym
roku.
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16 maja redaktor Irena Orlewiczowa, prowadząca książkę od początku, potwierdziła decyzję Dyrekcji PIW-u,
która na pięćdziesięciolecie Państwowego Instytutu Wydawniczego, przypadające w 1996 roku, planuje wybranie i wznowienie dziesięciu najbardziej reprezentatywnych książek, wydanych w ciągu pięćdziesięciu lat,
wśród nich także i mojej. Trudno o większy dla mnie zaszczyt i radość. Radość, ale i emocje. Dziś. takie trudne
czasy dla książki. Czy to nowe wydanie znajdzie czytelników? Poprzednie trzy wydania - ku mojej wielkiej satysfakcji - rozeszły się bardzo szybko. Ale trafiały do pokolenia moich kolegów, żołnierzy AK, uczestników walki z
okupantami i 63 dni Powstania Warszawskiego. To wydanie trafi do ich dzieci i wnuków. Czy będą chcieli je
czytać?
Są jednak argumenty przemawiające za wznowieniem.
Wiele z nich przyniosły mi spotkania autorskie z czytelnikami. Pierwsze spotkanie, 27 listopada 1981 - zorganizowała Sekcja Historii Warszawy przy Towarzystwie Miłośników Historii, a zagaił je i prowadził profesor Tomasz
Strzembosz. Przyniosło mi ono wiele cennych uwag.
Ostatnie, 27 września 1995 - po czternastu latach - odbyło się z inicjatywy Zgrupowania Żołnierzy AK-Siedlce na
Starym Mieście w Warszawie. Po moim wprowadzeniu
było wiele pytań i ciekawa dyskusja. W ciągu tych lat
miałem ich, jak wynika z moich notatek, ponad osiem-
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dziesiąt. Najczęściej w Warszawie, ale także i w innych
miastach polskich.
Zapamiętałem także pewną przestrogę, gdyśmy szli na
spotkanie do szkoły, do której w 1985 roku chodził mój
wnuk - dziesięcioletni Jasiek. Nie wiedziałem, który z nas
dwu przeżywał większą emocję, on czy ja. "Pamiętaj,
dziadek - powiedział mi - żebyś mówił krótko, tak, żeby
zrozumieli ci, co wiedzą, ci, co nie wiedzą, i... dziewczyny!"
Miałem również spotkania z Polakami za granicą. W
1989 roku, na zaproszenie pana Jerzego Uldanowicza,
konsula RP w Szwecji, razem z Kaziem Leskim - "Bradlem" spotkaliśmy się z rodakami mieszkającymi tam w
kilku miastach. W 1994 na zaproszenie pana Mariana Bizana, dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu, miałem
spotkanie z liczną grupą rodaków w Instytucie z okazji
czterdziestej rocznicy Powstania.
Wiele cennych uwag i nowych materiałów przyniosły mi
listy Czytelników, których opinie cenię sobie szczególnie: od Władysława Bartoszewskiego - "Teofila", więźnia
Oświęcimia, żołnierza AK, sekretarza "Żegoty" i więźnia
PRL, Haliny Czarnockiej - "Maryli Bonińskiej" (obecnie w
Londynie), szefa centrali pocztowej Komendanta ZWZAK, Włodzimierza Borkowskiego, więźnia Oświęcimia nr
360, który do listu dołączył wykonany dla "Agatona"
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piękny Ekslibris, Wiesława Fidlera - "Grota", sekretarza
Koła AK w Melbourne w Australii, profesora Aleksandra
Gieysztora - "Borodzicza'", kierownika Wydziału Informacji KG AK, Bohdana Grodzkiego z Detroit, żołnierza
spod Monte Cassino, płk. Kazimierza Iranka- Osmeckiego - "Makarego", szefa Wywiadu KG AK, Jana Nowaka-Jeziorańskiego - "Kuriera z Warszawy" i wielu innych.
Zainteresowanie historią walk w latach okupacji i dni Powstania nadal trwa. To optymistyczna prognoza dla tego
wydania.
Książka ukazała się dotychczas trzykrotnie: I wydanie w 1980, II - 1984, III - 1988. Pierwsze dwa wydania niewiele różnią się od siebie. Do wydania drugiego przybyły
tylko trzy strony "Od Autora - do czytelników drugiego
wydania", w którym usprawiedliwiam skreślenia, poprawki i uzupełnienia. Skreśleń dokonałem tam, gdzie w
pierwszym wydaniu podałem - nieliczne na szczęście mylne informacje. Zarówno poprawki, jak i uzupełnienia
zawdzięczałem nowym źródłom, które pojawiły się po oddaniu do druku maszynopisu, przede wszystkim jednak
Czytelnikom. Z otrzymanych listów, ze spotkań, z przeprowadzonych rozmów. Przekonałem się, że Czytelnicy
przywiązują dużą wagę do tekstu książki, skoro znaleźli
czas, by do mnie napisać. Jestem im za to bardzo
wdzięczny. Ponieważ wszystko kupowało się wówczas
"na kartki", PIW wydał "talon" na książkę, co wspomi-
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nam niemal z łezką w oku: "Talon Nr... Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, tom I i II, cena 500
zł. Do odbioru w księgarni PIW, Foksal 17, w ciągu 2
miesięcy od daty wydania."
Istotniejsze zmiany pojawiły się w wydaniu trzecim
(1988). Cenzura stała się bardziej tolerancyjna, przybyło
wiele nowych źródeł. Uzupełnienie tekstu stało się konieczne.
Sprawa wniesienia poprawek okazała się jednak znacznie trudniejsza, niż przypuszczałem. Zdecydowała o tym,
przyjęta przez Wydawnictwo, stosowana powszechnie,
technika fotograficznej reprodukcji tekstu. Ta pozornie
tylko techniczna decyzja miała dla autora poważne konsekwencje. Uniemożliwiła wprowadzenie nawet najbardziej uzasadnionych uzupełnień. A zrezygnować z nich
nie mogłem. Stąd w trzecim wydaniu pojawił się nowy,
liczący 72 strony rozdział zatytułowany "Posłowie-uzupełnienia. Zawiera on uszeregowane chronologicznie
teksty przynoszące nowe informacje, uzyskane od Czytelników bądź na podstawie nowych źródeł.
W obecnym wydaniu Czytelnicy znajdą tenże rozdział poszerzony o nowe teksty, zatytułowany "I co dalej". W ten
sposób to wydanie rejestruje fakty od 1988 do 1996,
związane z treścią książki, pogrzeb gen. Bora-Komorow-
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skiego, pięćdziesiątą rocznicę Powstania Warszawskiego
oraz Virtuti Militari dla miasta Warszawy.
Na zakończenie pragnę podziękować tym, którzy byli mi
pomocni przy redagowaniu i wznawianiu książki, w
szczególności pani Zofii Bartoszewskiej, zastępcy redaktora naczelnego PIW w latach 1959-1981, za cenne rady
i pomoc przy pierwszym wydaniu, pani Dobrosławie Pańkowskiej, kierowniczce Redakcji Literatury Polskiej PIW,
za pomoc przy trzecim wydaniu i obecnym wznowieniu,
panu Tadeuszowi Nowakowskiemu, redaktorowi naczelnemu PIW, za decyzję podjęcia tego wydania, pani redaktor Irenie Orlewiczowej za inicjatywę, trud i cierpliwość przy redagowaniu wszystkich wydań książki: 19801996, przez szesnaście lat! I tym wszystkim, którzy nie
szczędzili mi rad oraz informacji.
Warszawa, maj 1996
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I. Z WARSZAWY DO WARSZAWY
1. MÓJ WRZESIEŃ
Gdy 1 września obudziły mnie syreny, ogłaszające alarm
lotniczy dla Warszawy, byłem przekonany, że to znowu
ćwiczenia OPL. Dopiero włączone radio rozwiało wątpliwości. To już. Zamiast porannego komunikatu o pogodzie - wiadomość o przekroczeniu granicy przez wojska
niemieckie i komunikat specjalny.
"A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i
zagadnienia schodzą na plan dalszy..."
Spiker uroczyście czytał tekst. Był wzruszony ponad zawodową miarę: Zapowiadał rozpoczęcie światowej wojny.
Odpowiednio dobrany kawałek poważnej muzyki. To był
jeszcze przygotowany zawczasu program radiowy. Potem dyktowały go wojenne komunikaty. Zapowiadane
szybko, nerwowo, przerywające w pół taktu program
muzyczny.
"Do wszystkich Jasiów i Stasiów." Kontrast pieszczotliwie zdrobniałych kryptonimów i złowrogich faktów. Nie-
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przyjacielskie kolumny pancerne nacierają z Prus
Wschodnich i z Pomorza Zachodniego. Silne natarcie na
froncie Śląska i Podhala. Nieprzyjaciel ma druzgocącą
przewagę i mimo zajadłego oporu naszych wojsk posuwa
się naprzód.
Radio przynosi orędzie Prezydenta Mościckiego do Narodu:
"Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii..."
Coraz częstsze, natrętne komunikaty: "43 koma 2, 43
koma 2. Nadchodzi. Przeszedł." Jakieś nierealne współrzędne, nie związane z żadnym konkretnym miejscem,
uzupełnione bardzo realnym warkotem samolotów i kanonadą artylerii nad Wolą. Mamy jednak artylerię przeciwlotniczą - pocieszałem się.
Nie miałem doświadczenia w rozpoczynaniu wojny. To
tak się zaczyna? W Warszawie, w łóżku, przez radio? Z
moją "kategorią A", z książeczką wojskową oficera rezerwy, nakazującą natychmiastową mobilizację?
Do ostatniej chwili nie wierzyliśmy w wojnę. Wiedzieliśmy, że nie ustąpimy. I ta właśnie powszechna gotowość
zdawała się wystarczającą gwarancją pokoju. My wiemy
i równie dobrze wie Hitler - uspokajaliśmy się naiwnie.
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Może straszyć, szantażować, ale nie zacznie. Przygotowywaliśmy się do wojny, bo to był warunek, by wojny
uniknąć. "Tajemnica wojskowa", wpajana jako dogmat
obronności Rzeczypospolitej, sprzyjała nieświadomości i
naiwnej wierze.
Na plakatach Rydz-Śmigły, na tle nieba wypełnionego
eskadrami bombowców, zapowiadał, że "gwałt zadany
siłą musi być siłą odparty". Plakat był fotomontażem, ale
bohaterstwo polskiego żołnierza było prawdziwe. A ponadto byli przecież nasi zachodni alianci, którzy wygrali
wojnę.
Niedawno oglądałem w kinie "Napoleon" na placu
Trzech Krzyży francuski film Nous sommes prêts - Francja czuwa. Film o niezłomnej potędze linii Maginota.
Długie lufy dział obracały się posłusznie w betonowych
bunkrach za naciśnięciem guzika na tablicy rozdzielczej.
Cele były precyzyjnie obliczone i z dawna przygotowane.
W podziemnych schronach, ciągnących się dziesiątkami
kilometrów, kolejki elektryczne rozwoziły amunicję. W
stalowych wieżach uśmiechali się francuscy żołnierze.
Tacy sami jak bohaterscy "poilu" spod Verdun. Koszt linii
Maginota, sięgający zawrotnej liczby miliardów franków,
był ostatecznym argumentem. Niebo przesłaniały eskadry francuskich samolotów. Leciały na wschód, na Berlin. Leciały w takt Marsylianki.
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Nous sommes prêts - jesteśmy gotowi.
A do tego przecież jeszcze Anglia i jej Royal Navy - królewska marynarka, która przegrywa różne bitwy, ale zawsze wygrywa - tę ostatnią. Przy akompaniamencie Marsylianki i God Save the King nasze "Silni, zwarci, gotowi"
- wydawało się mniej naciągane.
Co prawda, z ostatnich ćwiczeń, które jako świeżo upieczony podporucznik rezerwy artylerii odbyłem w maju i
czerwcu w 29 Pułku Artylerii Lekkiej w Suwałkach, wróciłem z mocno mieszanymi uczuciami.
Na manewrach nasza bateria spisywała się dzielnie,
strzelaliśmy dużo i dobrze, wyjeździłem się konno za
wszystkie czasy, ale przecież już sam fakt takiej lokomocji na poligonie, niezbyt odległym od niemieckiej granicy, był niepokojący. A poczciwe działo, które galopem
ciągnęły szóstką nasze gniade koniska, to - jak stwierdzał opis sprzętu - "armata polowa, kaliber 75 mm, wzór
97". A wzór - to po prostu data skonstruowania armaty:
1897 rok.
No, ale w mobie - pocieszałem się - są na pewno nowoczesne działa, prawdziwy wojenny sprzęt. Czy tylko dostatecznie szybko nauczymy się nim posługiwać? Słówko
"mob", najbliższy sąsiad "tajemnicy wojskowej", załatwiało wszystkie problemy.
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Czekałem, bojąc się, żeby o mnie nie zapomnieli. Byłem
przekonany, że mobilizacja ujawni nasz prawdziwy wojenny potencjał, że Niemcy jednak nie odważą się. Liczyłem, że po miesiącu-dwóch wrócę do asystentury na Wydziale Architektury i do pracowni, że skończymy na termin rysunki robocze rozgłośni Polskiego Radia. Rozpoczęta obok placu Unii budowa nie może czekać.
W początku lipca po powrocie z ćwiczeń wojskowych odwiozłem Zosię i naszą trzymiesięczną Magdalenkę do
Sutna nad Bugiem do Pieńkowskich, siostry mojej żony i
jej męża. Mała wyglądała ślicznie w dużym koszu od bielizny przybranym na niebiesko, a Zosia czuła się coraz
lepiej. Ustaliliśmy, że nadchodzące wakacje spędzą na
wsi, niezbyt daleko od Warszawy.
Jeśli nawet coś się przydarzy, to będzie zawsze czas naradzić się i ewentualnie sprowadzić je zawczasu do
domu. W każdym razie będą dalej od ewentualnego frontu.
Wróciłem do pracowni i czekałem. W skrytości ducha
czekałem, kiedy mnie zmobilizują.
Pracowałem u Pniewskiego, gdzie zostałem zaangażowany do pomocy przy konkursie na projekt budynków Polskiego Radia, po czym profesor zaproponował mi pozostanie w pracowni na stałe. Wiodło nam się znakomicie.
Po wygranym konkursie kończyliśmy właśnie projekt
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wstępny rozgłośni Polskiego Radia. Chodziliśmy dumni
jak pawie. Po raz pierwszy "nasz" profesor wygrał konkurs z nie pokonanym dotychczas Świrem - profesorem
Rudolfem Świerczyńskim, wspomaganym przez samego
Maćka Nowickiego. W pobitym polu zostały takie sławy,
jak Bohdan Lachert i Józef Szanajca oraz dwaj młodzi,
doskonale się zapowiadający architekci, Kazimierz Marczewski i Zygmunt Skibniewski.
Roboty mieliśmy w bród. I to jakiej! Projekt dzielnicy reprezentacyjnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na
Polu Mokotowskim, kościół Opatrzności, zespół budynków Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy placu
Unii (dziś domy Narodowego Banku Polskiego), poselstwo japońskie na Foksal i wiele innych. Nie wyobrażałem sobie wówczas, że architekt może mieć większe zadania.
Kompania w pracowni była doskonała. Na budowie zastępował profesora Czesław Wegner, kolega-przyjaciel i
świetny nauczyciel architektonicznego rzemiosła. W pracowni szefował nam Gruby - Janusz Kieszkowski (zamordowany w roku 1940), mistrz nad mistrze w rysunku roboczym, pies na robotę i postrach fuszerów w pracowni i
na budowie. "Na półpiętrze" pracowało kilku starszych
kolegów, a raczej już współpartnerów profesora, jak
Zbyszek Karpiński, Janusz Ostrowski i Zygmunt Stępiński. Ale główny trzon pracowni stanowiło kilku młodych,
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świeżo upieczonych architektów i mniej lub więcej zaawansowanych studentów: Jurek Padlewski (zamordowany w berlińskim Moabicie), mój serdeczny przyjaciel
Przemek Siwik (zamordowany w roku 1940), Olgierd
Stryjecki (zginął jako pilot polski w RAF), Stanisław
Bieńkuński, Zbyszek Krasnodębski, Wojtek Przybylski,
Jerzy Staniszkis, Olek Tarnowski i ja. Do obsady pracowni należy jeszcze dołączyć gońca Gienia lub raczej gońców Gieniów. Zgodnie bowiem z tradycją pracowni każdy nowy goniec - a zmieniali się dość często - dziedziczył
rower i imię.
Roboty mieliśmy w bród. A że pani Lusia Garszyńska
(zginęła podczas Powstania) była w jednej osobie nie tylko przemiłym szefem sekretariatu, planowania, sprawozdawczości i personalnym, ale także bardzo sprawnym finansowym, więc też wkrótce kilku z nas zajeżdżało do
pracowni na Frascati własnymi simkami. Zarabialiśmy
dobrze, ale nie to było najważniejsze. W innych pracowniach płacono może nawet lepiej. Ale my dalibyśmy się
wówczas posiekać za naszego profesora. Snobowaliśmy
się, jak przystało młodym architektom, mówiliśmy o nim
Majster i wyłaziliśmy ze skóry, żeby nie nawalić terminów i nie zrobić pracowni wstydu. Lubiliśmy Majstra za
to, że wygrywał konkursy, że sam siadał przy rajzbrecie,
że znał się na robocie i świetnie rysował, ale chyba
przede wszystkim za to, że dawał nam się wyżyć i że słu-
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chał uważnie naszych krytyk. I że miał poczucie humoru
i trzymał fason.
Któregoś dnia przyszły do pracowni uroczyście egzaltowane panie w towarzystwie wytwornego prałata, by
obejrzeć projekt kościoła Opatrzności. Na pytanie: "W jakim nastroju przystępuje do projektu świątyni", profesor
nieopatrznie uraczył dostojną delegację szkicem frontowej elewacji rysowanym przez Przemka Siwika, na którym poprzedniego wieczoru robiąc korektę wypisał ołówkiem 6B: "do dupy".
Gdy Kiepura, wielki a skąpy mistrz Jan Kiepura, chcąc
mieć projekt hotelu "Patria" w Krynicy jednak od Pniewskiego - bo to było modne - ale za 1/10 ceny, zaproponował profesorowi zrobienie jedynie szkicowego projektu
za coś koło tysiąca złotych, Pniewski odpowiedział mu
bez wahania:
- Panie Kiepura, za tysiąc złotych to ja mogę panu zaśpiewać!
Dotychczas w pracowni na Frascati istniał podział w zależności od opracowywanych tematów. Nieliczna ekipa
"opatrznościowców", opracowująca nową wersję kościoła, duży zespół "tekaemiarzy", kończących pod wodzą
Kieszkowskiego rysunki robocze dla szybko postępującej
budowy przy placu Unii Lubelskiej, i my - "radioci" -
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wraz z Przemkiem Siwikiem zagrzebani po uszy w techniczno-akustycznych problemach rozgłośni radiowej.
Letnie miesiące 1939 roku ujawniły nowy, dotychczas
nie znany, podział: kategoria A - zdolni do czynnej służby
wojskowej, kategoria C - rezerwowa i "cywile". Niemal
cała pracownia przeszła tegoż lata przez ćwiczenia wojskowe. Patrzyliśmy z góry na cywilów. Ale i wśród posiadaczy kategorii A powstała nowa hierarchia. My, artylerzyści, patrzyliśmy z politowaniem na piechociarzy, a z
prawdziwym respektem na Stryjeckiego, który z początkującego kreślarza awansował na podchorążego-pilota.
Tymczasem rysowaliśmy i chodziliśmy na budowę. Układaliśmy harmonogramy aż do końca zimy 1939 roku.
Pierwsze zostały zmobilizowane samochody. Były widocznie bardziej potrzebne niż my, rezerwiści. Odprowadziliśmy nasze małe simki do parku na Bielanach. Nie
wiem, czy wpierw zostały zbombardowane, czy też rozsądni ludzie zdążyli je uprzednio rozszabrować.
23 sierpnia doczekaliśmy się wreszcie i my. Wraz z
Kieszkowskim, Siwikiem i Stryjeckim spotkaliśmy się w
pracowni w mundurach i z kartami mob, wzywającymi
nas nazajutrz do pułków. Majster był wyraźnie wzruszony mobilizacją pracowni. Pani Lusia żegnała nas już na
kredyt jak bohaterów. Na pożegnanie my, wojskowi, zafundowaliśmy całej cywilnej pracowni ciastka od Blikle-
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go i poszliśmy. Wpadliśmy jeszcze z Przemkiem na budowę radia. Kończono właśnie głębokie wykopy pod biurowiec. Ślad tych wykopów, sadzawka-bajoro przy placu
Unii w miejscu dzisiejszego Supersamu, zostały zasypane dopiero w roku 1950.
Napisałem do Zosi, że nareszcie mnie zmobilizowali, pożegnałem się na Topolowej i na Mokotowskiej. Śpieszyłem się. Wszystko wydawało się proste i łatwe, happy
end murowany.
Jadąc 24 sierpnia do Płocka, do 8 Pułku Artylerii Lekkiej,
byłem szczęśliwy. W kieszeni miałem kartę mob. Jechałem do mego dawnego pułku, w którym odbyłem ćwiczenia jako podchorąży. Trafiłem tam bezpośrednio ze Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w roku 1935, zaopatrzony w poufną opinię, którą z politowaniem ujawnił mi dowódca baterii, a która do
dziś dodaje mi otuchy w chwilach zwątpienia: "Inteligencja średnia, częściowo nabyta w wojsku." Byłem wśród
powołanych pod broń nielicznych, wybranych roczników.
Zosia i Magdalenka na dalekiej, spokojnej wsi nadbużańskiej. Warszawa poza mną. Wraz z moim 8 PAL-em mieliśmy stanąć gdzieś między Hitlerem a Warszawą. Rola
przyszłego przedmurza napełniała mnie dumą. W wagonie spotkałem kilku znajomych z dawnych ćwiczeń, w
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równie bohatersko-artyleryjskim nastroju. Nie mogliśmy
się doczekać Płocka i naszych koszar.
Mit doskonałości tajemniczego słowa "mob" prysł natychmiast po przybyciu do koszar. Serdecznie znienawidziłem poczciwego ogniomistrza w kancelarii pułkowej,
który po dłuższym sprawdzaniu mojej karty ewidencyjnej
orzekł wreszcie, że zostałem zmobilizowany omyłkowo.
Jak to omyłkowo, przecież mob nie może się mylić. Na
moje propozycje - już w dowództwie pułku - by mnie jednak wcielili do formujących się dywizjonów bojowych,
znajomy kapitan spławił mnie bezlitośnie. Nie miał czasu
ze mną gadać. Musiałem wracać. Powrotną podróż
Płock- Warszawa, 25 sierpnia 1939 roku, odbyłem w nastroju osobistej klęski.
Wróciłem w nocy. Wprost z dworca zameldowałem się w
Komendzie Miasta naprzeciw Hotelu Europejskiego. Zaspanemu oficerowi służbowemu długo i namiętnie tłumaczyłem o krzywdzie, jaka mnie spotkała, o stratach, jakie
wskutek tego poniosły polskie siły zbrojne, o konieczności natychmiastowego wysłania mnie do mego macierzystego 29 PAL-u do Grodna, gdzie odbywałem ostatnio
ćwiczenia. Kapitan w końcu rozbudził się całkowicie i
zrozumiał, o co mi chodzi. I natychmiast wyrzucił mnie
za drzwi. Miał większe zmartwienia.
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Gorycz klęski osłodziła mi radość, z jaką przywitali mnie
rodzice na Mokotowskiej i teściowa, doktor Garlicka, z
którą mieszkaliśmy na Topolowej.
- To dobrze, że wróciłeś. Będziemy razem.
Ze wstydem przebrałem się po cywilnemu i poszedłem
do pracowni. Niewypał! "Żywa torpeda" - szydzili bezlitośnie pogardzani przeze mnie wczoraj cywile przy rajzbretach. A może to wszystko rozejdzie się po kościach?
Może i pozostali zmobilizowani wrócą do pracowni?
Wziąłem się znowu do rysowania.
Rozmawiałem długo z ojcem. Oceniał sytuację bardzo
pesymistycznie. Był czwartek 31 sierpnia. Starałem się
go przekonać, że nie jest tak źle. Jako dowód przytaczałem mu dzisiejszy telefon do pracowni, umawiający mnie
na jutro, na piątek 1 września, na godzinę 10, ze szwedzkim specjalistą od klimatyzacji, który właśnie przyjechał
ze Sztokholmu do Warszawy. Przecież Szwedzi wiedzą
lepiej od nas...
Gdy 1 września obudziły mnie syreny, ogłaszające alarm
lotniczy dla Warszawy, byłem przekonany, że to ćwiczenia OPL. Syreny alarmowe odzywały się coraz częściej.
Szczególnie głośno zawodziła ta ustawiona na dachu na
rogu alei Niepodległości i ulicy Wawelskiej. Gazety ukazały się z opóźnieniem. Na pierwszej stronie "Kuriera
Warszawskiego" Orędzie do Narodu, fotografia Prezy-
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denta Mościckiego i Naczelnego Wodza Marszałka Rydza-Śmigłego. Na drugiej - duże ogłoszenie kina "Atlantic": Honolulu - Eleonor Powell i Robert Young - Dziś
premiera.
Zatelefonowałem na Mokotowską do rodziców. 819-36,
numer telefonu zapamiętałem na całe życie. Cóż można
sobie w takiej chwili powiedzieć. Nie doceniałem jeszcze
wówczas, co to za wspaniały przywilej móc choć usłyszeć
kochany głos. Matka wypytywała o Zosię i Magdalenę.
Ojciec szedł zgłosić się do służby pomocniczej. Moja siostra, Maria Lenczewska, lekarz, odbywająca praktykę w
Szpitalu Ujazdowskim u pułkownika docenta Rosnowskiego, od kilku dni dyżurowała już dzień i noc. Brat, Andrzej, inżynier rolnik, był z żoną i dziećmi w Puczniewie,
majątku pod Łodzią.
Zrobiliśmy z moją teściową krótką domową naradę. Zdecydowaliśmy, że Zosią z Magdalenką powinny zostać
chwilowo na wsi nad Bugiem. Jak się front ustali, to będzie czas je ewentualnie przed zimą ściągnąć do Warszawy.
Gazety przyniosły pierwsze wojenne instrukcje o zachowaniu się ludności cywilnej. Diabli mnie brali, ale nadal
byłem jeszcze cywilem. Zgodnie z instrukcją zaklejaliśmy
szyby w oknach po przekątnych wąskimi paskami papieru, co miało je uchronić przed bombami. Poważnym pro-
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blemem była sprawa gazów trujących. Nie na darmo na
każdych ćwiczeniach wojskowych dźwigałem maskę
przeciwgazową. Nie na darmo słuchałem wykładów
LOPP. Spodziewaliśmy się użycia gazów. Znaliśmy opowiadania o iperycie. Wybraliśmy pomieszczenie, które zgodnie z instrukcją - najlepiej nadawało się na ewentualny schron przeciwgazowy. Lekarska poczekalnia w
środku dużego mieszkania, z pośrednim światłem jakby
stworzona do tych celów.
Moja próba zrobienia zakupów zakończyła się całkowitym fiaskiem. Za późno. Z dumą przyniosłem dwa kompoty firmy "Pudliszki" i nikomu niepotrzebną butelkę
octu.
W gazetach fotografie pierwszych domów zburzonych w
Warszawie bombami lotniczymi. W styczniu 1945 roku
równie sensacyjnie będą wyglądały fotografie nielicznych niezburzonych warszawskich domów.
Sobota, 2 września. Na murach rozklejone plakaty o powszechnej mobilizacji, która wreszcie objęła i mnie. Włożyłem znowu mundur. Poszedłem z ojcem na Rakowiecką
po rozkaz wyjazdu. Chcieliśmy jak najdłużej być razem.
Wystawili mi rozkaz wyjazdu do Grodna, do 29 PAL-u.
Pożegnałem się powtórnie w pracowni. Znacznie ciszej
jednak i mniej bohatersko. Tym razem na zawsze.
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Niedziela, 3 września. Znowu naloty na Warszawę. Powoli zaczynamy się przyzwyczajać. Jakoś można żyć.
Kina i teatry nadal czynne.
Radio podało wreszcie upragnioną wiadomość: Anglia
wypowiedziała Niemcom wojnę. Przed ambasadą angielską na Nowym Świecie i przed francuską na Frascati
burzliwe manifestacje. Lada dzień na zachodzie zacznie
się ofensywa aliantów.
Czy aby zdążę do Grodna, zanim Francuzi i Anglicy rozprawią się z Niemcami?
Żegnam się z matką, która już przygotowuje mieszkanie
na Mokotowskiej na przyjęcie rodziny i znajomych. Mokotowska - to było dla mnie więcej niż mieszkanie, w którym przeżyłem dwadzieścia lat.
Po wielu latach przekonałem się, że nie tylko dla mnie.
Na wiadomość o śmierci mojej matki w czerwcu 1974
roku napisał do mnie Tadeusz Dzięgielewski, kolega i
przyjaciel mego brata, który chodził na Mokotowską "na
komplety" (tak się wówczas w latach dwudziestych nazywało prywatne przedszkole), a potem z Andrzejem do
szkoły:
"Wspominam okres tak zwanych kompletów, a później
szkoły, w sumie 10 lat, bardzo ważnych w życiu każdego.
Tyś się wtedy nie liczył w naszym gronie, bo w tym wie-

1. MÓJ WRZESIEŃ

42

ku parę lat różnicy to niemal tak, jakby inne pokolenie.
Natomiast Twój Andrzej był moim najbliższym przyjacielem i towarzyszem z jednej ławki w ciągu tych 10 lat.
Z tego okresu szczególnie mocno utkwiło mi w pamięci
mieszkanie Twoich Rodziców. Oni sami i klimat, który w
tym mieszkaniu panował.
W tym klimacie kształtowała się ta kilku- czy kilkunastoosobowa banda, która stanowiła ów komplet, potem
zwartą grupą weszła do Szkoły Mazowieckiej. Przyjaźnie
przetrwały przez Kilkadziesiąt lat. Niestety pozostało już
tylko paru, a i to rozrzuconych po całym świecie.
Komplety odbywały się w różnych domach, ale żaden z
nich nie był tak powszechnie uznany za «nasz dom», jak
Mokotowska 39.
Do mieszkania Twoich Rodziców każdy z nas wpadał w
dowolnej porze po radę, pomoc, po to, aby się użalić na
kłopoty w szkole lub pochwalić się jakimś sukcesem.
Zwykle odbywało się to przy dużym stole, który dominował w pokoju stołowym, tam kształtowały się poglądy i
opinie. Twoja Mama była bardzo często wśród nas. Doradzała. Studziła zbyt zapalczywych. Była na tyle cierpliwa, aby wysłuchać każdego i poradzić. Na tyle przystępna, aby przed Nią się zwierzać, ale i na tyle surowa, aby
utrzymać ład i porządek w tej rozkrzyczanej bandzie.
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Najwyższym autorytetem w sprawach trudnych - był dla
nas Twój Ojciec [...].
Pamiętam Wasz dom (ze stołowym pokojem, gdzie przewodziła Twoja Mama, i z gabinetem-muzeum, gdzie zbieraliśmy się, zasłuchani w opowiadanie Twojego Ojca),
gdzie dorastaliśmy w kontakcie - a nie w kolizji - ze «starymi» (używając dzisiejszej gwary) - był przykładem
określonego stylu życia. Niestety teraz już nie znam takich domów."
Mokotowska to była dla mnie instytucja rodzinna, symbol domu, Warszawy, a później i Polski. Matka wierzyła,
że Mokotowska będzie ostoją całej rodziny, że przetrwa
bombardowania, że tam będzie najbezpieczniej.
Matczyna intuicja okazała się słuszna. Mokotowska 39
przetrwała wrzesień 1939 roku i Warszawskie Powstanie, omijały ją bomby. Nie ominęło gestapo. Ale tego nie
wyobrażał sobie jeszcze wówczas nikt.
Ojciec odprowadził mnie na dworzec. Mówiliśmy bardzo
mało. Na dworcu tłok i bałagan. Duża, nie wykończona
jeszcze hala dworca projektu profesora Przybylskiego,
osmalona niedawnym, zagadkowym pożarem, pełna zmobilizowanych roczników i podróżnych z tobołkami i
dziećmi. Rozkłady pociągów nieważne. Wiele pociągów
na zachód nie odchodzi. Czuć zamieszanie już nie w skali
jednego dworca czy miasta, ale w skali całego kraju.
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Kolejarze starają się zaprowadzić jaki taki porządek, co
znakomicie utrudniają im zmobilizowani i odprowadzające ich rodziny. Przez głośniki zapowiadają odchodzące
pociągi. Wreszcie pociąg na Grodno.
Pożegnałem się z ojcem. W ostatniej chwili wsunął mi do
ręki małą karteczkę, a ja zdjąłem z palca i zostawiłem
mu sygnet, który - jak to było w zwyczaju - dostałem od
niego w dniu pełnolecia.
Widzę go, jak stoi na peronie z gołą głową i wytrwale
macha mi ręką na pożegnanie. Karteczkę przeczytałem,
gdy tylko ruszył pociąg. Potem czytałem ją wielokrotnie.
Ojciec prosił, by jej treść została między nami przez całe
życie.
Ładujemy się do towarowych wagonów. Pierwszy rzut,
najlepsze roczniki zostały już uprzednio powołane do
wojska w imiennej mobilizacji 24 sierpnia. My, jadący teraz, to już wyraźnie drugi gatunek. Starsi panowie zaniepokojeni swym brakiem wojskowych kwalifikacji, niedoszli ochotnicy, pogubieni lub zapomniani w mobowych
kartotekach, podobnie jak ja. Pasażerowie zbombardowanych lub ostrzeliwanych pociągów, przerażeni, zmęczeni wieloma przesiadkami.
Ani zauważyłem, jak wyjechaliśmy z Warszawy. Bardzo
chciałem wyjechać. Jeszcze bardziej będę chciał wrócić.
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Do Grodna dojechaliśmy o świcie. Miasto było po pierwszych nalotach i pierwszych bombardowaniach. Na
dworcu spotkałem kilku rezerwistów również zmobilizowanych do 29 PAL-u. Zrobiło mi się nieco raźniej. Mob
jednak działa.
Moja tęsknota do bardziej czynnego udziału w wojnie została znowu narażona na ciężką próbę. Pułk wymaszerował już przed kilkoma dniami, zapominając o swoich
wiernych rezerwistach. Pozostały puste, przygnębiające
koszary, rozbebeszone szafy i biurka, regulaminy walające się po podłodze, kancelaria i nieliczna ekipa oficersko-podoficerska.
Przyjęli nas bez entuzjazmu. Nie dość, że przed kilku godzinami mieli nalot i bombardowanie, teraz jeszcze my
spadliśmy im na głowę.
Pomny na płockie doświadczenia i bogatszy o trzy wojenne dni, oświadczyłem kategorycznie, że już do Warszawy
nie wrócę, że muszę zdążyć na wojnę. Poparł mnie w tym
gorąco mój nowy towarzysz niedoli, podporucznik rezerwy Tadeusz Tobiasz, "Gazda", z którym spotkaliśmy się
na dworcu. Dorodny góral spod Nowego Targu - stąd
jego przezwisko - równie jak ja domagał się wysłania nas
w ślad za niewdzięcznym pułkiem. W dowództwie nie
bardzo wiedzieli, co z nami robić. Ale już wówczas niezawodna zasada "kolega" przyświecała widać szefowi kan-

1. MÓJ WRZESIEŃ

46

celarii pułkowej. Wysłali nas ciupasem do Ośrodka Zapasowego Artylerii nr 3 w Wilnie.
- Niech oni się tam wami martwią.
Jadąc dorożką z dworca w Wilnie do koszar artyleryjskich, byłem nie ogolony, głodny i pełen gorzkich refleksji.
Coś tu nie gra!
Zwykle wojna goni ludzi. A tymczasem ja od dziesięciu
dni bezskutecznie gonię wojnę od Płocka do Wilna. I co
gorsze - gonię ją pod prąd, co zmniejsza szansę, bym ją
kiedykolwiek dogonił. Pobieżna nawet znajomość geografii uspokajała mnie przynajmniej pod jednym względem. Z Wilna już nie będą mieli nas gdzie spławić - myślałem wówczas naiwnie.
Piękna pogoda i śliczne miasto, które oglądałem po raz
pierwszy w życiu, przywróciły mi szybko optymizm. Moje
dotychczasowe niepowodzenia malały na tle wileńskiej
architektury, zieleni i słońca.
W Płocku - tłumaczyłem sobie - to była po prostu omyłka.
Ostatecznie jeden podporucznik więcej, jeden mniej, to
było ważne tylko dla mnie.
W Grodnie - śpieszyli się na front, liniowy oddział, a nie
ośrodek uzupełniający. Nie mieli czasu o nas myśleć.
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Ale tu, w Wilnie, z dala od frontu, w Ośrodku Zapasowym nr 3, doczekam się wreszcie prawdziwej artylerii.
Szczególnie kojąco działał na mnie ten "nr 3". Bo jeśli
ośrodek ponumerowany, to znaczy, że przewidziany, zorganizowany, wyposażony. A jeśli w dodatku "nr 3", to
jest takich ośrodków więcej. Widać porządek.
Poczciwa wileńska drynda kołysała nas miarowo. Widziałem siebie już na wysuniętym punkcie obserwacyjnym,
słyszałem komendę ogniową: "dozór nr l, powiększyć
o..."
Moje bojowe marzenia przerwał "Gazda" cyniczną - jak
mi się wydawało - propozycją:
- Zjedzmy śniadanie!
Zgodziłem się z żalem. Ja tu o wojnie, niemal z generałem Bemem per ty, a on o ciastkach drożdżowych i kawie. Ciastka i kawa rzeczywiście były. A wojny nadal
jeszcze w Wilnie nie było. Był za to pułkownik Batory,
dowódca wytęsknionego Ośrodka Zapasowego Artylerii
nr 3. Od swego wielkiego imiennika zapożyczył marsowy
wygląd, który już we własnym zakresie uzupełnił niezłomną wiarą w regulaminy. Oba walory naszego dowódcy odczuliśmy na własnej skórze już przy pierwszym meldowaniu się w dowództwie ośrodka. Pułkownik przetrzymał nas najpierw w kancelarii pół godziny - jak przystało
szarży - potem przyjął nas w towarzystwie dużej mapy
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sztabowej, wiszącej nad jego głową, i dwóch polowych
telefonów na biurku. Czuliśmy się jeszcze bardziej mali i
przygnębieni niż bojarzy pod Pskowem.
Zameldowaliśmy się służbiście. Nareszcie prawdziwe
wojsko. Pułkownik wypytał krótko o nasz dotychczasowy
przebieg służby.
- Podporucznik rezerwy? Z cywila architekt? Był wyraźnie zdegustowany. Nieśmiałą wzmiankę o mej dotychczasowej przymusowej turystyce zbył pogardliwym milczeniem, z którego wybawił go jeden z dwóch telefonów.
- Tu "Wanda". Tak. Do trzeciej baterii. Natychmiast - rozstrzygał jakieś widocznie pilne problemy.
Pouczył nas o obowiązkach oficera rezerwy, przestrzegał
przed zbytnią pobłażliwością, zwracał uwagę na konieczność podnoszenia wyszkolenia i "morale żołnierza".
Telefon przerywający inwokację pułkownika dyskretnie
podkreślał wagę chwili i dodatkowo mobilizował moje
ciągle jeszcze mocno cywilne serce.
Dostaliśmy obaj przydział do pierwszego dywizjonu.
"Gazda" na dowódcę pierwszej baterii, ja - zgodnie z
moją artyleryjską specjalnością - na oficera zwiadowczego dywizjonu.
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- Chwilowo z przydziałem do 1 baterii - uzupełnił pułkownik.
Byłem szczęśliwy i dumny. Byłem wreszcie w baterii.
Szkoda tylko, że tej baterii nie było. Gdyśmy wkrótce po
wyjściu od pułkownika zobaczyli nasz oddział zwołany
przez ogniomistrza szefa na zbiórkę, byłem zdruzgotany.
- "Gazdo" - jęknąłem - patrz! To już wszyscy? Tak, to byli
prawie wszyscy. Z wyjątkiem - jak nam precyzyjnie i nie
bez ironii wyjaśnił ogniomistrz szef - trzech dekowników
na izbie chorych i czterech "chwilowo na przepustce".
Na rozległym placu ćwiczebnym ustawiło się przede mną
w wątpliwej jakości dwuszeregu, bez zbytniego pośpiechu, kilkudziesięciu poczciwych starszych i młodszych,
ale jednakowo zdegustowanych rezerwistów. Patrzyli na
mnie z mieszaniną pobłażliwego wyrozumienia i niepokoju. Niepokoju, bym służbistością i egzaltowanym zapałem nie narobił im dodatkowych kłopotów, ćwiczeń,
szkolenia i Bóg wie jakich złowrogich a niepotrzebnych
zabiegów wojskowych.
Skład baterii uzupełniło kilku podchorążych rezerwy,
przybyłych wraz z nami i równie jak my speszonych, i
dwu zawodowych podoficerów. Przepraszam, były jeszcze na etacie naszej baterii 4 (słownie cztery) konie.
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Chwilowo przydzielone do kuchni - objaśnił nas ogniomistrz szef. I były 2 (słownie dwa) działa. Już z daleka
rozpoznałem dobrze znajomą sylwetkę: "armata polowa,
kaliber 75 mm, wzór 97".
W jednej brak poziomnicy - objaśnił rzeczowo ogniomistrz szef.
Tak się rozpoczął mój formalny udział w drugiej wojnie
światowej.
Mimo gorzkich rozczarowań z pierwszej zbiórki baterii
zabraliśmy się do roboty. Rozpoznanie Ośrodka nr 3 pogłębiło mój pesymizm. Pozostałe dywizjony i baterie, wypełniające schemat organizacyjny wiszący w dowództwie
na ścianie, były równie mizerne jak nasza bateria. Przygnębieni, ponownie zameldowaliśmy się u pułkownika
Batorego. Tym razem wydał mi się zatroskany. W odpowiedzi na nasze natarczywe pytania podał wytyczne do
zajęć i szkolenia.
- Kogo mamy szkolić?
- Stale napływają nowi poborowi - wyjaśniał pułkownik. Należy się już wkrótce liczyć z pełnym stanem liczbowym chwilowo kadrowych oddziałów.
Na pytanie o sprzęt i amunicję pułkownik zapewnił, że
właściwy sprzęt nadejdzie. Pytanie "skąd" - byłoby wy-
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raźnym nietaktem. Zalecał pogłębianie znajomości regulaminu, obsługi dział i opisu sprzętu.
- Tysięczna jest to kąt, pod jakim widzimy odcinek jednego metra z odległości jednego kilometra. Powtórzcie! Tysięczna jest to kąt...
Cholera! 8 września. Niemcy zajęli już Łódź. Ciężkie
bombardowanie Warszawy. A ja tu siedzę w koszarach w
Wilnie i jak ostatni cymbał tłumaczę kilkunastu zaspanym cywilom w zbyt nowych mundurach, co to jest tysięczna. Muszę lojalnie przyznać, że moi nowi podkomendni znacznie realniej oceniali sytuację. Nawet nie
udawali, że to ich cokolwiek obchodzi.
Wysłałem listy do Zosi do Sutna i do rodziców do Warszawy, nie bardzo wierząc, że dojdą. Raczej dla dodania
sobie otuchy, obrony przed bezczynnością. Pilnie słuchałem radia. Oględne sformułowania nie były w stanie zamaskować katastrofalnej treści komunikatów.
Zapowiedziany sprzęt do Ośrodka nie nadchodził. Stan
baterii zwiększał się powoli o flegmatycznych wilniuków
i przybyłych z różnych stron kraju pogubionych rezerwistów.
Po apelu radiowym pułkownika Umiastowskiego, wzywającym wszystkich zdolnych do służby wojskowej męż-
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czyzn, by opuścili Warszawę i udali się na wschód, do
Wilna zjechało sporo warszawiaków.
Spotkałem wielu kolegów i znajomych: Stanisław Lewicki, Leonard Rudowski - prawnicy, Tadeusz Pfeiffer, ze
znanej rodziny warszawskich garbarzy, mój kolega jeszcze z dziecinnych kompletów, Wacław Wasiutyński, przyjaciel mego brata, zmobilizowany do I pułku piechoty legionowej w Wilnie. Widywaliśmy się niemal codziennie.
Z zapartym tchem słuchaliśmy wieści z Warszawy. Namiętnie komentowaliśmy wiadomości z frontu i studiowaliśmy mapy. Mapę Europy, na której nic się nie działo,
i mapę Polski, na której działy się przerażające rzeczy.
Przybyli z Warszawy koledzy - cywile chcieli za wszelką
cenę dostać się do wojska. Świeżo wyfasowany pistolet
vis wzmocnił mój autorytet. Z wysokości mojej jednej
gwiazdki obiecywałem wszystkim ochotnikom wojskową
protekcję.
Zaniepokoiłem się poważnie, gdy nagle wezwali nas do
oficera płatnika i wypłacili nam z góry pobory za sześć
miesięcy.
- Teraz to już naprawdę niedobrze - komentował
"Gazda", układając w mapniku pokaźny plik nowiutkich
banknotów. - Jak forsę rozdają, to już klapa.
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Poszedłem na pocztę, żeby te pieniądze wysłać Zosi.
Urzędnik przyjął przekaz, ale ostrzegał o coraz większych trudnościach i opóźnieniach w dostarczaniu przesyłek.
Potem wszystko rozegrało się bardzo szybko. 17 września wojska radzieckie przekroczyły granicę Polski. Byliśmy wstrząśnięcie i przygnębieni.
Na gwałt organizowano obronę miasta.
Razem z "Gazdą" i kilkuosobowym działonem pojechaliśmy na ochotnika na szosę w kierunku Mejszagoły. Dwa
konie, które niespodziewanie awansowały z kuchni do linii bojowej, ciągnęły działo: "armatę polową, kaliber 75
mm, wzór 97. Z dwóch armat naszej baterii nam dostała
się ta bez poziomnicy.
Noc, za nami Wilno, w którym po raz pierwszy postrzegano zaciemnienia okien.
Ja również po raz pierwszy w życiu ustawiłem na wojnie
działo "na dozór". Starałem się włożyć w tę prostą czynność całą niewyżytą tęsknotę mego artyleryjskiego serca. Wybraliśmy wzgórek o kilkadziesiąt metrów od szosy. Widoczność była dobra. "Gazda" obliczał odległości i
przygotowywał komendy ogniowe. Ja z resztą działonu
maskowałem stanowisko ogniowe. Działo było co prawda
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bez poziomnicy, amunicji mieliśmy niewiele - ale wreszcie byłem na froncie. Będziemy strzelali "na wprost".
Zapadł zmrok.
Pierwszy samochód, który nas minął w kierunku na Mejszagołę, jechał ze zgaszonymi światłami i nie zwrócił mojej uwagi. Ale przy drugim, który w kilka minut później
mijał nas z pełnymi światłami, nie wytrzymałem. Przecież jest wojna, obowiązuje zaciemnienie. Czułem się
niemal dowódcą tego odcinka frontu i z moim visem w
ręku zatrzymałem auto.
- Zgasić światło! Stój! Dokąd jedziecie?!
W aucie jacyś cywile. Potulnie zgasili światło i wyjaśnili
mi swój kierunek jazdy na Mejszagołę. Mejszagoła - to
znaczy granica litewska. Kilka następnych aut, które minęły nas w ciągu pół godziny, jechało zaciemnionych, nie
wzbudziło mych zainteresowań.
Ustaliliśmy dyżury przy dziale. Urządziliśmy prowizoryczną budkę-schron, w którym można się będzie przespać.
Coraz bardziej wzrastający ruch samochodowy na szosie
traktowałem jako przygotowania obrony Wilna. Ciszę i
spokój naszego punktu przeciwpancernego wkrótce
przerwał nadjeżdżający rowerzysta. Na nasz widok sta-
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nął, cisnął rower do rowu i przybiegł do nas, głośno wykrzykując:
- Chłopaki, koniec! Idziemy na Berlin!
- Stój! Nie drzyj się!
- Panowie! - sumitował się nieoczekiwany entuzjasta - co
tu stoicie? Nic nie wiecie?
Gość był z lekka wstawiony. Nasza podejrzliwa nieufność
oburzyła go i rozczuliła jednocześnie. Chciał się z każdym podzielić wspaniałą nowiną.
- Koniec, panowie! Rewolucja w Berlinie. Włochy wypowiedziały wojnę Niemcom. Alianci leją Hitlera!
Skąd to wie? Wszyscy o tym już wiedzą w Wilnie. Jedzie
zawiadomić rodzinę. Jakby na potwierdzenie swych fantastycznie dobrych wieści wciskał każdemu z nas pudełka papierosów, którymi miał wypchany duży plecak.
- Koniec wojny! Idziemy na Berlin! - powtarzał uparcie.
Na wszelki wypadek postanowiliśmy nie zwijać stanowiska, ale poczekać na dalsze rozkazy. Od strony miasta
słychać było pojedyncze strzały, widać było światła.
Strzały i światła? To jasne: salwy na wiwat.
Tylko dlaczego coraz większy ruch na szosie? I tylko w
kierunku na Mejszagołę?
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Jeszcze nie zdążyliśmy nacieszyć się fantastyczną wieścią i perspektywą marszu na Berlin, gdy zahamował
obok nas jadący na motocyklu oficer.
- Strzelanina w mieście! Uciekajcie! Wszystko skończone!
- Jak to? Przecież koniec wojny?! Rewolucja w Niemczech?!
- Nieprawda! W mieście panika! Uciekajcie na Litwę!
Prawdziwość tych przerażających wieści potwierdzał narastający z każdą chwilą ruch na szosie. Już nie pojedyncze auta, ale bezładna, rozkrzyczana fala ludzi, pojazdów
i koni. Zapełniła całą szerokość drogi. Samochody, autobusy, furmanki konne. Zwarta grupa policjantów na rowerach, obojętnych na panujący bałagan, pedałuje zdecydowanie ku granicy. Nie brak było i piechurów. Przerażeni, po ciemku, byle dalej od Wilna.
Staliśmy na skraju drogi przytłoczeni tym widokiem.
- Po cholerę wam armata! Uciekajcie! - krzyknął na nasz
widok jakiś facet. Zatrzymał obok nas wóz, na którym jechał, i szybko ładował walizki, które pospadały mu w
ciemnościach. - Zostawcie armatę i jedźcie. Jeszcze zdążycie - tłumaczył nam rzeczowo i uprzejmie.
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Wyładowany po brzegi autobus mijał nas powoli. Manewrując wśród tarasujących drogę furmanek zapalił reflektory.
- Światło! Zgaś światło, cholero! - krzyknął ktoś przerażony. Trach - strzał z pistoletu zgasił jeden z reflektorów
autobusu. Zamieszanie i krzyki. Szofer autobusu bezceremonialnie zepchnął furmankę do rowu.
Nie wiem, czy bardziej byłem przerażony, czy rozgoryczony. Przed chwilą na Berlin - a teraz na Mejszagołę!
Nie zdążyłem na wojnę. Po to wyjechałem z Warszawy,
po to przejechałem pół Polski, żeby teraz po ciemku
uciekać? Po to ustawiłem po raz pierwszy w życiu działo
na stanowisku bojowym, żeby je tu w rowie zostawić?
Zostawić działo. Nie. W podchorążówce we Włodzimierzu podczas żołnierskiej przysięgi kładliśmy palce na lufie działa.
Nie próbowaliśmy nawet po nocy i w tłumie uciekinierów dotrzeć do naszych koni, pozostawionych w przepisowej odległości od stanowiska ogniowego. Zaprzodkowaliśmy i na piechotę wytaszczyliśmy działo na szosę.
- Armata "wzór 97", ciężar 1190 kg - wspominałem opis
sprzętu, obracając rękoma szprychy koła na świeżym
rżysku. Potem już na szosie załadowaliśmy do przodka
amunicję. Z najbliższego wozu, który nadjechał, wyprzę-
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gliśmy konie, by je zaprząc do naszego działa. Jedynie
chyba duch generała Bema, patrona polskiej artylerii,
był wówczas po naszej stronie, bo właściciele tych koni i
fury mocno protestowali. Znacznie logiczniej niż my wyciągnęli wnioski z sytuacji i dopiero naszymi pistoletami
przeforsowaliśmy pogląd, że jednak działo było ważniejsze od fury pełnej ludzi i walizek.
Do dziś nie wiem, czy wówczas, w nocy, na szosie do
Mejszagoły, mieliśmy rację.
Strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza przy szosie do
Mejszagoły była pusta. Pootwierane drzwi, zerwane aparaty telefoniczne, puste stojaki po karabinach. Ciemno.
Pojechaliśmy dalej. Zastąpił nam drogę biało-czerwony
szlaban podniesiony do góry i tablica z orłem. To już koniec. Kilkadziesiąt kroków dalej - Litwa, żołnierze w obcych mundurach.
Tłum uciekinierów zmęczony nocnym marszem uspokoił
się. Nikt nas nie gonił. Tylko z dala na horyzoncie świeciły łuny i słychać było pojedyncze strzały.
Można było iść. O kilkadziesiąt kroków dalej był neutralny kraj.
Litwini przepuszczali każdego bez względu na mundur,
jaki nosił, pod warunkiem, że był bez broni lub zdał broń
na granicy.
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W brzasku dnia szliśmy z "Gazdą" wzdłuż drogi. W rowach wywrócone wozy bez koni, karabiny bez pasów.
Mundury, skrzynie, papiery. Tej nocy na szosie do Mejszagoły dokonało się nagłe przewartościowanie. Karabin
stał się bezużytecznym żelastwem, a skórzany pas - pożytecznym ekwipunkiem na drogę.
Odprzodkowaliśmy armatę i ustawiliśmy ją opodal granicy. Lufą w kierunku Wilna. Jeszcze raz przygotowaliśmy
cele i dane ogniowe.
Na granicy ludzi było coraz mniej.
Główna fala uciekinierów przeszła już w nocy. Postanowiliśmy czekać. Nadjechał jakiś zapóźniony major na motocyklu. Stwierdziwszy, że to już granica, oddał nam motocykl i broń boczną. Motocykl, duża belgijska sarolea z
przyczepą i specjalnymi biegami terenowymi. W przyczepie pozostała już tylko podstawka po zdemontowanym
erkaemie.
W tym przygnębiająco ochotniczym przekraczaniu granicy nie brak było i tragicznych epizodów. Wkrótce po nas
przyjechał jakiś kawalerzysta. Zsiadł z konia, podciągnął
strzemiona, popuścił popręgi. Pogłaskał konia po szyi. Po
czym palnął mu w łeb. A potem sobie.
Jacyś oficerowie przyjechali polskim fiatem 508, który
nam zostawili. Spoglądali na działo. Nie podzielali na-
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szych naiwnie wojennych zamiarów. Zgodnie z rozkazem
mamy przejść granicę, złożyć broń, a potem "bić się dalej".
Od Płocka do Wilna nie mogłem zdążyć na wojnę, więc
to "bić się dalej" zabrzmiało mi szczególnie ironicznie.
Wkrótce pozostało nas po polskiej stronie granicy tylko
kilku. Nasz działon i plutonowy poznaniak, zabłąkany
jeszcze bardziej niż my na tej wileńskiej szosie.
Łapaliśmy biegające po polu konie. Chcieliśmy je dać
miejscowym chłopom. Oczy im się śmiały do koni, ale odmawiali kategorycznie. Konie były wyraźnie wojskowe.
Bali się.
Plutonowy poznaniak szybciej od nas pozbierał się nerwowo i zabrał do roboty. Uruchomił pozostawiony autobus i zwoził nim na granicę porzucony sprzęt. Poszliśmy
z "Gazdą" szosą w kierunku Wilna na rozpoznanie. Cisza
i spokój, tylko z daleka słychać było pojedyncze coraz
rzadsze strzały.
Przez granicę przeszli do nas litewscy oficerowie. Jeden
z nich, major, mówił dobrze po polsku. Namawiał, byśmy
przeszli granicę. Na co tu czekamy? Sami nie bardzo
wiedzieliśmy, na co. Postanowiliśmy jednak czekać jak
najdłużej. Po co? Może po prostu, żeby jak najdłużej być
w Polsce.
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Plutonowy poznaniak wrócił rano autobusem wyładowanym bronią. Pojechał po raz drugi w kierunku Wilna i już
nie wrócił. Przez granicę przeszło do nas znowu kilku
oficerów litewskich, wśród nich jakiś pułkownik.
Staraliśmy się trzymać fason. Wstyd nam było i za
"marsz na Kowno", i za ten tłumny przemarsz przez granicę, i za te porzucone w rowie karabiny. Czym mogliśmy się usprawiedliwić? Naszą armatą wzór 97 ustawioną na granicy? Świeżo usypaną mogiłą kawalerzysty? Armata nie miała poziomnicy, a leżący opodal zabity kary
koń śmierdział coraz bardziej. A Westerplatte i Warszawa były bardzo daleko.
Oficerowie litewscy, zwłaszcza starsi, mówili po polsku.
Częstowali nas papierosami. Podziękowaliśmy, bo papierosów mieliśmy w bród. A to, że już trzeci dzień nie jedliśmy nic poza wojskowymi, twardymi jak kość sucharami,
to już nasza sprawa.
Litwini przetoczyli na swoją stronę granicy porzucone
samochody. Naszego fiacika i belgijski motocykl również. Nie będą nam już potrzebne.
Następnej nocy poszliśmy piechotą znowu kilka kilometrów w stronę Wilna. Przepłoszyły nas czołgi. Słychać je
było wyraźnie coraz bliżej.
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Nie rozbieraliśmy się od kilku dni. Nie mieliśmy żadnych
wieści poza bardzo skąpymi informacjami od litewskich
strażników granicznych. Zresztą po co nam były wiadomości? Czego mogliśmy się spodziewać? Pozostał nam
odcinek szosy, armata i podniesiony do góry biało-czerwony szlaban.
Wyłaziło z nas zmęczenie i gorsza od zmęczenia bezradność. Wracać do Warszawy? Iść do Wilna? Przejść granicę litewską?
Tej nocy postanowiliśmy się przespać w stojącej opodal
stodole. W pobliskiej chałupie zgodzili się wreszcie przygotować nam nazajutrz rano gorące mleko. Zbudził nas
warkot czołgów. Szlaban graniczny był opuszczony. Stały przy nim dwa radzieckie czołgi.
Zdecydowaliśmy się przejść granicę. "Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do polskiej"? Francja - wydawała nam się wówczas bardzo bliska.
Lichy sosnowy lasek. Borówki, czarne jagody. Szliśmy
bardzo wolno. Bliskość granicy odczuwałem niemal fizycznie. Jeszcze sto kroków Polski, jeszcze pięćdziesiąt,
Litwini dawali nam znaki, byśmy się pośpieszyli. Jeszcze
dwadzieścia kroków. Jeszcze możemy zawrócić. Szedłem
coraz wolniej. Nikt mnie nie gonił, a oglądałem się ciągle
za siebie.
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Byliśmy na Litwie.
Straż graniczna, nie tyle z troski o nas, ile z szacunku
dla radzieckich czołgów stojących opodal, przesunęła
nas na wszelki wypadek dalej od granicznych szlabanów
i kazała czekać. Chwilowo w przydrożnym rowie pod
opieką litewskiego tajniaka-cywila.
Rozpiąłem pas, zdjąłem furażerkę. Nie mogłem jednak
nie myśleć. Wrzesień był za mną. To wiedziałem na pewno. Ale niewiele więcej. Z dwóch jego prawd - tej o bohaterskiej walce i tej o niezawinionej nieprzydatności - poznałem tylko tę drugą. Nie umiałem cudzym prawem do
dumy zagłuszyć własnej goryczy.
Korzystając, że byliśmy sami, bez litewskich żołnierzy,
nasz opiekun tajniak zaproponował mi, bym mu za papierosy sprzedał pistolet. Odmówiłem. Spojrzał na mnie z
politowaniem i już dalej nie przerywał mej kontemplacji
w rowie.
Wkrótce zjawił się dowódca odcinka, major, który
uprzednio dwukrotnie rozmawiał z nami po naszej stronie granicy. Oficjalnie zasalutowaliśmy sobie wzajemnie.
Oświadczył nam formalnie, że jesteśmy w niewoli litewskiej.
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Było mi wstyd, gdy podkreślił, że nie śpieszyliśmy się do
niewoli i że ostatni przekroczyliśmy granicę. Uzgodnił
telefonicznie ze swymi władzami, co ma z nami robić.
Gorzka to była satysfakcja, gdy nam oświadczył, że będziemy potraktowani inaczej niż pozostali uchodźcy. Zamiast ogólnego transportu koleją pojedziemy bez eskorty
naszym fiatem i motocyklem, które nam zostaną zwrócone, ściśle określoną trasą, przez Poniewież-Szawle-Tylżę
- do Połągi, gdzie mieści się jeden z obozów jenieckich, z
obowiązkiem meldowania się po drodze w policji.
Pozwolili nam zabrać ze sobą na drogę broń boczną, którą wraz z pojazdami mieliśmy zdać w Połądze. Dostaliśmy mapę, glejt na drogę i benzynę.
Major konwencjonalnie wyraził nam współczucie i zaproponował wypłatę drobnej sumy litewskich pieniędzy na
drogę. Odmówiliśmy. Po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie prawdę Conrada, że w każdej litości jest coś
z pogardy. Gdyśmy siedzieli w aucie, już nie jako dowódca odcinka do jeńców, ale po prostu jako człowiek do
zgnębionych ludzi, dodał na pożegnanie:
- Rozumiem, jak panom ciężko. Może będę mógł wam
jeszcze kiedyś pomóc. Ale już chyba niedługo...
Wrześniowe chmury z polskiego nieba nadciągały nad
Litwę.
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Co ja wówczas wiedziałem o Litwie? Bardzo niewiele. A i
to więcej chyba o historycznej Litwie Giedymina, Jagiełły
i Grunwaldu niż o współczesnej Waldemarasa. Z polskim
kompleksem winy za zamierzony tromtadracki "marsz na
Kowno" i za przegraną wojnę miałem się teraz uczyć, na
własnej skórze, Litwy 1939 roku.
Jadąc od granicy, studiowałem mapę. Nazwy miejscowości przypominały Kmicica, Billewiczównę i Laudę. Ze
wspomnień Potopu wyrwała mnie całkiem współczesna
palba karabinowa w pobliżu Poniewieża. Skręciliśmy
gwałtownie na pobocze szosy, stanęliśmy pod drzewami.
Zza pobliskiego mostu wybiegło kilka postaci z karabinami gotowymi do strzału. Wykrzykiwali coś do nas, ale
chyba bardziej dla dodania sobie animuszu. Nie wiem,
kto był bardziej wystraszony, my czy oni.
Gotowi nas jeszcze ze strachu ustrzelić.
- Nie strzelać! Polacy! - odkrzyknęliśmy na wszelki wypadek, ufni w powszechną tu znajomość polskiego i niezbyt
groźne zamiary obrońców Poniewieża.
Był to miejscowy oddział szaulisów - paramilitarnej organizacji litewskiej - pełniący wartę przy moście. Polskie
mundury, przyczepa motocyklowa z podstawką do erkaemu wyglądała dostatecznie niepokojąco, by nas tu o kilka kilometrów od granicy na wszelki wypadek powystrzelać. Otoczyli nas dokoła. Dowódca oddziału podejrz-
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liwie sprawdzał glejt. Dalej już na naszym motocyklu towarzyszył nam do pobliskiego Poniewieża. Część oddziału pojechała na rowerach.
Stanęliśmy w miasteczku, czekając, by eskortujący nas
dowódca oddziału, dumny ze swej wojennej zdobyczy,
zameldował się w policji i uzgodnił naszą dalszą trasę.
Woleliśmy nie uzależniać dalszej podróży od strzeleckich
umiejętności napotykanych po drodze oddziałów.
Zaparkowaliśmy na środku rynku, pod drzewami. Wysiedliśmy z samochodu dla rozprostowania kości. Poniewież
- małe żydowskie miasteczko. Wieści rozchodzą się tu
bardzo szybko. Nasze pojawienie się zelektryzowało
mieszkańców. Polskie mundury. Wychodzili z otaczających domów, z uliczek. Przyglądali nam się uważnie. Byliśmy przedstawicielami obcej i w dodatku pobitej armii.
Otaczali nas gestykulując i wykrzykując. Wygrażali nam
pięściami. Ktoś rzucił kamieniem w nasz samochód.
Staliśmy blisko siebie. Odpiąłem kaburę pistoletu. Rynek
był wybrukowany kocimi łbami. Tylko pierwszy kamień
trudno jest wyrwać z bruku. Następne już coraz łatwiej.
Mieliśmy pistolety i kilkadziesiąt kroków wolnej przestrzeni dookoła siebie.
Wyratował nas z opresji dowódca szaulisów, zaalarmowany zbiegowiskiem na rynku. Przecisnął się do nas z
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kilku swymi ludźmi. Coś tłumaczył, przekonywał. Gdy to
nie poskutkowało, szaulisi zdjęli karabiny przewieszone
przez plecy. Kamieniem nikt więcej nie rzucił, ale nienawistne okrzyki wtórowały nam, gdyśmy pod eskortą
przejeżdżali przez wrogi szpaler.
Pojechaliśmy dalej.
Połąga, dawny majątek Tyszkiewiczów i - jeszcze przed
pierwszą wojną - modny kurort nadbałtycki. Znałem ją z
opowiadań rodziców, i to dziwnym zbiegiem okoliczności, również w zestawieniu z początkiem wojny. Tu bowiem, w Połądze, zastał moich rodziców i mnie, trzyletnie dziecko, wybuch pierwszej wojny światowej w roku
1914. Szybki wówczas powrót do Warszawy starałem się
i tym razem, po dwudziestu pięciu latach, poczytywać za
dobrą wróżbę. Dodawał mi otuchy fakt, że byliśmy nad
morzem. Co prawda, na bardzo niewielkim odcinku litewskiego, mocno strzeżonego wybrzeża, ale nad morzem. A morze to kutry rybackie, szwedzki Gotland, odległy o 150 kilometrów, to możliwość ucieczki. Bo że
chciałem stąd uciekać, to wiedziałem już pierwszego
ranka w Połądze, zanim zdążyliśmy się zameldować w
polskiej Komendzie Obozu Jeńców, by zdać nasze pojazdy i broń.
Fala uciekinierów Polaków przysporzyła maleńkiej Litwie kłopotów co niemiara. Nie byliśmy tu przybyszami
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ani mile widzianymi, ani łatwymi. Pełni uzasadnionych i
niesłusznych pretensji i żalów - jak to zwykle po klęsce rozgoryczeni i skłóceni. Sąsiedztwo Prus Wschodnich,
niemieckiej i radzieckiej floty na Bałtyku dodatkowo
komplikowało sytuację Litwy, pragnącej zachować neutralność. Polscy uchodźcy - zwłaszcza 14 tysięcy jeńców
wojennych, których wojsko litewskie wcale nie chciało
brać do niewoli - mogli łatwo stać się casus belli.
Władze litewskie starały się więc przede wszystkim nas
rozlokować, a potem możliwie jak najskuteczniej zamknąć i pilnować. Pierwszą część zadania zrealizowano
szybko, lokując nas w różnych miejscowościach poza
Kownem. Drugą - już bardziej skomplikowaną - przygotowywano organizując w pośpiechu obozy jeńców.
Początkowo nasz pobyt w Połądze zapowiadał się niemal
sielankowo. Mogliśmy dowolnie wybierać kwatery wśród
dość licznych, pustych o tej porze roku nadmorskich
domków letniskowych. Mieliśmy swobodę poruszania
się, pod warunkiem niewydalania się poza granice miasteczka.
Wraz z "Gazdą" i kilkoma przygodnymi towarzyszami
rozlokowaliśmy się jako tako w nie zamieszkanej, ale
umeblowanej prymitywnie willi i poszliśmy nad morze.
Duża piaszczysta plaża, pusta tej wojennej jesieni, kilka
rybackich łodzi wciągniętych głęboko na ląd, suszące się
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sieci i posterunki straży granicznej, które nie chciały
zrozumieć naszych kąpieliskowo-turystycznych zainteresowań. Przepędzili nas do miasteczka.
Mieliśmy dach nad głową, brakowało nam nadal jakichkolwiek wiadomości, przede wszystkim wiadomości o
Warszawie. Z gazet miejscowych nie mogliśmy niemal
zupełnie korzystać ze względu na trudności językowe. Język litewski jest całkowicie odmienny od języków romańskich, germańskich czy słowiańskich. Ta odrębność językowa izolowała nas i więziła sprawniej niż policja. Można zdjąć mundur i przebrać się, ale znacznie trudniej
jest w obcym kraju poruszać się samodzielnie, nie znając
ani słowa w miejscowym języku. Chyba że nam ktoś pomoże. Są przecież polskie władze obozowe, jest ponoć
nasze poselstwo w Kownie, jest Czerwony Krzyż.
Zapowiedź tej pomocy nadeszła z najmniej oczekiwanej
strony. Właściwie to nawet nie nadeszła, tylko siedziała
sobie spokojnie w drzwiach małego domku. Jakaś starsza
gruba babina zagadała do nas po polsku:
- Panowie, chodźcie!
Nie trzeba nam było tego dwa razy powtarzać. Babina o
nic nie pytała, tylko wgramoliła się na krzesło, zdjęła z
szafy dwa duże czerwone jabłka i starannie wytarłszy
fartuchem, wręczyła każdemu z nas. Na pytanie, czy nasza wizyta w mundurach nie przysporzy jej kłopotów wo-
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bec litewskich władz, machnęła ręką i nalała nam herbaty.
Jest sama. Mąż nie żyje, a syna wzięli do wojska. Zapraszała, byśmy odwiedzali ją jak najczęściej. Może mamy
coś do prania czy cerowania, zapytała na pożegnanie.
Życie obozowe zaczynało się powoli organizować, pojawiły się regulaminy, zarządzenia. Ale najważniejsze były
wiadomości stamtąd. Był jeszcze wrzesień. Była jeszcze
broniąca się Warszawa, Modlin, walcząca na południu
Polski samodzielna grupa operacyjna "Polesie" generała
Kleeberga. Wiedziałem, że wojna w Polsce była przegrana, że zawiedli całkowicie nasi zachodni alianci. Że zostaliśmy sami. Ale czułem również, że tam, w Warszawie,
rozstrzygają się sprawy ważniejsze nawet niż obrona stolicy.
Bałem się. O Zosię i Magdalenkę, o Mokotowską, o Warszawę. Kiedy 28 września usłyszałem o kapitulacji Warszawy, ciężar spadł mi z serca. Nie można słuchać spokojnie, jedząc kolację w obozie jeńców, jak ginie bohaterskie miasto, z którym się jest związanym każdym
wspomnieniem, każdą myślą. Powtarzałem sobie, że
przecież nie uciekłem, że goniłem wojnę, że chciałem się
bić. Niewiele to pomagało.
Pierwszy okres mego obozowego żywota w Połądze wypełnił urodzaj sprawozdawczości. Obok koniecznego nie-
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wątpliwie zarejestrowania i policzenia jeńców nadmiar
wolnego czasu starano się nam wypełnić odpowiadaniem
na pytania. Były stanowczo na wyrost wobec mojej niesławnej pogoni za wojną.
Przebieg kampanii wrześniowej?
Rozpoznane jednostki nieprzyjaciela?
Rany, awanse, odznaczenia?
Na czyj rozkaz przekroczył granicę?
Gdy zastanawiałem się w Połądze, jak odpowiedzieć na
to ostatnie pytanie, nie podejrzewałem nawet, że przyjdzie mi jeszcze powtórnie rozliczać się z przekraczanych
granic.
Podczas gdy władze obozowe analizowały nasze "wczoraj", mnie interesowało przede wszystkim nasze "jutro".
Wśród wielu niejasnych punktów i wątpliwości dwu rzeczy byłem pewien: że chcę stąd uciec i że muszę działać
szybko. Instrukcje Komendy Obozowej w Połądze były
pod tym względem mgliste. Ograniczały się do sloganowych aluzji do podjęcia walki orężnej we Francji i do troski o zachowanie bojowych wartości kadry oficerskiej.
Francja była daleko, a kadra co prawda blisko, ale chwilowo zajęta kompletowaniem ewidencji i organizowaniem niełatwego obozowego życia.
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Obok tych wewnętrznych kłopotów obozowych narastały
trudności polityczno-wojenne, presja niemiecka wobec
całkowicie bezbronnej Litwy. Powtarzano w obozie złośliwą anegdotę o debacie kowieńskiego parlamentu, który w odpowiedzi na hitlerowskie ultimatum, żądające
wydania litewskich sił pancernych, długo dyskutował,
czy oddać Niemcom jeden, dwa czy wszystkie trzy litewskie czołgi. Presja chwilowo zaostrzała tylko rygory obozowych władz litewskich w stosunku do nas. Agresja - a
z tym mogliśmy się wówczas liczyć - przekreśliłaby jakiekolwiek szansę dostania się do Francji.
Już po kilku wizytach u naszej grubej babiny - "cioci" postanowiliśmy przenieść się do niej, do stróżówki. Mieliśmy tu kuchnię i piec - a robiło się coraz chłodniej - i
znacznie większą swobodę ruchów.
Wraz z kilkoma kolegami z Warszawy postanowiliśmy
uciec z obozu jak najprędzej. Prowadziliśmy metodyczne
rozpoznanie i stopniowe przygotowania.
Już wkrótce byliśmy, jak na nasze obozowe możliwości,
dobrze zorganizowaną i zdyscyplinowaną grupą. Codziennie w naszej kuchence odbywały się narady. Tadeusz Brudziński, rolnik-ekonomista, do niedawna doradca
ekonomiczny rządu liberyjskiego, wraz z Jankiem Dziewanowskim i Leonardem Rudowskim, adwokatem z Warszawy, stanowili "kierownictwo ekonomiczne i politycz-
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ne" naszej paczki. Ich obowiązkiem było stałe śledzenie
komunikatów radiowych. Wykorzystywanie wiadomości z
innych obozów jenieckich na Litwie oraz zdobycie odpowiednich środków finansowych. Wasiutyński, Lewicki i
Sumowski - stanowili sekcję zaopatrzeniowo-ubraniową.
Podstawowym bowiem warunkiem ucieczki, bez względu
na wybraną trasę, było zdobycie ośmiu mniej więcej pasujących kompletów ubrań cywilnych. Istniały tu dwie
główne drogi zaopatrzenia, albo oficjalna, ale długa i
okrężna przez Polski Czerwony Krzyż i polskie władze
obozowe, albo bezpośrednie zaopatrzenie u ludności.
Droga znacznie krótsza, ale wymagająca dóbr wymiennych i dość ilościowo ograniczona.
Wreszcie my obydwaj z "Gazdą" prowadziliśmy rozpoznanie turystyczno-podróżnicze. Mistrzem w nawiązywaniu kontaktów i zbieraniu niezbędnych informacji okazał
się wkrótce "Gazda". Góralska zapobiegliwość połączona
z urodą i urokiem osobistym zjednywały mu na każdym
kroku życzliwych ludzi. Że wśród nich przeważały młode
panienki, o tym przekonałem się szybko, gdy do naszej
"cioci" "Gazda" dodał wkrótce dwie młode Polki - "kuzynki". Dzięki ich znajomości języka i terenu już wkrótce
mieliśmy szereg informacji i koniecznych kontaktów.
Początkowo nastawialiśmy się na ucieczkę najkrótszą
drogą, to znaczy morzem. Byli ponoć jacyś rybacy, którzy za stosunkowo niewielką sumę gotowi byli odwieźć
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pasażerów na Gotland lub wysadzić na pierwszy napotkany neutralny statek. Na obozowych odprawach i przy
posiłkach podawano sobie na ucho adresy, nazwiska i
niezawodne hasła.
Odrzuciliśmy ten wariant ucieczki. Jego pozorna łatwość,
a co za tym idzie, i popularność, dyskwalifikowała go.
Pobłażliwość policji litewskiej wcale nie oznaczała podobnego stanowiska kanonierek patrolujących krótki odcinek terytorialnych wód litewskich. Niska cena i usłużność rybaków-przemytników była bardzo podejrzana i
mogła nas zaprowadzić albo do litewskiego więzienia,
albo do niemieckiego obozu.
Krążyły wieści, że w Kownie działa nasze poselstwo i
PCK, że organizowane są transporty do Francji i Anglii.
Jedno było pewne, droga do Paryża rozpoczyna się w
Kownie. Trzeba było jak najszybciej tam się dostać.
Już wkrótce mieliśmy komplet cywilnych ubrań i niewielką ilość pieniędzy, potrzebną na podróż koleją do Kowna.
Przy pobłażliwości władz litewskich, patrzących przez
palce na podróżujących koleją Polaków, trzeba było zachować jednak minimum ostrożności, to jest mieć cywilne ubranie i legalne bilety kolejowe. Gdyśmy na naradzie
u "ciotki" po raz pierwszy od dnia mobilizacji włożyli cywilne ubrania, trudno było zachować powagę. "Gazda",
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chłop na schwał, ledwie się mieścił w może nawet kiedyś
eleganckim, ale zdecydowanie przyciasnym garniturku.
Jego, z konieczności stale rozpięta, marynarka była w
wyraźnej kolizji z moim kożuszkiem, smokingowymi
spodniami i kraciastą cyklistówką. Trzeba było sporej
dozy dobrej woli litewskich kolejarzy, by nas potraktować jako niewinnych tubylców, odbywających w grobowym milczeniu podróż Połąga-Kowno. Postanowiliśmy
uzupełnić jeszcze naszą garderobę i zdobyć konieczne w
Kownie adresy. Tymczasem wkuwaliśmy litewskie słówka w zakresie niezbędnym dla bardzo małomównego pasażera pociągu. Mieliśmy skromne wymagania językowe
i mocne postanowienie przespania całej podróży.
O terminie naszego wyjazdu - bo ucieczka to chyba zbyt
szumne określenie - zadecydował Hitler i litewski komendant obozu jeńców w Połądze. Radio przyniosło wiadomości, że 5 października Hitler przyjął defiladę wojsk
w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. To nas wzburzyło.
Do tego jeszcze litewski komendant obozu w Połądze zażądał od każdego z nas oświadczenia, że nie będziemy
próbowali ucieczki. Potraktowaliśmy to nie tylko jako
przekroczenie jego kompetencji, ale wręcz jako wyzwanie. Jeniec wojenny ma nie tylko prawo, ale moralny obowiązek uciekać.
Wyjechaliśmy następnego wieczora pierwsi z naszego
obozu. Z duszą na ramieniu wsiedliśmy do pociągu. Kole-
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jarze litewscy mieli najwidoczniej większe zmartwienia
niż wyłapywanie polskich oficerów, gdyż uznali nasze
przebranie za dostateczne i ograniczyli się do kontroli
biletów.
Szybka decyzja wyjazdu okazała się słuszna. Wiele lat
później spotkałem jednego ze znajomych z obozu w Połądze, którego namawiałem, by pojechał z nami. Nie zdecydował się. Wrócił do Polski po sześciu latach drogą
przez Związek Radziecki.
"Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie" - głosi zakończenie IX Księgi Pana Tadeusza. Uzupełniliśmy listę zajazdów na Litwie, w polskim wykonaniu, w październiku
1939 roku w Kownie.
Pierwsi zdążyli do stolicy Litwy jeszcze we wrześniu
uchodźcy zmotoryzowani. Przeważnie tacy, co nie tylko
głowy, ale i walizek nie tracili.
Potem stopniowo zaczęli przeciekać do Kowna pierwsi
uciekinierzy z obozów jenieckich. Ucieczka z obozu,
zwłaszcza w pierwszym okresie bałaganu organizacyjnego, nie przedstawiała większych trudności, a zamiłowanie do turystyki coraz bardziej stawało się narodową namiętnością Polaków. Obok powszechnej woli dostania się
do Francji lub Anglii już sama perspektywa pobytu w
Kownie, w stolicy, na wolności była dostateczną atrakcją
w obozowej nudzie.
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W zasadzie o prawie pierwszeństwa ucieczki z obozu i
wyjazdu na zachód miała decydować przydatność do formującego się Wojska Polskiego we Francji. Najpierw lotnicy i marynarze, potem wojska zmotoryzowane, potem
oficerowie zawodowi innych broni, a dopiero na szarym
końcu my, cywile-rezerwiści. W niektórych obozach na
Litwie polskie władze obozowe ustalały i organizowały
ponoć kolejność ucieczek i dalszych przerzutów do Francji. W Połądze nie natrafiliśmy na ślad takiej zorganizowanej akcji. Może zresztą zbyt szybko uciekliśmy.
Łatwo było do Kowna przyjechać, trudniej z niego wyjechać, a już bardzo trudno dojechać do Paryża. Więc też
liczba Polaków na składzie w Kownie rosła z dniem każdym. Władze litewskie chwilowo nie przeszkadzały. Co
prawda, oficjalnie zabraniały ucieczek z obozów - potem
zaczęły pilnować jeńców bardzo skrupulatnie - ale nieoficjalnie tolerowały życzliwie każdą okazję pozbycia się z
kraju kłopotliwych cudzoziemców.
Trzeba było jednak zachować pozory. W Kownie było niemieckie poselstwo, a hitlerowskie czołgi i samoloty były
niepokojąco blisko. W tej trudnej sytuacji Litwini ustalili
pewne prawidła polskiej pasji podróżniczej. Panu Bogu
świeczkę i diabłu ogarek. Oficjalnie zamknęli wszystkich
jeńców wojennych, natomiast nie zabraniali cywilnym
uchodźcom z Polski wyjazdu za granicę, jeśli na podsta-
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wie legalnego dokumentu uzyskają odpowiednie wizy i
opłacą koszta przejazdu.
W Kownie mogli więc przebywać oficjalnie tylko Polacy-cywile. Chcecie cywilów? - Dobrze, będziecie mieli cywilów. Tylko że jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności niemal wszyscy ci cywile chodzili z gołymi głowami, w granatoworudych, domowym sposobem farbowanych płaszczach i w butach z cholewami. Trudno. To już widać taka
polska moda. Grunt, że policja litewska uznawała ten
strój za dostatecznie cywilny i tolerowała na ulicach
Kowna coraz liczniejszych cywilów w wieku aż nadto poborowym.
Zdobycie dokumentów, wiz i biletów było znacznie trudniejsze. Już po kilku dniach pobytu w Kownie, działając
nadal naszą grupką z Połągi, mieliśmy dostateczne rozpoznanie kowieńskich możliwości wyjazdu. Było ich kilka.
Pierwsza - najpopularniejsza - to wyjazd na Zachód. Słuchaliśmy pilnie komunikatów radiowych, wiedzieliśmy o
Sikorskim i polskim rządzie we Francji. Chcieliśmy się
dostać do Francji, by wreszcie dogonić wojnę.
Drugiego wariantu, to jest wyjazdu do krajów neutralnych dla przeczekania wojny, nie braliśmy pod uwagę.
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Trzeci wariant, popularny zwłaszcza wśród starszych
wiekiem oficerów, to przeczekanie na Litwie.
Przeczekanie czego? - stawiałem sobie to pytanie i nie
umiałem na nie odpowiedzieć. Zdawałem sobie sprawę
zarówno z nietrwałości Litwy, jak i z tego, że wojna nie
skończy się za kilka tygodni czy miesięcy. A z udziału w
wojnie nie chciałem zrezygnować za żadną cenę.
Pozostawało wreszcie ostatnie rozwiązanie: wracać nielegalnie do Warszawy.
W późniejszym okresie zdecydowało się na tę drogę wielu uciekinierów z litewskich obozów. Ale w październiku
1939 roku mit bohaterskiej Francji i Wojska Polskiego
na Zachodzie był zbyt silny, bym zechciał zrezygnować z
podróży na Zachód. Powrót do Warszawy via Paryż w
mundurze po zwycięskiej wojnie wydawał mi się z perspektywy kowieńskiej atrakcyjny i bliski. Że trzeba wracać jak najprędzej, że nigdzie poza Warszawą nie ma dla
mnie miejsca - zrozumiałem dopiero znacznie później i
znacznie od Warszawy dalej.
Poselstwo polskie odnaleźliśmy bez trudu. Ciągnęło tam
wielu umundurowanych lub tak jak my podejrzanych cywilów-Polaków. Był to już, jak się okazało, końcowy etap
urzędowania naszej placówki.
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Pod presją Litwinów poseł Harwat likwidował oficjalne
poselstwo i przenosił się do Sztokholmu. Mimo to bez
większych trudności uzyskałem 10 października 1939
Zaświadczenie-Certificat, że jestem obywatelem polskim
uprawnionym do wyjazdu za granicę.
Z Kowna do Paryża było jednak paskudnie daleko, a
wchodziła w grę tylko legalna podróż. Samolotem lub koleją czy statkiem do Sztokholmu, i później dalej, na zachód. Żeby z tej drogi skorzystać, trzeba było mieć w
Kownie pieniądze na bilet co najmniej do Sztokholmu i
wizy - angielską, francuską, belgijską, holenderską, norweską, szwedzką, estońską, łotewską i litewską. 100 dolarów i 9 wiz! Takie bowiem wymagania formalne stawiały władze litewskie do uzyskania zezwolenia na wyjazd. Na koszt polskiego poselstwa wysyłano tylko lotników i marynarzy, a i to wobec oficjalnej likwidacji naszego poselstwa mogło się skończyć lada dzień. My, rezerwiści, mogliśmy liczyć tylko na siebie.
Sytuacja wyglądałaby niemal beznadziejnie, gdyby nie
kowieńska Polonia. Jeszcze dziś, po tylu latach, trudno
mi pisać bez wzruszenia i podziwu o tych wspaniałych
ludziach. Niełatwo było wówczas być Polakiem na Litwie.
Wspólne sławne dzieje z czasów Jagiellonów i Unii Lubelskiej szybko ustąpiły sąsiedzkim sporom, umiejętnie
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podsycanym przez Niemców. Waldemaras był znacznie
bardziej rzeczywisty niż Jagiełło. A Waldemaras to była
polityka zdecydowanego tępienia polskości. Sanacyjna
pseudomocarstwowa polityka w stosunku do małej Litwy
ukoronowana została w przeddzień wojny hasłem "marszu na Kowno". To wzmogło jeszcze antypolskość polityki litewskiej, pogłębioną tradycyjnie wrogim stosunkiem
litewskich chłopów-farmerów do polskich panów-obszarników. Mimo to Polacy na Litwie pozostali Polakami. Zetknęliśmy się z nimi w godzinę po przyjeździe do Kowna,
gdyśmy się zameldowali w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Polonia kowieńska nie była ani bardzo liczna, ani bogata.
Klęskę wrześniową odczuła może jeszcze bardziej boleśnie niż my, bo wśród nieprzyjaznego społeczeństwa litewskiego. "Schadenfreude" Litwinów było w tych okolicznościach uczuciem w pełni zrozumiałym.
Kowieńscy Polacy mieli prawo być wobec nas surowymi
sędziami. Oddalenie sprzyja idealizowaniu. Dla nich
przedwrześniowa Polska wyglądała zza granicy litewskiej znacznie mocniej i piękniej. Kowieńscy Polacy - wytrwali, cierpliwi i mocni ludzie - mierzyli nas własną miarą.
Co mogliśmy im powiedzieć w Kownie, my, niesławni
uciekinierzy z wileńskiej szosy? Odcinać kupony od Westerplatte i Warszawy?
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Przelali na nas swą tęsknotę i ukochanie - nie zawsze o
nich pamiętającej - ojczyzny. Byli serdeczni, ujmująco
troskliwi i delikatni. Nie pytali nas, jak się to stało we
wrześniu. Pytali, czy mamy gdzie spać, co jeść i co na
siebie włożyć. Gdy następnego dnia po przyjeździe do
Kowna znalazłem się na Żemejciu Gatwe u profesora Syrunowicza, byłem tą serdecznością zawstydzony. Ale potrzebowałem jej bardzo.
Nie żyło im się w Kownie łatwo.
Z niedokończonych zdań, z rozmów przy kolacji dowiedziałem się, że mój gospodarz, nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, jest narażony na szykany litewskich
władz - aż do groźby zakazu nauczania włącznie - za to,
że nie chce zmienić w dowodzie osobistym swej narodowości polskiej na litewską i pisowni swego nazwiska Syrunowicz, zmieniając jego końcówkę na typowo litewskie
"cius". A przecież tak łatwo było usprawiedliwić - nawet
przed samym sobą - zmianę tych kilku liter. I mieć spokój.
Wyspani i nakarmieni, uzbrojeni w polskie zastępcze
paszporty zabraliśmy się ostro do roboty. Polski Czerwony Krzyż, gdzie zbieraliśmy się na doskonałe darmowe
obiady, stał się wkrótce centralą informacji wizowo-turystycznych.
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- Samolot do Sztokholmu odchodzi z Rygi, bilety są już
wykupione aż do grudnia.
- Anglicy dają wizy za darmo, ale w ograniczonej ilości,
trzeba zająć miejsce w kolejce o 4 rano.
- Szwedzi wymagają dodatkowych fotografii. W PCK jest
fotograf, który ma nie tylko aparat, ale i cywilną marynarkę, którą wypożycza do zdjęć.
- Statek z Tallina do Sztokholmu odchodzi tylko raz na
tydzień, bilety można kupić dopiero w Tallinie.
Pomni na sukcesy organizacyjne naszej grupy w Połądze,
działaliśmy zespołowo. Mieliśmy stałe dyżury przed konsulatami, biurem podróży i komendą policji, by mieć najnowsze wiadomości. Trudność zdobycia pieniędzy na bilety została już wkrótce nadspodziewanie pomyślnie rozwiązana. Znajomy Polak, pan Adam Chrapowicki, stale
mieszkający na Litwie, zgodził się pożyczyć nam odpowiednią sumę dolarów na bilety, pod warunkiem, że
wpłacimy je na jego konto po przyjeździe do Sztokholmu
lub Londynu. Nie wątpię, że w tej propozycji więcej było
serdecznej dla nas życzliwości niż walutowej zapobiegliwości.
Codziennie na obiedzie w PCK zbieraliśmy skrzętnie informacje, powoli wysuwając się na czoło zbieraczy wiz.
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Jeszcze łotewska i już tylko ostatnia - najłatwiejsza - litewska wiza wyjazdowa. Zwykła formalność.
Tymczasem na giełdzie wyjazdowej nastąpił nagle krach.
Nie wiem, czy spowodował go konsul niemiecki, czy po
prostu nadmiar Polaków w Kownie. Konsekwencje były
natychmiastowe i bardzo przykre. Dalszy pobyt Polaków
w Kownie od tej chwili uzależniony był od specjalnego
zaświadczenia policji, jakie otrzymywali tylko ci, którzy
mogli udowodnić, że nigdy nie służyli w Wojsku Polskim.
Automatycznie dostawali zaświadczenia tylko mężczyźni
poniżej lat 18 lub powyżej 65. Niestety, nie pasowałem
do żadnej z tych uprzywilejowanych kategorii. Nie pozostawało nic innego, jak zameldować się w specjalnie
przez Litwinów powołanej komisji, która wydawała takie
zaświadczenia. Komisja "na Szańcach" - bo tak się ona
na naszej giełdzie nazywała - była bardzo uprzejma. Każdego, kto się zgłosił, proszono o wypełnienie deklaracji:
czy służył kiedykolwiek w wojsku i dokąd chce jechać.
Zgodną odpowiedź, że wszyscy zgłaszający się nigdy w
wojsku nie służyli, a do Francji jadą do rodziny - przyjmowano z pełnym szacunkiem.
- Po odpowiedź prosimy jutro.
Jaka była treść tej odpowiedzi, przekonałem się na przykładzie kolegi architekta z Warszawy, który ufny w swą
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kategorię C - niezdolny do służby wojskowej - postanowił
nie zwlekając iść "na Szańce".
Przyjęto go uprzejmie.
- Prosimy jutro.
Wywołano go z poczekalni, gdy zgłosił się nazajutrz.
- Pan do Francji?
- Tak.
- To drugie drzwi na prawo!
Stamtąd zabrano go już bezpośrednio do więzienia,
gdzie przebył kilka miesięcy w towarzystwie licznej grupy Polaków amatorów wyjazdu.
Policja litewska zaczęła wyłapywać Polaków. Absolutna
nieznajomość języka litewskiego i łatwe do rozpoznania
stroje ułatwiały jej zadanie. Represje groziły nie tylko
nam, ale także ukrywającym nas. W tych trudnych
dniach państwo Syrunowiczowie zachowali nie tylko niezachwiany spokój, ale i humor. Nie chcieli słyszeć, abym
miał się od nich wyprowadzić.
- Już mi niewiele może zaszkodzić w kartotekach policji uspokajał mnie profesor. - Niech pan zostanie.
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Czekanie stawało się coraz trudniejsze. Swobodne dotychczas poruszanie się po mieście i zdobywanie wiz
kończyło się aresztowaniem. Liczba uciekinierów z obozów przebywających w Kownie zmniejszyła się gwałtownie. Spora grupa siedziała już w więzieniu, inni wyjeżdżali pośpiesznie, by przeczekać u znajomych Polaków
na wsi, najmniej odporni nerwowo wracali do obozów.
Utonąć niemal przy brzegu? Mieliśmy już i pieniądze, i
wszystkie zagraniczne wizy. Brakowało nam jednej małej
litewskiej pieczątki. Paryż wydawał się być tuż, tuż. Próby wyręczenia władz litewskich i własnoręczne uzupełnienie dokumentu tą właśnie pieczątką okazały się fatalne w skutkach i bezapelacyjnie powiększyły polską ekipę
w kowieńskim kryminale.
Postanowiliśmy przeczekać jeszcze kilka dni, próbować
nowych dróg, a jeśli ich nie znajdziemy, wracać do Warszawy.
Pomoc przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Jak naciągany happy end w trzeciorzędnym filmie.
- Panie poruczniku! Panie poruczniku! - zagadał ktoś po
polsku na ulicy, zatrzymując obok mnie granatową szewroletę. Mój kożuszek, smokingowe spodnie i cyklistówka
były dotychczas przedmiotem mojej dumy, strojem nienagannie cywilnym, toteż stanąłem jak wryty.
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- Dzień dobry, panie poruczniku. Niech pan siada, to
pana podwiozę.
Na nic się nie przydał mój niby spokój i uporczywe niepoznawanie mego rozmówcy.
- Nie pamięta pan? - spotkaliśmy się na granicy. Nie potrzebował mi przypominać, poznałem go od razu. Był to
kierowca litewskiego pułkownika, który przyjechał na
odcinek, gdzie uparcie opóźnialiśmy przejście przez granicę. Podczas gdy mnie podwoził do stołówki Polskiego
Czerwonego Krzyża - adresu profesora Syrunowicza wolałem nie dekonspirować oficjalną szewroletą - dowiedziałem się nazwiska owego majora, który odprawił nas
na granicy.
Pierwszy ślad miałem. Pomoc majora Buliki to była wówczas nasza jedyna szansa wyjazdu do Francji. Znając nazwisko, bez trudu uzyskaliśmy adres majora.
Profesor Syrunowicz odradzał.
- Niech pan przeczeka u nas - namawiał serdecznie.
Zdecydowałem jednak, że nie mogę dłużej narażać mych
gospodarzy.
Nazajutrz obaj z "Gazdą" pukaliśmy do drzwi mieszkania
państwa Bulików. Tremę mieliśmy cholerną.
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- Męża nie ma w domu - wyjaśniła po niemiecku żona
majora. - Proszę, niech panowie zaczekają.
Teraz już nie uciekniemy i tu dopiero dostaniemy w
kość. W najlepszym razie facet nas nie pozna i wyrzuci
za drzwi. Wtedy na granicy byliśmy w mundurach.
Zresztą to już przeszło miesiąc.
- Nie bój się! - pocieszał mnie "Gazda" - pozna na pewno
i zadzwoni po policję. Trzeba było zjeść kolację, zanim tu
przyszliśmy.
Major Bulika istotnie poznał nas od razu, ale po policję
nie zadzwonił. Nie potrzebowaliśmy mu tłumaczyć, że
uciekliśmy z obozu i że chcemy jechać do Francji. Rozumiał sytuację i dalsze nasze plany. Wyjaśnił, że sam niewiele może nam pomóc, ale obiecał zaprotegować nas do
pułkownika, z którym zetknęliśmy się wówczas na granicy.
Okazało się, że pułkownik to, ni mniej, ni więcej, tylko
szef litewskiej "dwójki". Major Bulika telefonicznie porozumiał się z nim.
- Tak. Jutro o 10. W sztabie.
Życzył nam powodzenia. Pesymistycznie ocenił najbliższe miesiące na Litwie.
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Nazajutrz w sztabie wartownik nie chciał nas wpuścić i
zamierzał przekazać nas policjantowi. Dopiero nazwisko
pułkownika i telefon na górę otworzyły nam drzwi.
Przedefilowaliśmy wśród zdziwionych oficerów do samego gabinetu szefa, którym był nasz "znajomy" pułkownik.
Uprzedzony przez majora Bulikę, nie wypytywał o szczegóły, ale od razu przeszedł do sedna sprawy. Pamiętał
nas i był gotów nam pomóc.
- Kiedy chcecie jechać?
- Jak najprędzej, ale... - Wyjaśniłem, że jest nas ośmiu i
że wszystkim bardzo się śpieszy.
Pułkownik najwidoczniej oceniał sytuację polityczną i militarną Litwy równie pesymistycznie jak major Bulika, bo
zgodził się patronować naszym "turystycznym" zamiarom. Zdziwiłem się, gdy ustalił, że mamy jechać w dwu
ratach. Dał nam swoje służbowe auto i tajniaka do towarzystwa, byśmy pojechali wprost "na Szańce" po odpowiednie zaświadczenie dla całej ósemki.
"Na Szańcach" sprawdzili telefonicznie, czy to nie jakiś
kawał, bo nigdy jeszcze nie dostali ze sztabu takich poleceń. Prawdopodobnie ocenili nas jako litewskich tajniaków jadących z misją na Zachód.
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W nocy z 2 na 3 listopada 1939 roku przejechaliśmy granicę litewsko-łotewską, mając w kieszeni bilety do Sztokholmu.
- Do pierdla nigdy nie trzeba się spieszyć - skomentował
nasze litewskie perypetie "Gazda".

3. Z KOWNA DO PARYŻA
Pierwszy odcinek trasy do Paryża, Kowno-Tallin, przejechaliśmy bez trudności. Wojna, najsprawniejsza "agencja
turystyczna", zmuszała co prawda do nieoczekiwanych
podróży, ale jednocześnie paraliżowała całkowicie zainteresowania turystyczno-architektoniczne. W Tallinie nie
interesowały mnie ani zabytkowe śródmieście tego niegdyś hanzeatyckiego portu, ani portowe uliczki. Jedyną
naprawdę pasjonującą sprawą było stwierdzenie, czy istnieje komunikacja morska ze Szwecją. Czy statki pasażerskie do Sztokholmu kursują nadal wśród niemieckich
kontrtorpedowców, ścigaczy i łodzi podwodnych. Przed
biurem linii okrętowej "Estonia", jedynej linii utrzymującej regularne połączenie na trasie Tallin-Sztokholm, stanąłem przerażony. Obok szyldu linii okrętowej wisiała
duża czerwona tablica z hitlerowskim "Hakenkreuzem".
Dyrektor linii okrętowej był jednocześnie konsulem niemieckim w Tallinie.
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Fakt kursowania statku "Estonia" stał się całkiem jasny.
Niemcy tolerowali ten środek komunikacji, bo był im potrzebny do spraw handlowo-szpiegowskich, Niemcy również kontrolowali skład pasażerów.
Czy zechcą nas puścić?
Mieliśmy polskie zastępcze paszporty, a zarówno nasz
wiek, jak i kolekcja wiz określały aż nadto dobrze, że nie
jedziemy do neutralnego Sztokholmu na zjazd filatelistów ani na imieniny cioci. Musieliśmy zaryzykować. Byliśmy w obcym mieście, bez żadnych kontaktów. Sytuacja polityczna komplikowała się z każdym dniem. Bilety
sprzedali nam bez trudu, odnotowując skrupulatnie dane
paszportowe i zamierzony cel podróży.
Schodząc z pokładu s/s "Estonia" w porcie Sztokholmu,
zrozumiałem i doceniłem w pełni przezorność litewskiego pułkownika, który naszą ośmioosobową ekipę wyekspediował z Kowna na raty. Brawo, Panie Pułkowniku!
Dla czterech Polaków nie opłacało się Niemcom zatrzymywać neutralnego - bądź co bądź - statku. O tym, jak
skutecznie wywiad niemiecki kontrolował listę pasażerów s/s "Estonia", przekonali się na własnej skórze Polacy płynący do Sztokholmu w początku grudnia. Na pełnym morzu Niemcy zatrzymali statek i zabrali 75 pasażerów polskich. Na pięć lat do obozu jeńców.
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Nasza kowieńska zasada: wszystko sami, nie oglądając
się na polskie władze, w Sztokholmie zawiodła. Poselstwo polskie nie tylko nie likwidowało się, ale działało
bardzo sprawnie. Attaché wojskowy, major Brzeskwiński, był nam rad. Nie chcieliśmy przycupnąć na dłużej w
neutralnej Szwecji, spieszno nam było do Francji. Wiadomość, że zostaniemy już za cztery dni wysłani na koszt
ambasady samolotem do Amsterdamu, a stamtąd pociągiem do Paryża, przyjąłem z niedowierzaniem. Zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Lepiej od razu kombinować
na lewo. Postanowiliśmy jednak poczekać. Cztery dni to
ostatecznie nie tak wiele. Zwłaszcza że wypłacone nam
w poselstwie niewielkie diety pozwoliły na oglądanie
miasta.
W Sztokholmie spotkałem znajomego z Warszawy, pana
Weytko, sekretarza naszej ambasady, żonatego ze
Szwedką. W ich gościnnym domu zetknęliśmy się przy
kolacji z kilku Szwedami. Wypytywali o przebieg kampanii wrześniowej. Neutralność podczas pierwszej wojny
światowej nie tylko oszczędziła Szwecji strat wojennych,
ale znakomicie ugruntowała jej prosperity. Zachowanie
takiej samej neutralności stanowiło powszechne dążenie
każdego Szweda i cel polityki szwedzkiego rządu. Tym
jednak razem, wobec sukcesów Hitlera, problem neutralności nie był tak prosty. Słuchali życzliwie i uważnie naszych niebohaterskich i mocno goryczą przepojonych
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wrześniowych relacji. Dziwili się. Żałowali nas. I to chyba było najprzykrzejsze. Trudno nam było przebywać w
pięknym Sztokholmie wśród neonów, świetnie ubranych
ludzi i oszałamiających dostatkiem wystaw sklepowych,
gdzie uprzejmy policjant czuwał równie obojętnie przed
ambasadą polską, jak i niemiecką.
Poważną trudność w poruszaniu się po mieście stanowiły
nasze kowieńskie stroje. Kłopoty ubraniowe zostały szybko rozwiązane. Nazajutrz po kolacji u państwa Weytko
gospodarz zjawił się w naszym hoteliku. Z góry nas przepraszał, prosił, byśmy tego źle nie zrozumieli, ale jego
szwedzcy przyjaciele z własnej inicjatywy, jeszcze wczorajszego wieczora po kolacji, nazwozili mu do domu sporą kolekcję "ciuchów", z prośbą, byśmy chcieli z nich
skorzystać. Istotnie trudno było dłużej paradować po
Sztokholmie w naszych litewskich strojach, a miła i dyskretna forma pomocy szwedzkich przyjaciół pana Weytko w pełni upoważniała, by z niej skorzystać.
Szwedzkie "ciuchy" przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Przebraliśmy się od stóp do głów. A pyszne sportowe buty, które wówczas dostałem, jeszcze we Francji
budziły powszechną zazdrość.
Nasza następna wizyta u polskiego attaché wojskowego
przyniosła nieoczekiwane rezultaty: bilety lotnicze i kolejowe Sztokholm-Paryż.
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Mogliśmy wpłacić pozostałe, pożyczone w Kownie, pieniądze na rachunek ich właściciela w banku szwedzkim.
Resztę czasu poświęciliśmy próbom nawiązania korespondencji z Warszawą, słuchaniu radia i oglądaniu miasta.
Z Kowna wysłałem szereg kart i listów do Warszawy.
Neutralna Szwecja stanowiła nową okazję do korespondencji. Nie znając mych dalszych losów, jako adres
zwrotny dla tak bardzo oczekiwanej odpowiedzi podałem
Szwedzki Czerwony Krzyż, któremu miałem przesłać mój
adres, gdy tylko znajdę się we Francji. Moja karta z naiwnym szyfrem: "ciocia zawiadamia, że Stasia jest zdrowa i wybiera się do wujka Władzia", nie była zbyt trudna
do rozszyfrowania dla hitlerowskiej cenzury, ale jak się
po latach dowiedziałem, była pierwszą ode mnie wiadomością w Warszawie. A Szwedzki Czerwony Krzyż umiał
mnie odnaleźć we Francji, gdy nadeszła odpowiedź z
Warszawy.
Codzienne słuchanie radia i studiowanie międzynarodowej prasy, w której rozczytywaliśmy się, działało przygnębiająco. Na Zachodzie w dalszym ciągu nic się nie
działo. Liczyłem nadal naiwnie, że to przysłowiowa cisza
przed burzą, że Francuzi chcą tym bardziej zaskoczyć
Niemców, że prawdziwa ofensywa zacznie się lada dzień.
Naturalnie, rozpoczną ją alianci. Byle tylko zdążyć.
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Oczekiwania na wyjazd paraliżowały moje turystyczno-architektoniczne zainteresowania. Ze Sztokholmu pozostał mi obraz dobrze znanego uprzednio z fotografii ratusza nad wodą i urzekającego wielkomiejskim rozmachem
wielopoziomowego węzła komunikacyjnego przy śluzach.
Pozostało mi również miłe wspomnienie typowej szwedzkiej restauracji, gdzie za 4 korony można było bez ograniczeń pławić się w wybornych szwedzkich zakąskach i
obfitej szwedzkiej kuchni, zapijanej zimnym mlekiem. Jeśli właściciel tej jadłodajni wspomina pierwsze dni listopada 1939 roku jako najbardziej deficytowy okres swego
przedsiębiorstwa, zawdzięcza to przykremu dlań zbiegowi okoliczności, że odkryliśmy jego lokal już pierwszego
dnia pobytu w Sztokholmie i eksploatowaliśmy do ostatniego wieczoru, znakomicie oszczędzając na pozostałych
posiłkach. Mam nadzieję, że ten drobny rewanż kulinarny za rekwizycje, których dokonywał marszałek Wittenberg w Warszawie, nie doprowadził do ruiny zacnego
szwedzkiego restauratora.
Jak daleko na północ zawędrowaliśmy w drodze do Paryża, uświadomiłem sobie w wagonie pociągu SztokholmMalmö. W każdym przedziale łopata i zapasowa latarnia
naftowa na wypadek, gdyby pociąg ugrzązł w zaspach
śnieżnych. Nie użyłem ani łopaty, ani latarni, natomiast
wyspałem się pysznie. Z Malmö do Kopenhagi leciałem
samolotem, który ledwie zdążył się wznieść w górę, by
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natychmiast wypuścić podwozie do lądowania w stolicy
Danii. Charakterystyczny pięciopalczasty plan Kopenhagi, dobrze widoczny przy ślicznej pogodzie, duże nowoczesne lotnisko, na którym co chwila głośniki anonsują
miasto, kraj lub część świata. Wojna nie ograniczyła ruchu na neutralnych lotniskach skandynawskich.
Amsterdam - wielki port lotniczy, potem przejazd autobusem przez miasto pełne kanałów na dworzec kolejowy.
Po jasno oświetlonym Sztokholmie znacznie tu było
ciemniej, w wielu oknach zaciemnienia. Pierwsza zapowiedź, że wyjeżdżamy z neutralnego rejonu Europy.
Do Brukseli przyjechaliśmy wieczorem. Siusiający chłopiec-fontanna, czarno-złoty gotycki Grande Place i w
każdym bistro żołnierze ze śmiesznymi pomponikami na
furażerkach.
10 listopada 1939 roku wysiadłem na dworcu w Paryżu.
Na ulicach było ciemno.

4. DRÔLE DE GUERRE - DZIWNA WOJNA
Dla Polaków Francja - to przede wszystkim Paryż. Ten
uroczysty, z historii i literatury, Paryż Wielkiej Emigracji, Hotelu Lambert i Mickiewicza, i ten turystyczny z
wycieczek Orbisu i Frankopolu. Mieszanka katedry Notre Damę i Place Pigalle, Nike Samotrackiej nad schoda-
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mi w muzeum Luwru i wyprzedaży Au Printemps, Marsylianki i "Parlez moi d'amour".
Ten obraz weryfikowali ciągnący tu z różnych stron Polacy. Paryż znałem nieco już uprzednio. Z dwutygodniowej
wycieczki z okazji Wystawy Kolonialnej i z trzymiesięcznej praktyki studenckiej, którą odbywaliśmy razem z Zosią w roku 1936 w pracowni znanej wówczas spółki architektonicznej Gorska-de Monteau. Uczyliśmy się Paryża ze znakomitych wykładów profesora Lecha Niemojewskiego na Wydziale Architektury, z książek i przewodników, z planu miasta. Cóż to później za radość móc przekonać się na własne oczy, że z placu Zgody widać i Izbę
Deputowanych, i Łuk Tryumfalny, i Madeleine, i Louvre.
Sprawdzić własnymi krokami, jak bardzo różni się skala
paryska od warszawskiej. Gdy patrzy się w górę Champs
Elysèes, Łuk Tryumfalny wydaje się tak blisko placu Zgody. A idzie się doń i idzie! Trudno uwierzyć, że to taka
sama odległość jak w Warszawie z Belwederu na plac
Zamkowy. A i sam Łuk Tryumfalny: owszem, spora "brama" wśród wirujących aut, wlewających się z promienistych alei. A mierzony wysokością warszawskich budynków niewiele ustępuje "Prudentialowi" (obecnie hotel
"Warszawa"), naszemu przedwojennemu jedynakowi w
kategorii wieżowców.
Chłonęliśmy z Zosią Paryż 1936 roku oczami zachwyconych studentów architektury w towarzystwie Maćka i
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Siasi Nowickich, naszych kolegów z Wydziału Architektury i przyjaciół, stawiających wówczas pierwsze kroki w
pracowni Le Corbusiera. Niejedna wspólna włóczęga po
Paryżu i dwutygodniowa wycieczka na południe Francji
pogłębiły nasz podziw dla francuskiej architektury, wina
i serów. "Paris ville lumière" - "Paryż miasto świateł",
głosiły turystyczne plakaty.
Upragniony Paryż 1939 roku, do którego wreszcie dotarłem, był ciemny.
Przedwojenna znajomość miasta nie na wiele mi się
przydała, gdy późnym wieczorem na dworcu dostałem
adres stacji zbornej Wojska Polskiego: koszary Bessières
- metro St. Ouen. Robotnicze przedmieście na krańcach
Clichy leżało poza szlakami urbanistyczno-turystycznych
zainteresowań. Wkrótce na własne oczy mogłem się
przekonać, że koszary są wszędzie jednakowo brzydkie i
nudne. Duży zespół budynków przy hałaśliwej arterii stanowił punkt zborny, przez który przechodzili wszyscy
przybywający do Paryża polscy oficerowie. Wysiadając
na krańcowej stacji metro St. Ouen, gotów byłem z łatwością zrezygnować ze wszystkich wymagań architektonicznych. Ładne czy brzydkie, to nieważne, ale wreszcie
są polskie koszary w Paryżu. Jest polskie wojsko. Jednak
zdążyliśmy!

4. DRÔLE DE GUERRE - DZIWNA WOJNA

99

Zdążyliście? Na co? - zdawał się pytać mocno zaspany
dyżurny oficer, do którego zaprowadził nas elegancko
umundurowany polski żandarm służbowy w koszarach
Bessières. Mój zapał przesłonił nie dość serdeczne, jak
na moje wymagania, powitanie. Informacja, że przyjechaliśmy z Litwy, a nie jak większość Polaków z Węgier i
Rumunii, małe zrobiła na mym rozmówcy wrażenie. Na
natarczywe pytania o przydziały liniowe, o polskie dywizje, o ostatnie komunikaty z frontu oficer dyżurny odpowiadał znad czytanej dużej płachty "Paris-Soir" półsłówkami, wyraźnie znudzony. Żeby się nas pozbyć, wysłał
nas do kuchni, gdzie mimo spóźnionej pory dali nam herbaty i długą bułkę z serem. Po kolacji zabrałem się do
studiowania tablicy ogłoszeń. Obok licznych rozkazów
miejscowych władz polskich i drobnych prywatnych
ogłoszeń-poszukiwań zapamiętałem kolorową propagandową mapę. Przewaga oznaczonych na czerwono państw
sprzymierzonych w zestawieniu z niewielką czarną plamą Trzeciej Rzeszy była bezsporna. Co prawda, głównym
argumentem w tym zestawieniu sił po stronie Francji był
wielki obszar Sahary, ale żeby rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości, napis na plakacie przesądzał ostatecznie: "Nous vaincrons parce que nous sommes plus forts"
- "Zwyciężymy, bo jesteśmy silniejsi". No to wszystko w
porządku. Poszedłem spać.
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Dostałem przydział do sypialni pełnej dwupiętrowych łóżek, głośno chrapiących sąsiadów i koszarowego zaduchu rzadko zmienianych skarpetek. Wdychałem go pełną
piersią. Teraz wiedziałem już na pewno, że jestem w
prawdziwych koszarach. Ani utarty na sieczkę twardy
siennik, ani zatkany zlew w łazience nie potrafiły osłabić
mego entuzjazmu.
- Po coście się tak śpieszyli?
Pytanie wydało mi się oburzające. Zadał mi je nazajutrz
rano mój rozmówca, sąsiad przy goleniu, uprzejmie ustępując miejsca przed obleganym lustrem w koszarowej łazience. Przyjechał utartą drogą z obozu jeńców w Rumunii i teraz delektował się spokojem na froncie, zapowiadającym dłuższy i możliwie atrakcyjny pobyt w Paryżu.
Obojętnie wysłuchał mej litewskiej opowieści, którą
chciałem mu zaimponować czy choćby tylko dodać sobie
otuchy.
- Byliście w Sztokholmie? Ładne miasto, neutralny kraj. Życzliwie udzielił mi kilku informacji o metodzie weryfikowania stopni oficerskich w wypadku nieposiadania
książeczki wojskowej, o możliwościach wymiany złotych
na franki. - Nie ma się co śpieszyć. Nawet w koszarach
Bessières można się urządzić. Jest gdzie spać, dają jeść,
z obowiązkowych wykładów można się łatwo wykręcić i
pryskać na miasto.
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Chodziłem po koszarach, obcy wśród licznych już umundurowanych polskich żołnierzy. Jakoś nie mogłem się pozbierać. Wieczorem uczestniczyłem w uroczystej akademii z okazji rocznicy 11 listopada. Miałem co prawda
pewne wątpliwości, czy wrzesień 1939 nie unieważnił
naszego prawa do listopadowych wspomnień, ale byłem
bardzo ciekaw Sikorskiego.
Generał przyjechał w towarzystwie biskupa Gawliny oraz
licznej świty francuskich i polskich oficerów. Przemówienia księdza biskupa, które otwierało akademię, nie zapamiętałem - natomiast mam nadal przed oczyma pyszny
fiolet i purpurę jego szat, odcinających się jaskrawo od
monotonnego tła mundurów.
Sikorski był zmęczony. Bez większego przekonania nawiązał do listopadowej rocznicy, dał zwięzłą ocenę aktualnej sytuacji politycznej i militarnej. Uprzejmie akcentował potencjalne walory militarne Francji. Prosił o cierpliwość. Cóż mógł nam więcej wtedy w Paryżu powiedzieć?
Konfrontowałem wyimaginowany obraz z rzeczywistą postacią. Wyglądał bardziej na zmęczonego człowieka niż
na Naczelnego Wodza z propagandowych fotografii. Jeśli
stracił coś z nimbu bohatera, to zyskiwał na sympatii.
Wśród oficerów francuskich, współdziałających z komendą ośrodka Wojska Polskiego w koszarach Bessières,
spotkałem znajomego kapitana Alberta Falquet. Pozna-

4. DRÔLE DE GUERRE - DZIWNA WOJNA

102

łem go jako dyrektora firmy "Kodak" w Warszawie, gdy
wraz z moim przyjacielem Przemysławem Siwikiem w
roku 1938 projektowaliśmy przebudowę dawnego sklepu
firmy "Szczerbiński", naprzeciw Zachęty, dla "Kodaka".
Był tam podświetlony strop z wielką fotografią kwitnących gałęzi wiśni, rzeźba Jarnuszkiewicza, pięknie kute
kraty i chyba pierwsza w Warszawie klimatyzacja. Byliśmy z tego sklepu ogromnie dumni. Zdążyliśmy wziąć
udział w uroczystym jego otwarciu, a już w pierwszych
dniach września bomby lotnicze zlikwidowały obiekt naszej dumy. Nie zlikwidowały jednak serdecznej przyjaźni,
którą nawiązałem wówczas z panem Falquet. Jako dwudziestojednoletni dowódca kompanii na froncie w 1918
roku, wyróżniony czterema cytacjami w rozkazie, przyjechał w 1919 roku wraz z wojskami generała Hallera do
Polski. Brał udział w wojnie 1920 roku, po czym osiadł w
Warszawie. Zapalony sportowiec ufundował w 1921 roku
pierwszy puchar, nagrodę w biegu 3 x 1000 m, wygranym przez sztafetę warszawskiego AZS w składzie: Piątkowski-Rothert-Weiss.
Zakochał się w Polsce, ożenił się z Polką i został w Warszawie do 1939 roku. W latach 1939-1940 pełnił funkcję
oficera łącznikowego do Polskich Sił Zbrojnych we Francji.
Mimo dwudziestoletniego pobytu w Polsce pan Falquet
mówił po polsku z wyraźnie francuskim akcentem. Ale
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czuł niezawodnie po polsku i rozumiał nas doskonale.
Nie pytał, dlaczego tak szybko przegraliśmy wojnę. Zapytywał, czy mam wiadomości od rodziny w Warszawie i
jak może mi pomóc.
Wojna i przegrana Francji nie przerwały jego kontaktów
z Polską i Polakami. Po demobilizacji w 1940 roku, będąc
na stanowisku dyrektora handlowego firmy "Kodak-Pathé" w Paryżu, zorganizował wysyłkę paczek dla dawnych pracowników "Kodaka" w Polsce aresztowanych
przez Niemców, pomagał finansowo ich rodzinom. Jako
uczestnik francuskiego Ruchu Oporu współdziałał z Polakami. Przez Jadwigę Młynarską ("niezwykłą kobietę" jak ją wspomina po 35 latach), Polkę rodem z Bydgoszczy, właścicielkę hotelu w Caen, nawiązał kontakty z Polakami działającymi w Ruchu Oporu w Grenoble; z panią
Bandziewicz, Chojnackimi, Morawskim (te nazwiska zapamiętał). Ułatwiał im uzyskanie dokumentów niezbędnych do przekroczenia linii demarkacyjnej nieokupowanej Francji, pomagał "prawdziwym i fałszywym" oficerom polskim z Bessières, zgłaszającym się do Ruchu
Oporu, wypożyczał do celów wywiadowczych swój aparat fotograficzny. Mieszkanie państwa Falquet przy Avenue Rapp 23 w Paryżu było lokalem kontaktowym i meliną dla Polaków. W przeddzień wyzwolenia Paryża odnalazł przy pomocy Jadwigi Młynarskiej dwu ukrywających
się żołnierzy niemieckich narodowości polskiej, których
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karabiny przydały się członkom paryskiego Ruchu Oporu. Został odznaczony najwyższymi odznaczeniami francuskimi oraz Krzyżem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Medalem Polskiego Ruchu Oporu we Francji.
Nasza przyjaźń, umocniona gorzkimi doświadczeniami
1940 roku, trwa niezmiennie.
W ogonku po zupę w koszarach Bessières natknąłem się
na serdecznego przyjaciela Janusza Zalewskiego. Byliśmy w jednym działonie 8 baterii w Szkole Podchorążych
we Włodzimierzu, kolegowaliśmy na Wydziale Architektury. Wspólnie entuzjazmowaliśmy się drewnianą architekturą huculszczyzny, robiąc wakacyjne ćwiczenia inwentaryzacyjne z architektury polskiej w Kołowym i Żabiem.
- "Chińczyk", bracie kochany, skąd ty się tu wziąłeś? Skośne, czarne oczy, szeroka gęba, śniada cera i pobłażliwa filozofia życiowa zadecydowały o przezwisku Janusza.
- Z Warszawy.
Pomny mojej długiej podróży przez Litwę, nie mogłem
zrozumieć tego skrótu Warszawa-Paryż.
- Z Warszawy - powtórzył flegmatycznie. - Twoja chałupa
na Topolowej stoi, ale o twoich, niestety, nic nie wiem.
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"Chińczyk" był to kot, co lubił chodzić własnymi drogami. Wyszedł z Warszawy na apel pułkownika Umiastowskiego, ale już nazajutrz wrócił do niej pod prąd. Oblężenie Warszawy spędził w linii. O sobie mówił niewiele.
Musiałem z niego wyciągać każde słowo. Przenosząc
meldunek przez most Poniatowskiego - o czym wspomniał mimochodem - spotkał pułkownika Rostworowskiego, szefa sztabu obrony Pragi. Przypadli sobie do gustu.
- To fajny chłop ten Rostworowski - mówił z entuzjazmem "Chińczyk" - całkiem cywilny pułkownik i dobry
piechur.
Pułkownik Stanisław Rostworowski, doktor filozofii i
nauk przyrodniczych; publicysta wojskowy, pełen uroku
starszy pan, którego dzięki protekcji Janusza wkrótce
poznałem, pisał właśnie, na gorąco, swoje wspomnienia
z obrony Warszawy. Robiliśmy do nich ilustracje. Plan
śródmieścia Warszawy z charakterystycznymi obiektami:
Katedra, Zamek Królewski, Kolumnada na placu Saskim,
"Prudential", nowy Dworzec Główny, stadion na ulicy Łazienkowskiej, Belweder, Łazienki. W koszarach na Boulevard Bessières pisałem znajome drogie nazwy: Nowy
Świat, Aleje Ujazdowskie, Marszałkowska, Towarowa,
Wolska.
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Wspomnienia te, zatytułowane Le Siege de Varsovie, ze
wstępem Paula Cazin ukazały się pod pseudonimem Stanisława Ordona w Paryżu w 1940 roku. Były pierwszym
autentycznym głosem z Warszawy. Były pilnie potrzebne. I nam, Polakom, i może jeszcze bardziej Francuzom.
Dotychczas słuchali - nie rozumieli. Pytali, jak się to stało, że w trzy tygodnie przegraliśmy wojnę. Polacy to podobno dzielni żołnierze? Słówko "podobno" brzmiało złośliwie. Przypominali nam Verdun z roku 1916, gdzie pod
huraganowym ogniem artylerii w okopach oddalonych
od nieprzyjaciela na odległość głosu żołnierze francuscy
trwali miesiącami. Powtarzali wygodny, tchórzliwy slogan, że nie warto "mourir pour Danzig" - "umierać za
Gdańsk". Wierzyli w swoją linię Maginota. Kosztowała
przecież tyle miliardów franków, że musi być niezawodna.
Ciężko nam było wówczas w Paryżu z naszym wrześniowym kompleksem. Książka pułkownika Rostworowskiego
miała Francuzom pomóc, namówić ich do bohaterstwa. A
może jeszcze bardziej ich przeraziła?
Pułkownik Rostworowski nie pozostawał długo w Paryżu.
W latach 1940-1941 pełnił funkcję dowódcy bazy łączności z krajem w Bukareszcie. W 1942 powrócił do kraju i
został przydzielony do "Obserwatorium", to jest komórki
inspektorów Komendy Głównej AK. W 1944 r. awansowany do stopnia generała brygady, mianowany inspekto-
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rem KG na Okręg Kraków, został 11 sierpnia 1944 aresztowany w Krakowie i po bestialskim śledztwie - zamordowany.
Z koszar Bessières szlak każdego wojskowego Polaka
wiódł niezmiennie do hotelu "Regina". Zestawienie słów:
koszary i hotel, kontrast ubogiej dzielnicy Clichy z wytworną rue Rivoli na wprost północnego skrzydła Luwru
podkreślały dystans dzielący te dwa polskie światy.
Koszary Bessières, stacja zborna, to była masówka polskiego wojska w Paryżu. Cywilne ciuchy z różnych stron
świata, fasowane stare mundury, strawa z kotła, nudne
pseudozajęcia i poszukiwanie liniowego przydziału. Wytworny hotel "Regina", przemianowany ad hoc na siedzibę polskiego Sztabu i Ministerstwa Wojny, to była elita.
Każdy wojskowy rodak, który zjawił się w koszarach Bessières, przespał się i zjadł zupę, sunął do "Reginy".
Pierwszą osobą, jaką napotykał na drodze, była Jeanne
d'Arc, której złocony posąg stoi obok hotelu, następną –
nienagannie umundurowany polski żandarm, pełniący
służbę w hotelowym westybulu. Jeanne d'Arc przepuszczała uprzejmie wszystkich, żandarm nie. Jeśli znało się
odpowiednie zaklęcie, nazwisko kogoś z "Reginy", i
umiało się przebrnąć przez żandarma-zaporę, można
było snuć się długimi korytarzami hotelowymi i zaglądać
do każdego niemal pokoju. Ta hotelowa pielgrzymka w
poszukiwaniu znajomych była praktykowana tak po-
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wszechnie, że nie tylko nie dziwiła nikogo, ale - podejrzewam - stanowiła, w tym zwłaszcza okresie, istotny sens
dla wielu przybywających tu oficerów. Hotel-biuro wypełniony był po brzegi. Zajmowano początkowo wytworne apartamenty, potem zwykłe pokoje, by po kilku tygodniach rozrostu ministerstwa i sztabu - nie gardzić biurkiem nawet w łazience.
Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Siedzi ułan przy bidecie...
- śpiewano w koszarach Bessières, psiocząc, ile wlezie,
na "Reginę".
Nie wszyscy jednak znaleźli miejsce w "Reginie". Po kilku dniach pobytu w Paryżu spotkałem Chodackich. Ona moja cioteczna siostra, córka profesora Stanisława Patschke, pierwszego rektora Politechniki Warszawskiej, on
- oficer legionowy, "dwójkarz" - od 1927 r. dyplomata, attaché wojskowy w Helsinkach i w Sztokholmie, ambasador w Pradze, a od grudnia 1936 komisarz Generalny RP
w Wolnym Mieście Gdańsku.
Choć w miarę rozkwitu jego dyplomatycznej kariery nasze przedwojenne stosunki ochładzały się, miałem wiele
sympatii dla Chodackiego i uznania dla jego wybitnej inteligencji. Wśród wrześniowych relacji o Gdańsku natrafiałem nieraz na słowa podkreślające jego odwagę i godną postawę wobec gdańskich hitlerowców. Teraz siedzia-
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łem u nich w pokoju hotelowym i pijąc pierwszy raz w
życiu neskę, słuchałem pełnych gorzkiego sarkazmu komentarzy. Z dawnego sanacyjnego dygnitarza nie pozostało ani śladu. Nie szukał łatwych usprawiedliwień. Nie
oszczędzał sobie samemu gorzkich słów, ale równie krytycznie oceniał wielu dygnitarzy "Reginy". Byłem zaskoczony jego sceptycyzmem wobec potencjału wojennego
Francji. Niemcy hitlerowskie znał dobrze. Salwy pancernika Schleswig-Holstein skierowane na Westerplatte nie
zaskoczyły go. Z goryczą wspominał swoje meldunki z
Gdańska lekceważone w Warszawie. Moją tęsknotę do
prawdziwego wojska rozumiał dobrze i w pełni podzielał,
ale oceniał pesymistycznie. Byłem przygnębiony nie tyle
jego pesymizmem, ile logiką wyciąganych wniosków.
- No, a linia Maginota? A Anglia? - próbowałem przeciwstawiać swoje argumenty.
- Zobaczymy.
O mojej rodzinie, pozostałej w Warszawie, Chodaccy nie
umieli nic powiedzieć, obiecywali przekazywać ewentualne wiadomości.
Przez korowody weryfikacyjne w koszarach Bessières
przebrnąłem stosunkowo szybko i bezboleśnie. Nie było
to takie proste, nawet z zaprawą, jaką zdobyłem w Połądze.
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W kampanii wrześniowej prawdziwe wojsko, liniowe jednostki bojowe, poniosło ogromne straty, a ich resztki dostały się do niewoli niemieckiej. Do Rumunii, Węgier i na
Litwę trafili w większości ci, którzy w Polsce nie zdążyli
na wojnę. Swoje skromne doświadczenia wojenne nadrabiali obecnie bojową wyobraźnią. Nic też dziwnego, że
obok złorzeczenia na wrześniowe dowództwo, szczególnie łatwego dla tych, którzy wojnę znali z komunikatów i
opowieści, osobiste przygody wojenne uczestników
ogonka po obiad w koszarach Bessières roiły się od
wspaniałych opowieści. Nocne wypady z granatem w
ręku były równie częste jak zupa cebulowa.
Moje lakoniczne sprawozdanie wyglądało ubożuchno, ale
nie nastręczało kłopotów. W działaniach wojennych w
Polsce niestety nie brałem udziału - a mój mało efektowny stopień podporucznika rezerwy był dostatecznie udokumentowany.
Wkrótce dostałem legitymację oficjalnie stwierdzającą:
"Affectation: Armée Polonaise" - "Przydział do Wojska
Polskiego".
Oficjalny przydział w niczym nie zmienił mojego mało
entuzjastycznego stosunku do zamierzeń dowódcy grupy
artylerzystów w koszarach Bessières, który starał się wypełniać nam wolny czas szkoleniem. "Tysięczna jest to
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kąt, pod jakim widać..." Nie. W Paryżu już się na to nie
dam nabrać.
Z dotychczasowej podróży Warszawa-Wilno-Kowno-Paryż wyniosłem osobisty uraz. Nie mogłem zdążyć na wojnę. Naiwna wiara w oczekujące nas we Francji nowoczesne, zmotoryzowane dywizje, w okazję do szybkiego rewanżu za wrzesień rozwiała się przy pierwszej kolacji w
koszarach Bessières.
Zanosiło się na długie oczekiwanie znowu gdzieś na składzie. Ale jednocześnie koszary Bessières aż się trzęsły od
wiadomości o formującej się pierwszej dywizji. Nowy
francuski sprzęt, mundury, szybki wymarsz na front.
Przecież lada dzień rozpocznie się prawdziwa wojna.
Cała bieda, że do tej wymarzonej pierwszej dywizji nijak
nie chcieli mnie brać. Pierwszeństwo mieli oficerowie zawodowi, podoficerowie i szeregowi. Z zazdrością patrzyłem, jak moi sąsiedzi przy koszarowych obiadkach dostawali przydziały i odjeżdżali z Paryża do Bretanii, gdzie w
Coëtquidan była polska szkoła podchorążych i formowały
się oddziały pierwszej dywizji. Diabli mnie brali, że do
podchorążówki trafiali, obok młodziutkich chłopaków,
również i starsi panowie, o jeszcze mniej wojskowej
przeszłości niż moja, których główną zaletą był... brak
stopnia oficerskiego. I to ma być sprawiedliwość! Moja
nikła zresztą wiedza artyleryjska okazała się nadal inwestycją absolutnie deficytową w przedwojennym budżecie
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Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pomysł zatajenia oficerskiego stopnia nie dał się zrealizować wobec nieopatrznego ujawnienia go w arkuszu ewidencyjnym złożonym w Bessières. Pozostawała jedynie protega kogoś z
"Reginy". Ale tej mi brakło. Kilka wycieczek do wytwornego hotelu-ministerstwa zakończyło się fiaskiem. Z trudem przedostawałem się przez coraz bardziej rygorystycznych żandarmów, strzegących wejścia. Szwedzkie
ciuchy, w których paradowałem nadal, raziły na tle hotelowego hallu, pełnego polskich mundurów w nieskalanej
postaci przewiezionych przez Rumunię i Węgry. Szansę
na dostanie się do pierwszej dywizji rozchwiały się bardzo szybko. Trudno. Nie dostałem się do pierwszej, to
trafię do drugiej. Nuda komunikatów wojennych zapowiadała, że nawet znacznie bardziej odległe kolejne numery mogą być aktualne.
Pierwszy otrzymany żołd wywołał ożywioną dyskusję.
"Gazda" proponował intensywną turystykę nocną, "Chińczyk" namawiał, byśmy kupili rowery. Pomni w moc linii
Maginota wykpiliśmy jego transportową zapobiegliwość.
Zgodnie natomiast postanowiliśmy jak najszybciej przenieść się z koszar do hotelu. Zachowaliśmy niezbędną
"łączność taktyczna" z dowódcą zgrupowania artylerzystów, ale nie narzucaliśmy się zbytnio. Uchroniło to nas
znakomicie od wszelkiego rodzaju służb, dyżurów i pseudo-obowiązków, którymi, jak przystało na dowódcę, sta-
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rał się wypełnić wszystkie myśli i uczynki swych podopiecznych.
Jeśli sprawiliśmy wówczas zawód dyrekcji hotelu "Crillon" na Place de la Concorde czy innym luksusowym hotelom paryskim, to niech nam wybaczą. Wybór nasz padł
na nieco mniej wytworny lokal opodal Porte St. Ouen, o
wdzięcznej, acz na pierwszy rzut oka mało uzasadnionej
nazwie Hôtel du Printemps - Hotel Wiosenny. Ponura
buda, z podwórkiem studnią, o zawrotnie stromych schodach i maleńkich pokoikach, których głównym umeblowaniem było wielkie łoże i bidet w każdym pokoju, zdobyła nasze serca. Ściślej mówiąc, najpierw zdobyła naszą
kieszeń, a później także serca. A tego nie wymagaliśmy
za 40 franków tygodniowo!
Zgodnie z tradycją paryskich hotelików tego typu parter
wypełniało bistro, wąskie przejście do klatki schodowej i
"biuro", w którym w chwilach wolnych od zajęć za ladą
bistro urzędował patron lub jego żona. Ó ile wnętrze
baru było typowe i nudne, o tyle jego bywalcy jakby żywcem wycięci z filmu René Claira.
La patronne - szefowa, słuchająca bezustannie radia, gorąca katoliczka, z jednakowo znudzoną miną częstująca
gości aperitifem, jak i obfitą serią pornograficznych fotografii. Patron - szef, w rozdeptanych rannych pantoflach,
zawsze rozczochrany z nieodłącznym gauloisem przyle-

4. DRÔLE DE GUERRE - DZIWNA WOJNA

114

pionym do wargi, liberał filozof, absolutnie zawojowany
przez żonę.
Prawdziwe życie baru zaczynało się dopiero późnym wieczorem, gdy wynieśli się przygodni goście, a zostawali
stali bywalcy. Rej wodził monsieur Petit, starszy pan,
taksiarz. Jak wszyscy taksiarze świata, cwaniak-filozof,
narzekający na rząd i wojsko, a jednocześnie gorący patriota, oburzający się na Niemców i wspominający "tamtą" wojnę. Listę stałej załogi baru uzupełniały dwie panienki lekkiego prowadzenia, ale za to ciężkiej wagi. Do
bistro du Printemps przychodziły "pozasłużbowo" i były
traktowane z rodzinną serdecznością. Poczciwe, grube
dziewczyny, najbardziej rozumiały nasze wrześniowe
biedy. Ze wzruszeniem przysłuchiwały się opowieściom
wojennym "Gazdy". To, że bardzo słabo mówił po francusku, nie przeszkadzało im zupełnie. Miał takie ładne niebieskie oczy.
Był jeszcze jeden stały mieszkaniec hotelu, którego dopiero nasz przyjazd włączył w grono nocnych dyskutantów baru.
- Mieszka u nas rodak panów - oznajmiła nam szefowa bardzo miły i spokojny. Przyjechał w kwietniu na studia.
Od tej pory przegadaliśmy z nim niejedną godzinę. Rodak, nie pasujący do wojennych komunikatów i syren
przeciwlotniczych, wyjących przeraźliwie na rogu. Młody
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Żyd z Suwałk przybyły na studia rabinackie do Paryża.
Niewiele mówił, uważnie słuchał. Rozumiał już, że do Suwałk nie wróci. Nie wiedział jeszcze, że Hôtel du Printemps także przestanie wkrótce być dlań bezpieczną
przystanią. Pozostała mi w pamięci jego wąska, blada
twarz, szeroko otwarte oczy patrzące zza okularów i natarczywe pytanie: - Panie, niech pan powie, jak tam u
nas będzie?
Pisałem do Warszawy. Czekałem na odpowiedzi. Listy
wysyłane podczas wojny do Polski z Francji i Anglii, drogi, jakimi szły do Warszawy i umiały nas z powrotem odnaleźć, ludzie, którzy je przekazywali, to nie napisany
dotąd piękny rozdział wojennej historii.
Od wyjścia z Warszawy o moich najbliższych nie wiedziałem nic. Przypadkowe informacje pozbierane w Wilnie, a
później na Litwie były niepewne i szybko traciły aktualność. Na pewno wiedziałem, że 3 września żyli. Mało i z
każdym dniem coraz mniej. Wobec wojny, oblężenia
Warszawy, okupacji. Żyłem w dwu czasach teraźniejszych. Jeden zatrzymał się 3 września w Warszawie, drugi posuwał się ze mną naprzód. Rósł nieuchronnie dystans między tymi dwoma czasami. Wypełniony grozą
wojny tam dla nich, a gorzką łatwizną tutaj - dla mnie.
Stawało między mną a nimi niezawinione, ale wcale
przez to nie mniej obciążające uczucie, że źle wybrałem,
że wojna zakpiła sobie ze mnie.
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Początkowo jedynym źródłem informacji były komunikaty radiowe. Zawsze dla nas, warszawiaków, zbyt krótkie,
zbyt ogólne i coraz częściej zbyt okrutne. Uzupełniały je
stopniowo korespondencje wojenne, wspomnienia, rzadko - fotografie stamtąd. Też nie były uspokajające. Rosły
najgorsze przypuszczenia, strach. Nie wiedziałem, czy
przeżyli oblężenie, czy Zosia wróciła z Magdą do Warszawy. Nieliczni naoczni świadkowie oblężenia Warszawy, których spotkałem, nie umieli zaspokoić mej ciekawości.
- A dom przy alei Niepodległości 216? Ten na rogu Filtrowej, taki trzypiętrowy, z ogródkiem od ulicy?
- A Mokotowska 39, róg Koszykowej? Obok cukierni Kozłowskiego?
Trudno było uwierzyć, że ktoś, kto stamtąd przyjechał,
mógł nie wiedzieć nic o tych właśnie, najważniejszych
dla mnie miejscach w Warszawie.
Bezpieczeństwo domu wydawało się jednoznaczne z bezpieczeństwem jego mieszkańców. Odpornością stropu na
bomby i pożar chciałem mierzyć bezpieczeństwo ludzi
wobec gestapo. Wiedziałem, że im jest tam bardzo ciężko i źle. Do ich codziennych utrapień doszła jeszcze troska o mnie. Poszedłem na wojnę - oni zostali w domu.
Mierzyli mnie swoją miarą. Tymczasem ja spaceruję spokojnie po Boulevard des Italiens, oglądam wystawy skle-
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powe, chodzę do kina, a u nich była wojna, trzy tygodnie
bombardowań, pożarów. A teraz są Niemcy. Starałem
się dać im znać o sobie. Nie tylko, że żyję. Chciałem się z
czegoś usprawiedliwić, coś wytłumaczyć, o czymś zapewnić.
Nazajutrz po przyjeździe do Sztokholmu w pierwszych
dniach listopada 1939 roku napisałem do domu kartkę.
Wydawało się to takie proste. Działania wojenne w Polsce były skończone. Pisałem z neutralnego kraju. Ale nawet tak prosta czynność jak zaadresowanie karty pocztowej do własnego domu przestała być łatwa. To wcale nie
takie proste napisać po raz pierwszy "Warschau-Generalgouvernement".
Po przyjeździe do Paryża korespondencja z Warszawą
skomplikowała się jeszcze bardziej. Bezpośrednia łączność pocztowa Francji z Polską była zerwana. Trzeba
było szukać okrężnych dróg przez neutralne kraje. Przesłanie wiadomości mi nie wystarczało. List do Warszawy
szedł z Paryża najpierw do znajomych w Szwajcarii. Ci
przekazywali go z kolei swoim znajomym Szwedom, którzy dopiero bezpośrednio adresowali go do Generalgouvernement. Znajomi przekazywali znajomym zaprzyjaźnione neutralne adresy. Łańcuch ludzi dobrej woli stał
się wkrótce silniejszy od gestapowskiej cenzury i wojennych kordonów. Chciałem pomóc Zosi, znaleźć drogę, by
wpłacone przeze mnie we Francji pieniądze trafiły na To-
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polową. Tak bardzo czekałem na odpowiedź, a nie umiałem podać swego jutrzejszego adresu. Nie wiedziałem,
na jak długo starczy neutralnych krajów do przekazywania korespondencji.
Obok tych prywatnych prób nawiązania łączności nieocenioną pomoc niósł Polski Czerwony Krzyż, pierwsza polska instytucja, z którą stykałem się na każdym zakręcie
wojennej drogi.
Był serdeczny, wyrozumiały, cierpliwy i - co rzadziej cechuje polskie instytucje - dokładny i precyzyjny. I mimo
wojny - niezawodny. Adres zwrotny podany w stołówce
PCK w Kownie odnajdywał mnie w paryskich koszarach.
Odpowiedzi na wysłane ze Sztokholmu pytania trafiały
do mnie do hoteliku na Clichy, do Ośrodka Szkolenia w
Bressuire, odnajdywały mnie pocztą polową na odcinku
"Canada", na przedpolu linii Maginota.
Z Francji pisałem do Warszawy przez Litwę, Szwecję,
Szwajcarię, Włochy i Stany Zjednoczone. Napisanie listu
nie było łatwe. Każdy był cenzurowany tu we Francji i
tam w Warszawie. Stosowałem więc naiwny, śmieszny
szyfr. O "wuju Władziu, który czuje się dobrze", o "cioci
Frani, która ciągle jeszcze odpoczywa". "Przypuszczam,
że już niedługo rozpoczniemy budowę" - miało oznaczać
oczekiwaną ofensywę aliantów. "Ojciec chrzestny Ewy
dostał posadę" - mówiło o moim przydziale wojskowym.
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"Wakacje w 36 roku" - to był Paryż, "zlot harcerski z ojcem" - był kryptonimem Anglii. Niewiele miałem im do
powiedzenia, a tak wiele chciałem się od nich dowiedzieć.
W lutym 1940 roku dostałem list. Koperta z francuskim
znaczkiem pocztowym, adres napisany nieznanym pismem? Pierwsza wiadomość z domu, choć bez jednego
słowa. Dwa zdjęcia Magdaleny. Siedzi na łóżku, ubrana
w biały kaftanik i ciepłe majteczki na szelkach, ze starannie zaczesanymi włoskami, wpatrzona w duże jabłko,
które trzyma oburącz. Na drugim zdjęciu uśmiechnięta
szczerzy zęby. Obok jabłko już nadgryzione.
Archeolog z jednej skorupy potrafi odtworzyć kształt antycznej wazy i pracę rąk garncarza. Ja z tych dwu zdjęć
próbowałem odczytać odpowiedzi na pytania, które zadawałem sobie przez cztery miesiące.
W końcu lutego dostałem pierwszy list od Zosi. Mała
karteczka, na pół dłoni. "Dla Stasia od Zosi z Topolowej"
- brzmiał niemal sielsko nagłówek - adres dla nieznanej
skrzynki pocztowej w Szwajcarii. Dostałem we Francji
trzynaście takich małych karteczek.
Zawdzięczałem je nieznanym ludziom, pośredniczącym
w tej korespondencji, ale przede wszystkim doktorowi
Stefanowi Neumarkowi, docentowi Politechniki Warszawskiej, wybitnemu konstruktorowi lotniczemu, które-

4. DRÔLE DE GUERRE - DZIWNA WOJNA

120

go poznałem na Topolowej, a w listopadzie 1939 roku
spotkałem w Paryżu. Trzeba było z jego strony nie tylko
uprzejmości, ale i odwagi, by obarczać przebywającą w
Warszawie żonę listami ode mnie do Zosi i jej odpowiedziami do mnie. Listami, które mimo naiwnych szyfrów i
omówień, zmiany koperty, znaczków pocztowych i adresu nadawcy po drodze nie pozostawiały hitlerowskiej
cenzurze żadnej wątpliwości, skąd pochodzą. A już sam
fakt otrzymywania zagranicznej korespondencji mógł
być w Warszawie dostatecznie niebezpieczny dla adresata.
Styczeń 40. "Próbuję pisać do Ciebie różnymi drogami...
Siedzimy właśnie we dwie z Magdalenką w białym pokoiku, który jest teraz «pokojem dziecinnym». Ja mieszkam
obok w bibliotece, gdzie i Mała przyjeżdża na noc, bo nie
mam już p. Stasi i całkowicie się nią zajmuję, co zresztą
jest teraz jedyną moją radością. Ach, żebyś mógł ją zobaczyć, jaka jest wesoła i rozkoszna, stoi już w łóżeczku
trzymając się poręczy. Boże, Boże, jak bym strasznie
chciała, żebyś był razem z nami... Zimę mamy jak na
złość strasznie ostrą, mroźną i śnieżną, i w domu zimno".
3 II 40. "...dostałam od Ciebie kartę pocztą [...]. Nie
masz pojęcia, jak strasznie chciałabym być z Tobą i
wspólnie odwiedzać naszych przyjaciół z 36 r. Żeby choć
można wiedzieć, kiedy nareszcie się zobaczymy [...]. U
nas wszystko dobrze, tylko okropnie zimno, jestem po-
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odmrażana na wszystkie strony [...]. Z powodu braku węgla w Warszawie mieszka u nas dużo ludzi, nawet w
zniszczonej części mieszkania. Czy wrócą jeszcze kiedyś
dawne czasy, czy będziemy razem. Już pisać mi trudno,
bo łzy zalewają mi oczy... Wstyd mi, że się tak rozkleiłam, w ogóle trzymam się dobrze."
5 II 40. "...dostałam od Ciebie kartę, nie masz pojęcia,
jaka to radość, staraj się pisać jak najczęściej. Mieszkamy z Mamusią na Topolowej, tylko że w Mamusi mieszkaniu, bo nad naszym był zniszczony dach i przez długi
czas było zalane wodą. Magdalena coraz mądrzejsza. Dokuczają nam mrozy i zimno w domu".
7 II 40. "O nas bądź spokojny, radzimy tu sobie jakoś,
szczególnie, że ostatnio jeden ze starych przyjaciół odesłał mi pieniądze, na które zupełnie nie liczyłam i które
mnie nadzwyczajnie urządzają. Wdzięczna mu jestem za
to bardzo. Szczególnie, że on obecnie nie mieszka w
Warszawie i musiał mieć z tym dużo kłopotu i na pewno
sam wyrzekł się wielu rzeczy [...]. Magdalena wczoraj
skończyła 10 miesięcy, myślę, że niedługo zacznie już
chodzić. [...] W piątek mamy iść z Jankami i Zosią do Lardellego na Koncert Beethovena, strasznie się już na to
cieszę. Koncertuje tam teraz orkiestra Filharmonii [...]
Kodak doszczętnie spalony, została tylko krata bardzo
powyginana."
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28 II 40. "Ciężka zima dała nam się we znaki, mam fatalnie odmrożone ręce i nogi, ale w ostatnich dniach już
trochę powiało wiosną i na duszy trochę weselej."
8 III 40. "Kiedy wyprawimy nareszcie chrzciny Magdusi?
Boże, jak strasznie już smutno i tęskno. Jakoś ta wiosna
strasznie długo każe na siebie czekać, a tymczasem nasza cierpliwość zupełnie się wyczerpuje".
12 III 40. "...w tej chwili przyszła pani N. z listem od Ciebie, pierwszym prawdziwym listem! Nie próbuję nawet
opisać mojej szalonej radości i wzruszenia [...] wytrzymam wszystko, tylko żeby nie trzeba tak długo czekać."
18 III 40. "Martwi mnie, że twoja budowa tak się przeciąga i że do naszej 5-ej rocznicy jeszcze tak daleko!
Magdalenka mówi jeszcze zupełnie bez sensu i sama
jeszcze nie chodzi, ale w kojcu biega z szaloną szybkością. Jest w wielkiej zgodzie z Astorem [...]" Na tej małej
karteczce dopisała się również rodzina, "...jakże to dobrze, że Zo nareszcie miała porządny list. Trzyma się
bardzo dzielnie, ale już już się załamywała, teraz odżyła.
Bączek czarujący, trochę szczupleje i bardzo pięknieje. Z
babcią wielka przyjaźń. Mata."
"Ja wierzę, że zobaczymy się wszyscy i że najgorsze minęło. Duda i Stefan."
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30 III 40. "...znów dostałam list od Stasia z Litwy (...].
Okazało się, że Przemek [Siwik - S.J.] jest w Starobielsku, przysłał stamtąd depeszę [...]. Jeżeli piszesz wspólnie do mnie i Mokotowskiej, to pisz tak, żeby można
kartkę przeciąć i każdy miał swoją, bo inaczej okropnie
się kłócimy. Jeżeli możesz, to adresuj do mnie do domu,
bo to tak przyjemnie wyjąć samemu list ze skrzynki [...].
Najbardziej przeraża mnie perspektywa przyszłej zimy
bez Ciebie..."
20 IV 40. "Rok temu akurat wracałam do domu z malutką Magdaleną... Jaka to straszna szkoda, że nie możesz
jej teraz widzieć. Nareszcie jest już prawdziwie ciepło od
paru dni i pączki na bzie są już zielone."
26 IV 40. "Na Wawelskiej i na polu odurzająco pachnie
wiosną."
Dostałem także jeden list od ojca: "...tylko pośrednio
wiemy o Tobie, żeś zdrów, dobrej myśli i pracujesz tak
jak ostatnio... My wszyscy jesteśmy zdrowi i choć nam
jest tak jak wszystkim niewypowiedzianie ciężko - nie
tracimy nadziei i Bogu dziękujemy, że Cię raczył zachować, i wierzymy, że Cię zdrowego wróci, może już rychło. Trudno opisać, jaka jest nasza sytuacja. W każdym
razie wszystko to, co się wydawało i trudne, i ciężkie, i
bolesne w latach 1915-1918, jest idyllą w porównaniu z
tym, co przeżywamy. Ale przyjmujemy to jako karę za
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nasze nieprawości i wierzymy niezłomnie, że jak każda
kara skończy się... Tęskno mi do Ciebie, mój synku ukochany, bardzo. Myślą jestem nieustannie z Tobą. Wierzę,
że Ty to czujesz. Bogu Cię polecam. Ściskam z całej duszy. Burek."
Na odwrocie kolejnej fotografii Magdalenki, która trafiła
do mnie via Rzym przez mego kuzyna Gustawa Findeisena, zatrudnionego tam w naszej ambasadzie, ojciec pisał: "Jędrek, Hala i dzieci od miesiąca są u nas; okazało
się, że klimat nad Nerem jest szkodliwy dla autochtonów."
"Mocno wierzę - dopisała się siostra - że już nie bardzo
długo trzeba będzie czekać na Twój powrót."
Nie wszystko umiałem z tych listów odczytać. W liście od
Zosi z 26 kwietnia 1940 kilka linijek napisała do mnie
matka: "...jestem tylko ja w tej chwili w domu." Nie zrozumiałem z tych kilku słów, że 20 kwietnia gestapo
aresztowało mojego ojca, nazajutrz brata, że szukali - na
próżno - mojej siostry.
"Jestem tylko ja w tej chwili w dornu..." - to był ostatni
list, jaki dostałem we Francji.
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5. BRESSUIRE
3 grudnia 1939 roku zostałem odkomenderowany z
"Gazdą" i "Chińczykiem" oraz kilkudziesięcioma oficerami do Ośrodka Szkolenia Artyleryjskiego w Bressuire.
Pomny na mój nieudany start wojenny z podobnej instytucji w Wilnie - bez entuzjazmu zameldowałem się na
dworcu.
Bressuire. Małe prowincjonalne miasteczko w departamencie Deux-Sèvres. W roku 1940 - 6200 mieszkańców.
Przędzalnie wełny, co wtorek targi na bydło. Od bitwy w
roku 1792, w której Wandejczycy ponieśli klęskę pod
murami miasteczka - niewiele się tu zmieniło. W encyklopedii Larousse'a Bressuire zajmuje cztery wiersze. Mnie
zajęło cztery miesiące. Co wieczór zasypiałem z nadzieją, że coś się jutro zacznie. I co rano konstatowałem niezmiennie, że jeszcze nie dziś. Było coś zawstydzającego
w kontraście tej wygodnej nudy sztucznie stwarzanych
niby-wojskowych zajęć, plotek prowincjonalnej francuskiej dziury i przeraźliwych wiadomości z Polski.
Emigracyjną prawdę o "białym chlebie, co ością do gardła powraca", sprawdziłem aż nadto w poczciwym Bressuire. Miasteczko było małe, dość jak na Francję biedne
i nudne. Gruby mer-adwokat, posiadacz peugota i sześciorga dzieci, zjednał nas sobie od razu na wstępie przy
powitaniu "dzielnych polskich żołnierzy". Powitanie było
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w miarę uprzejme i bardzo krótkie. Znacznie więcej czasu poświęcił mer na szczegółowy rozdział kwater oficerskich, a zwłaszcza podział stołowników między rywalizujące ze sobą dwie kafejki-restauracje. W dzień targowy
wypełnione okolicznymi chłopami sprzedającymi bydło,
przez resztę tygodnia świeciły pustkami. Kilkudziesięciu
oficerów polskich stołujących się w restauracji było zapowiedzią poważnego ożywienia sektora gastronomicznego Bressuire.
Mer udzielił u siebie kwatery naszemu pułkownikowi-dowódcy, u aptekarza zamieszkał major-szef wyszkolenia.
Zgodnie z wojskową hierarchią - nam podporucznikom
przypadły bardziej odległe kwatery u mniej dostojnych
przedstawicieli miejscowego społeczeństwa. Szeregowi,
mimo że byli najbardziej poszukiwani do nowo formowanych polskich dywizji, zostali skoszarowani po prostu w
stodołach i stajniach na słomie. Hierarchii wojskowej
przestrzegano w naszym ośrodku bardzo ściśle.
Wraz z "Gazdą" i "Chińczykiem" zamieszkaliśmy u Mme
Bonnard, jednookiej wdowy, zajmującej z dwiema córkami niewielki domek na jednej z bocznych uliczek. Po raz
pierwszy mogłem obejrzeć życie prowincjonalne francuskiego miasteczka, jeśli nie od podszewki, to w każdym
razie od kuchni. Już bowiem pierwszego dnia zostaliśmy
dopuszczeni do sanktuarium domowego, jakim była
lśniąca od czystości kuchnia. Zasada, że do serca męż-
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czyzny przez żołądek, nie zawiodła i tym razem. Kulinarny start "Gazdy", który robił nasze domowe kolacje, wywołał ostry sprzeciw wszystkich trzech pań. Były zgorszone.
Jak można tak marnować produkty spożywcze.
Wkrótce teoretyczne wskazówki zostały uzupełnione
praktyczną pomocą, a po kilku dniach uzgodniliśmy
wspólnotę stołu, która wzmocniła budżet Mme Bonnard,
a nam zapewniła skromną, francuską kuchnię, miejsce
przy stole obok dużego komina i konwersację co wieczór.
Syn i zięć Mme Bonnard byli już od kilku miesięcy
"gdzieś we Francji" zmobilizowani. Trzy kobiety pracowały w miejscowej przędzalni wełny.
Przy kolacji nie obeszło się bez opowiadań o kampanii
wrześniowej w Polsce. Wkrótce obie mesdames i mademoiselle znały nasze przygody wojenne i nasze rodziny.
- Pauvre petite - Mme Bonnard siorpała nosem na
wzmiankę o mojej Magdalence.
"Gazda" królował przy kolacji, wkrótce jednak zdystansował go "Chińczyk", gdy wybawił Mile B. z kłopotów naukowych, rozwiązując skomplikowane zadania arytmetyczne z jej wieczorowej szkoły.
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Po doświadczeniach Ośrodka Szkolenia Artylerii w Wilnie zamierzenia naukowe naszego dowódcy traktowaliśmy z rezerwą. Sprzętu nadal nie było ani na lekarstwo.
Stopniowo zajęcia ułożyły się dość rozsądnym trybem.
Realistyczna ocena sytuacji przez naszego kierownika
nauk - majora i jego zamiłowanie do bilardu sprawiły, że
pozostawił nam wiele wolnego czasu. Zajęcia obowiązkowe, obok nauki języka, ze szczególnym uwzględnieniem
słownictwa artyleryjskiego, obejmowały: terenoznawstwo, topografię i naukę strzelania prowadzoną na "stole
artyleryjskim". Wkrótce wybiliśmy się z "Chińczykiem"
na czoło w topografii, co służbowo uzasadniało nasze
długie spacery po okolicy. Po kilku tygodniach znaliśmy
miasteczko na pamięć z jego sześćset łat temu mocno na
wyrost zbudowaną romańsko-gotycką katedrą i ruinami
zaniku. Znaliśmy również wysokość nad poziom morza
każdego okolicznego pagórka, azymuty wszystkich dróg,
celowniki i kąty wszelkich możliwych komend ogniowych, gdy "nieprzyjacielskie czołgi nadciągają z prawej".
Nie chciały jednak nadciągać z żadnej strony. Bez szkody dla Bressuire powiększyło to mój remanent bezużytecznej wiedzy artyleryjskiej.
Nudę mikrogarnizonu bez wojska i ośrodka artyleryjskiego bez armat skracaliśmy sobie wycieczkami do sąsiedniego Saumur, miejsca słynnej szkoły kawaleryjskiej.
Wstyd się przyznać, ale zabytkowy zamek interesował
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mnie wówczas znacznie mniej niż wojskowi krawcy i
szewcy. Status finansowy armii francuskiej, który rozciągnięto i na Wojsko Polskie, stwarzał nawet nam, podporucznikom, pewne możliwości finansowe. Podczas gdy
szeregowi nie mieli na najbardziej elementarne wydatki,
oficerowie mieli niezłe pobory. Oszczędzałem skrzętnie,
byle tylko jak najszybciej dorobić się munduru i pożegnać moje wysłużone szwedzkie ciuchy. Kawaleryjsko-artyleryjskie fasony znalazły pełne zrozumienie zwłaszcza u wojskowych szewców w Saumur. Wkrótce mieliśmy nie tylko nowe oficerskie mundury, ale nawet i buty
z cholewami, przedmiot szczególnej dumy.
Szczodrą ręką wystawiane przez naszego kwatermistrza
rozkazy wyjazdu i urlopy okolicznościowe umożliwiały
częste wypady do Paryża. Korzystałem z nich, ile się
dało, odwiedzając moje "skrzynki pocztowe": PCK, Chodackich i nasz zaprzyjaźniony Hôtel du Printemps. Mój
nowy mundur wywołał gorące uznanie całego bistro.
Zwłaszcza obie "panienki" były nim prawdziwie wzruszone.
Podczas jednej z wizyt paryskich przeżyłem zabawne i
absolutnie niepowtarzalne wrażenie. O godzinie dwunastej w południe szedłem samotnie Boulevard des Italiens. Przyłapał mnie tam alarm lotniczy, respektowany
bardzo skrupulatnie przez przechodniów, chowających
się do schronów i bram. To niemal surrealistyczne prze-
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życie iść przy akompaniamencie syren, samotnie, w biały
dzień, po jednej z najruchliwszych ulic świata. Wydawało
mi się wówczas, że wyglądam na bohatera. Dziś podejrzewam, że raczej na durnia.
Notre Dame, dziwnie widna bez kolorowych witraży, które przezornie wymontowano i schowano na prowincji, z
królewskimi portalami obłożonymi workami z piaskiem,
sprawiła mi zawód. Nawet apsyda katedry oglądana od
strony rzeki, z wiotkimi przyporami, podobna do drapieżnie nastroszonego kraba, nie budziła we mnie tak jak
dawniej podziwu dla mądrości gotyckich kamieniarzy i
piękna konstrukcji.
Drôle de guerre - dziwna wojna - dawała się odczuć w
Paryżu roku 1940 w równie dziwny sposób. Nic było jej
w komunikatach wojennych, była natomiast na każdej
wystawie sklepowej. Francuska moda reagowała znacznie sprawniej i szybciej niż francuski sztab generalny.
Kolor khaki - kolor munduru, królował nawet w wytwornych witrynach rue du Faubourg de St. Honoré. Koszule
khaki, piżamy khaki, szaliki, sukienki - wszystko było
khaki. Nawet maska gazowa, ponury rekwizyt nadchodzącej wojny, stała się natchnieniem dla domów mody,
które prezentowały bogatą kolekcję wdzięcznych modęli
puszek, pokrowców i torebek do maski i pochłaniacza.
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Dior nie byłby Diorem, a Lanvin - Lanvinem, gdyby w Paryżu moda nie obowiązywała także i wojska. Głównym jej
obiektem stał się zgoła nieoczekiwanie - wojskowy szalik. Pod wpływem wojsk kolonialnych, których liczni kolorowi przedstawiciele spacerowali po paryskich bulwarach, szczękając z zimna olśniewająco białymi zębami,
szalik, drugorzędny szczegół wojskowego munduru,
awansował. Szeroki, wełniany, misternie poskładany i
zaciągnięty w pętlę dookoła szyi, wpuszczony niedbale
za pas stał się nieodłącznym elementem sylwetki francuskiego żołnierza - model 1940.
Dla podniesienia ducha bojowego i wiary we wspólną potęgę aliantów różnych chwytano się sposobów. Od dnia
wypowiedzenia wojny wszystkie paryskie teatry i kina
kończyły codzienny program obowiązkowym odegraniem
Marsylianki i God Save the King. Także i w Casino de Paris na zakończenie rewii wszyscy wstawali z miejsc i wysłuchiwali w skupieniu hymnów narodowych. Dostatecznie gołe panienki, wyprężone na baczność w takt kościelnej melodii God Save the King, wyglądały niemal dostojnie. W metro obok tradycyjnych plakatów Dubo-Dubon-Dubonnet - ostrzeżenia: L'ennemi écoute - wróg podsłuchuje. Wielkie plakaty powtarzają: "Zwyciężymy, bo
jesteśmy silniejsi." Na ulicy syreny ogłaszały alarm lotniczy. Wyły głośniej i bardziej przeraźliwie niż warszawskie.
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Boże Narodzenie zastało mnie w Bressuire. Wojenna
gwiazdka bez wiadomości z Warszawy, bez choinki pachnącej w pokoju. Wraz z miejscowymi zakonnicami śpiewaliśmy na chórze w katedrze, na cztery głosy, polskie
kolędy. Solistą był kapitan, nasz reprezentacyjny bas.
Stare organy sapią i piszczą. Dziwnie brzmią polskie słowa akcentowane po francusku i z francuskim grasejowaniem poczciwych siostrzyczek.
Zimno było i daleko.
W grudniu gazety francuskie przynosiły na pierwszych
stronach sensacyjny opis bitwy morskiej u ujścia Rio de
la Plata. Nareszcie coś się zaczynało dziać, choć jeszcze
bardzo daleko od Bressuire.
Angielskie lekkie krążowniki "Exeter", "Ajax" i "Achilles"
przyłapały niemiecki "kieszonkowy pancernik" korsarski
"Admiral Graf von Spee". Choć słabsze i mniejsze, uszkodzone salwami niemieckiego korsarza, zadały mu poważne straty i zapędziły go do portu w Montevideo. Prawo
wojenne nie przewiduje jednak dłuższego pobytu okrętu
w porcie neutralnym niż 72 godziny. Angielskie okręty
wezwały na pomoc pancerniki i czatowały na granicy
wód terytorialnych w oczekiwaniu na wyjście rannego
korsarza. Amerykańskie linie lotnicze zareagowały również. Zapowiedziały natychmiast specjalne samoloty turystyczne nad neutralny port Urugwaju dla oglądania
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spodziewanej bitwy morskiej. Zamiast wycieczki "dancing-narty-brydż", udoskonalona superatrakcja "dancingbitwa morska-brydż". Hitlerowski korsarz zawiódł i brytyjskie krążowniki, i amerykańskich turystów. Na osobisty rozkaz Hitlera został zatopiony przez załogę. Dowódca odebrał sobie życie. Przy ujściu la Pląta w roku 1940
obowiązywał niemal rycerski kodeks honorowy. Łączne
straty na niemieckim pancerniku wyniosły 36 zabitych.
W dwa tygodnie później dowiedziałem się o hitlerowskim
mordzie w Wawrze pod Warszawą, gdzie jednej nocy
rozstrzelano 107 przypadkowych ludzi.
Styczniowego mrocznego poranka Bressuire wstrząśnięte zostało ponurą katastrofą. Stacjonująca w miasteczku
polska kompania miała niewiele więcej roboty od nas.
Dzień rozpoczynał się regulaminową zbiórką. Zgodnie z
ustawodawstwem francuskim wojska w głębi kraju - nawet w czasie wojny - nie mogły korzystać z terenów stanowiących prywatną własność. Wojenne "nie deptać
trawników" obowiązywało w tej "dziwnej wojnie". Zaspana kompania ziewając słuchała apelu sierżanta szefa,
stojąc w dwuszeregu na szosie. Było jeszcze ciemno. Nagle z ciemności wypadła wielka cysterna z mlekiem. Nim
kierowca zdążył nacisnąć hamulec, pięciu żołnierzy leżało martwych w kałuży krwi. Kilkunastu rannych długo
odwoziły do szpitala zaalarmowane prywatne samocho-
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dy. Na wojnie giną ludzie. Ale tak na szosie w Bressuire,
na porannym apelu, pod ciężarówką...
Gdy podczas jednej z licznych odpraw oficerskich nasz
dowódca zapytał, kto zna język francuski, podejrzewałem, że wypróbowaną metodą wojskową wybiera w ten
sposób kandydatów do przeniesienia fortepianu lub do
niedzielnej służby garnizonowej. Mimo to zgłosiłem się.
W dwa tygodnie później dostałem rozkaz wyjazdu na
staż do pułku artylerii francuskiej na linii Maginota.
Jak taternikom śnią się Himalaje, tak nam niewyżytym
polskim artylerzystom, po raz setny prowadzącym ogień
baterii na tekturowym stole artyleryjskim obok bilardu w
kafejce w Bressuire, jawiła się po nocy linia Maginota. W
lecie 1939 roku oglądałem ją w kinie "Napoleon" w Warszawie. Była główną bohaterką propagandowego francuskiego filmu Francja czuwa. Teraz miałem przeżyć ten
film osobiście. Miałem wreszcie pozbyć się moich kompleksów "niezdążania" na wojnę. Wspaniała, nowoczesna
linią Maginota, duma Francji i fundament jej wiary w
zwycięstwo. Nie mogłem doczekać się, kiedy wreszcie
dostanę się na odcinek.
Zameldowałem się w dowództwie w Strasbourgu. Dostałem przydział: odcinek "Maroc" i "Canada". Kod pocztowy: SP 117 "quelquepart en France" - "gdzieś we Francji".
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Czarna wojskowa cytryna powiozła nas dalej. Mijaliśmy
szlabany kontrolne, zapory przeciwczołgowe, betonowe
bunkry, zamaskowane stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Coraz mniej cywilnej ludności, coraz więcej wojska.
Przy kolejnej zaporze przeciwczołgowe j zasieki z drutów
kolczastych. Czarni jak noc francuscy żołnierze kolonialni i biały podoficer sprawdzają nasz rozkaz wyjazdu i dokumenty. Towarzyszący nam francuski oficer łącznikowy
wyjaśnia, że minęliśmy właśnie najbardziej wysunięte
fortyfikacje linii Maginota i obecnie wyjeżdżamy na jej
przedpole. Od tego szlabanu obowiązuje już odwaga i
wysoki dodatek frontowy. O dziesięć kilometrów od nas
są pierwsze linie niemieckie.
Nareszcie byłem na prawdziwym froncie. Drogą w lesie
dojechaliśmy do dowództwa pułku, gdzie dostałem skierowanie na właściwy odcinek. Dalej już pieszo zameldowałem się u dowódcy baterii. Kapitan Labaylle, elegancki, przystojny brunet, wraz z dwoma oficerami kwaterował w opustoszałym domku, gdzie mieściło się dowództwo baterii. Miałem ogromne emocje i wzdychałem skrycie do generała Bema, patrona polskich artylerzystów,
bym tu nie nawalił i nie zrobił mu wstydu.
Z wielkim szacunkiem patrzyłem na moich francuskich
kolegów artylerzystów, gdyśmy w kilka minut później zasiedli do obiadu. Osiem kilometrów od nas pierwsze linie
niemieckie, jesteśmy więc w zasięgu ognia ich artylerii.
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Nasz domek osłonięty drzewami, ale charakterystyczne
druty telefoniczne, nietrudne do rozpoznania dla wysuniętych obserwatorów nieprzyjaciela, demaskują nasze
miejsce postoju. A my tu sobie jemy spokojnie dobry
obiad, gęsto zakrapiany jeszcze lepszym winem. Odważni faceci. Nie ma co. Przy trzeciej szklance sam czułem
się współbohaterem i nie mogłem się doczekać pójścia
na patrol zwiadowczy z moim dowódcą. Obiecał po drodze zapoznać mnie ze stanowiskami ogniowymi baterii,
punktami obserwacyjnymi, dozorami i całą resztą artyleryjskiego gospodarstwa.
Szedłem z sympatycznym kapitanem w nastroju bohatersko-optymistycznym. Katastrofa nastąpiła po kilku minutach. Nie był to ani niespodziewany atak nieprzyjacielskich czołgów, ani huraganowy ogień niemieckich baterii, ani nalot nieprzyjacielskiego samolotu. Na tego rodzaju ewentualności byłem psychicznie przygotowany.
Więcej - żądny wojennej sławy - marzyłem o niej, snując
w duchu scenariusz o samotnym polskim podporuczniku
na przedpolu linii Maginota... Katastrofa wyłoniła się powoli zza zakrętu pięknie zadrzewionej drogi. Cztery poczciwe koniska ciągnęły armatę, wzór... Tak! Nie chciałem wierzyć, ale to była ona. Armata 75 mm, wzór 97!
Starałem się usprawiedliwić obecność sędziwej staruszki
na tym wymarzonym froncie. Pyszny kawał! Jednak ci
Francuzi mają pomysły. Co za wspaniały trik. Tu, na
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przedpolu linii Maginota, na oczach niemieckich obserwatorów i lotników, w biały dzień wozić tę landarę! I do
tego jeszcze zaprzęg konny. To lepsze niż staranne maskowanie prawdziwego sprzętu, ukrytego gdzieś wśród
drzew. Pyszny kawał!
- Bravo, mon capitaine! - wyjaśniłem moją teorię o pozorowanym sprzęcie, który na pewno wyprowadzi w pole
niejednego niemieckiego dowódcę.
Kapitanie Labaylle, przepraszam pana raz jeszcze! To
nie była z mej strony złośliwość. Nie chciałem pana bynajmniej zawstydzić. Było mi równie głupio jak panu,
gdy słuchałem pańskich usprawiedliwień, że to jest nasz
jedyny sprzęt. Pozostało mi pocieszać się już bez przekonania, że tam za nami w bunkrach linii Maginota...
Już po ukazaniu się pierwszego wydania książki dowiedziałem się, że "poczciwa staruszka" armata 75 mm,
wzór 97, która towarzyszyła mi od Włodzimierza Wołyńskiego poprzez Suwałki i Wilno aż do linii Maginota, była
bohaterką słynnej afery Dreyfusa. Wśród tajemnic wojskowych, o zdradę których został oskarżony kpt. Alfred
Dreyfus, był również rewelacyjny na owe czasy, oporopowrotnik tejże armaty, będącej wówczas w fazie prób i
doświadczeń. I tak całe pokolenie, które pasjonowało się
aferą Dreyfusa, było poniekąd związane z tą armatą.
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Wiadomość sama przez się ciekawa i mało znana, nabiera szczególnej wagi, jeśli dodam, że dowiedziałem się o
tym z listu komandora ppor. Bohdana Mańkowskiego,
który we wrześniu 1939 roku był oficerem artylerii Sztabu Morskiej Obrony Wybrzeża na Helu i "miał zaszczyt
wystrzelić ostatnią salwę Rzeczypospolitej z baterii dział
152 mm i trafić niemiecki pancernik SchleswigHolstein". Ale wracajmy na linię Maginota w 1940 roku.
Poszliśmy dalej na rozpoznanie. Rozpoznanie - to brzmi
dostatecznie wojskowo - ale właściwie był to zwykły spacer. Tyle tylko, że w niezwykłym otoczeniu.
No man's land - ziemia niczyja. Kilkukilometrowej szerokości pas między skrajnymi umocnieniami linii Maginota
i linii Siegfrieda biegł przez gęsto zaludnione rejony Alzacji. Domy nietknięte, tylko gdzieniegdzie wybita szyba
i drzwi kołyszące się na wietrze. Nikogo. Ewakuacja ludności musiała się tu odbywać bardzo pośpiesznie. W szafach ubrania, pościel na łóżkach. Gdyby nie gruba warstwa kurzu, wydawałoby się, że wczoraj usunięto mieszkańców. Przeżyłem nieoczekiwane wzruszenie, gdy łażąc
po tych bezludnych, nietkniętych osiedlach, napotykałem
polskie nazwiska i polskie obyczaje. Na ścianach Matka
Boska Częstochowska, Orzeł Biały, Marszałek Piłsudski,
fotografie Warszawy, Zakopanego, polski kalendarz. Nawet - choć to ckliwie brzmi - Pan Tadeusz na półce.
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Rozpoznania na przedpolu poza turystyką nie przynosiły
żadnych wojennych emocji. Mój dowódca był doskonałym towarzyszem tych spacerów. Inteligentny, dowcipny,
gaduła, w cywilu eksporter win w Bordeaux. Jeśli teoria
strzelania zajmowała w jego opowieściach znacznie
mniej miejsca niż czerwone wino, to zasługa Niemców,
którzy stali cicho i spokojnie o kilka kilometrów od nas.
Podczas praktyki w 36 Pułku Artylerii Lekkiej niewiele
co prawda pogłębiłem moją wiedzę artyleryjską, ale za
to dowiedziałem się niejednego o najlepszych rocznikach
win i najsławniejszych châteaux. Do dziś zresztą tę nieoficjalną stronę mej edukacji na linii Maginota uważam
za bardziej przydatną.
"Drôle de guerre" - "dziwna wojna" na odcinku "Maroc" i
"Canada" przebiegała w taki oto sposób. Mieszkaliśmy
wygodnie w opuszczonych domkach o kilka kilometrów
od Niemców. Codziennie o różnych, ale niezbyt fatygujących porach dnia bateria nasza ostrzeliwała przez pół
godziny kilka uprzednio wybranych z mapy celów po niemieckiej stronie. Komendy ogniowe przygotowywaliśmy
zawczasu, a samo strzelanie obserwowaliśmy przez lornetę nożycową, zainstalowaną na umocnionym punkcie
obserwacyjnym. Artyleria niemiecka odpowiadała w podobny sposób. Podczas mego miesięcznego pobytu w
"Canada" nasza dzielna bateria nie poniosła od ognia
nieprzyjacielskiego żadnych strat. Przypuszczam, że po-
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dobny skutek dla nieprzyjaciela miała i nasza kanonada.
W komunikacie wojennym to się nazywało: "Na przedpolu linii Maginota ożywiona wymiana ognia artyleryjskiego i działalność patroli." Jeden taki patrol to właśnie my
dwaj z kapitanem Labaylle.
9 kwietnia nuda komunikatów wojennych prysła. Hitler
zaatakował Danię i Norwegię. Od tego momentu każdą
wolną chwilę spędzałem przy głośniku. Zmotoryzowane
oddziały niemieckie przekroczyły bez strzału granicę
duńską. Jednocześnie w Kopenhadze wylądowały silne
oddziały od strony morza. Nie znane jeszcze wczoraj nazwisko norweskiego majora Quislinga stało się symbolem zdrady. Komunikaty wojenne przynosiły nową lekcję
geografii: Trondheim, Stavanger, Narvik. Tam bili się
Polacy. Nasza Brygada Podhalańska weszła do akcji. Zazdrościłem im serdecznie.
Moje opowiadania wrześniowe na tle błyskawicznej inwazji Danii i nieudanej interwencji aliantów w Norwegii
nabrały nowej skali porównawczej. Nie musiałem już wyjaśniać uprzejmym francuskim kolegom, jak to się stało,
że w trzydzieści pięć dni przegraliśmy wojnę.
Na naszym odcinku nadal cisza. Któregoś dnia lokalne
krótkie ożywienie. Z zadartymi głowami obserwujemy
pojedynek dwóch myśliwców. Krążą na dużej wysokości,
ale serie kaem słychać wyraźnie. Trafiony Anglik rozlatu-
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je się w powietrzu. Szczątki samolotu spadają na torfiastą łąkę niedaleko baterii.
Na ochotnika chodziłem na nocne patrole z mężnym zamiarem spotkania nieprzyjacielskich zwiadowców. Bez
rezultatu.
7 maja 1940 roku ukończyłem praktykę na linii Maginota. Wróciłem do Paryża z przydziałem do Polskiego
Ośrodka Szkoleniowego w Coëtquidan w Bretanii. A w
trzy dni później zaczął się Blitzkrieg. Odcinki "Maroc" i
"Canada" padły ponoć bez strzału.

6. KATASTROFA FRANCJI
Po francusku - Coëtquidan. Po polsku - Koczkodan.
Zresztą obie nazwy bretońskiej mieściny zapisane są
bardziej w polskiej niż we francuskiej historii i literaturze. O Coëtquidan pisał Pruszyński i Koźniewski, obaj coëtquidańscy podchorążacy. Pisał każdy, kto wspominał
polski rok 1940 we Francji.
Coëtquidan, położone o 40 kilometrów od Rennes, stolicy Bretanii, wielki obóz jeńców niemieckich w czasie
pierwszej wojny, później centrum organizacyjne armii
Hallera, od października 1939 roku stało się ośrodkiem
szkoleniowym i organizacyjnym Wojska Polskiego we
Francji.
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Gdy 9 maja 1940 roku meldowałem się w Coëtquidan,
Ośrodek Szkoleniowy po okresie sławy i pionierskiego
zapału tkwił po uszy w koszarowej nudzie. Wychowankowie pierwszego kursu podchorążych bili się bohatersko
w Narviku, kolejny turnus, wcielony do drugiej dywizji
grenadierów, był na froncie "gdzieś we Francji". Pozostali w Coëtquidan oficerowie to albo tacy, którzy przybyli później, albo "kościane dziadki". I my - upłynniony
remanent pomniejszych ośrodków szkoleniowych i stacji
zbornych.
Groźne komunikty wojenne, które zawitały wraz z nami
do Coëtquidan, nie zmieniły obozu. Do wypełnianych arkuszy ewidencyjnych przybyło kilka rubryk, dotyczących
naszej kariery wojskowej we Francji. Armat nie przybyło.
Po krótkiej kwarantannie dostałem przydział do 3 Pułku
Artylerii lekkiej w Ludeac. Mieliśmy wejść w skład 3 dywizji,'Niestety, poza kolejnym numerem niewiele znaków
rfla niebie i ziemi wskazywało, by nasza 3 dywizja zdążyła jeszcze gdziekolwiek wejść. Jak ja im zazdrościłem,
tym szczęściarzom z pierwszej i drugiej dywjizji!
Gorycz oczekiwania utopiłem w formowanej baterii i w
rowerze. Po powrocie z linii Maginota otrzymałem przy
poborcach tyle dodatków za "front", za "przedpole", za
"niebezpieczeństwo" i już nie pamiętam za co, że stałem
się nieoczekiwanie wcale zamożnym podporucznikiem.
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Nie wiem, czy to powracające stopniowo zamiłowanie do
turystyki, czy pamięć wrześniowych trudności komunikacyjnych sprawiły, że stałem się właścicielem pięknego
sportowego roweru. A że czasu mieliśmy, niestety, nadal
w pułku aż nadto, więc też z dowódcą baterii porucznikiem Wacławem Zaorskim zjeździliśmy piękną Bretanię
wzdłuż i wszerz, delektując się dobrymi drogami i jeszcze lepszym cidrem.
Miejsce postoju naszej baterii nazywało się dostojnie
Plelan le Granad - Wielkie Plelan - w istocie była to maleńka mieścina. Trzy konkurencyjne kafejki na pustym i
śpiącym i rynku, stacja benzynowa, okrągły blaszany pisuar udekorowany wojennymi plakatami, miejsce do gry
w kule w cieniu drzew i malutki kamienny kościółek.
Nazwa naszej jednostki 3 Pułk Artylerii Lekkiej była jeszcze bardziej na wyrost niż nazwa miejscowości. Przy
nadmiarze oficerów brak było sprzętu i żołnierzy. A ci
nieliczni przedstawiciele francuskiej Polonii, których zanudzałem wykładami i musztrą, krytycznie oceniali nasze możliwości wymarszu na front.
Nudę Plelan le Grand przerywały nadchodzące komunikaty wojenne, Rozkład dnia regulowany dotychczas
musztrą i działoczynami, podporządkowany został godzinom radiowych komunikatów. Lekcja geografii, przerwana chwilowo przez Hitlera w dalekiej Norwegii, obejmo-
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wała coraz to nowe kraje. Jej tempo przekraczało najbardziej pesymistyczne przewidywania. 10 maja o godzinie
czwartej rano wojska niemieckie przekroczyły granice
Holandii, Belgii i Luxemburga. O ile armia maleńkiego
Luxemburga była bezradna wobec przejeżdżających niemieckich jednostek pancernych, o tyle holenderskie kanały i zalewy, fortyfikacje belgijskie plus bohaterskie tradycje Belgów z tamtej wojny budziły najlepsze nadzieje
przy oblężonych głośnikach w kafejkach Plelan le Grand.
- Nareszcie się Hitler narwie - komentowali nasi stratedzy.
Polska, potem Norwegia to były dla Anglików odległe,
drugorzędne fronty. Ale teraz, na przedpolu Francji, zobaczycie!
Rzeczywiście, zobaczyliśmy.
Czy miałem "schadenfreude", czytając komunikaty i odmierzając na mapie tempo hitlerowskiego Blitzkriegu?
Tak. Miałem gorzką satysfakcję. Nie na długo wystarczyła. Prawda była zbyt przerażająca i zbyt bliska. Padały
miasta, a wkrótce i państwa.
Padały niezłomne kanony strategiczne, na których, opieraliśmy wiarę w zwycięstwo aliantów. Hitlerowska ofensywa 1940 roku zaskakiwała różnorodnością formy i niezawodną precyzją operacji.
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Fortyfikacje belgijskie, potężne bunkry z betonu i stali za
Kanałem Alberta padły w ciągu kilku godzin, zdobyte
przez niemieckich spadochroniarzy, zrzuconych w minutę po ostatniej bombie. Pancerne zagony hitlerowskich
dywizji weszły w terytorium Francji. We wrześniu 1939
roku pocieszaliśmy się, że niemieckie czołgi utkną w polskim błocie. W czerwcu 1940 Francuzi uwierzyli w sprowadzonego na gwałt z Afryki generała Weyganda. Jego
teoria o zmasowanym ogniu armat 75 mm, którym zamierzał zatrzymać pancerne dywizje niemieckie, nie miała żadnych szans. Armata z 1897 roku byłaby równie
mało skuteczna jak generał z 1918. Oględnie formułowane komunikaty dowództwa nie mogły przesłonić faktu, że
francuski żołnierz z 1940 roku, spadkobierca bohaterskiego poilu spod Verdun - nie chciał się bić. Nie umiałem wówczas ocenić, ile w tym było instynktownej rozwagi narodu, oszczędzającego swej krwi, a ile pretensji
francuskiego podatnika do miliardów franków wydanych
na linię Maginota. Czekając w bretońskiej dziurze na
sprzęt, trudno było usprawiedliwić nienaruszone mosty
pod Sedanem, po których przeszły hitlerowskie dywizje,
trudno zrozumieć bezsilność francuskiej armii.
13 maja królowa Wilhelmina holenderska wraz z rządem
przeniosła się do Anglii. Kampania holenderska była
skończona.
17 maja Niemcy zajęli Brukselę.
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28 maja król Leopold belgijski, syn Alberta, króla Belgów, bohatera tamtej wojny, wydał rozkaz zaprzestania
ognia. Parlament belgijski zdetronizował króla, ale żołnierze belgijscy wracali do domów. Ile lat, miesięcy czy
dni wytrzyma Francja? Jak długo będzie się biła Anglia?
Hitlerowskie zapowiedzi spełniły się z przeraźliwą dokładnością. Na północy Francji alianci ponieśli druzgocącą klęskę. Niemieckie dywizje pancerne doszły do morza. Zanosiło się na całkowite zniszczenie odciętego angielskiego korpusu ekspedycyjnego. Lądowe wojska angielskie były wówczas dla mnie czymś nie znanym. Kraciaste spódniczki szkockich pułków, popularna piosenka
It's a long way to Tipperary i tablica w Notre Dame ku
czci miliona poległych we Francji żołnierzy brytyjskich w
latach 1914-1918 wyczerpywały moje wiadomości o wojsku angielskim. Sympatyczni młodzi chłopcy w okrągłych czapkach, których spotykaliśmy podczas wyjazdów
do Rennes, byli dopiero zapowiedzią polsko-angielskiej
wspólnoty wojennej. Chwilowo zyskiwali sympatię, biorąc z reguły naszą stronę podczas wszelkich sporów z
francuską żandarmerią. Byli przy tym doskonale zmotoryzowani i chętnie podwozili Polaków autostopem.
W Dunkierce ci sami chłopcy obok sympatii zyskali uznanie. W dniach od 28 maja do 3 czerwca na plaży w Dunkierce rozegrała się operacja, którą Anglicy określili póź-
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niej jako najtrudniejszą lądowo-morską operację wojenną Wielkiej Brytanii.
Pancerne zagony niemieckie rozbiły bez trudu nieliczne
czołgi angielskie i zepchnęły brytyjskie wojska nad morze. Na szerokiej piaszczystej plaży ustawiło się w ogonku 300 tysięcy żołnierzy. Ale nie w ogonku do niewoli,
jak zapowiadał niemiecki komunikat wojenny, lecz do
własnych okrętów stojących o pół mili od brzegu. Nacierające dywizje niemieckie zostały zatrzymane przez zaporę ogniową okrętów wojennych i lotnictwa angielskiego oraz szkockie pułki broniące angielskich towarzyszy
broni. Nie wstrzymywało to jednak ani ognia niemieckiej
artylerii, ani bomb niemieckiego lotnictwa. Hitler ogłosił
przedwcześnie komunikat o wzięciu do niewoli 300 tysięcy brytyjskich żołnierzy. Royal Navy nadała w tym samym czasie przez radio pierwszy ponoć i jedyny publiczny apel: SOS. Na ratunek czekającym pod ogniem nieprzyjacielskim żołnierzom pospieszyło wszystko, co tylko
mogło pływać, a było większe od balii: rybackie kutry i
wyścigowe motorówki, holowniki z Tamizy i londyńska
rzeczna straż ogniowa.
- Nie zamoczcie skarpetek - wołali marynarze, kolejno
wyciągając z wody zatapianych i wyławianych gwardzistów.
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Żołnierze brytyjscy zostali ewakuowani. Chyba po raz
pierwszy w tej wojnie Hitler nie dotrzymał obietnicy. Ale
już w kilka dni później Blitzkrieg funkcjonował niezawodnie dalej. Ruszyło decydujące natarcie na Paryż. Nie
na wiele przydała mi się satysfakcja, gdy porównywałem
20 dni obrony samotnej Warszawy z 23 dniami ofensywy
niemieckiej, która zlikwidowała opór Holendrów, Belgów
i Anglików na kontynencie,
9 czerwca Niemcy zajęli Rouen.
Dotychczas mierzyłem odległość, jaką przeszły wojska
niemieckie od granicy francuskiej, teraz zacząłem liczyć,
ile kilometrów pozostało im jeszcze do nas.
10 czerwca Mussolini wypowiedział wojnę Francji i Anglii. Rząd francuski uciekł z Paryża do Bordeaux, a Paryż
został ogłoszony miastem otwartym. Z perspektywy warszawskich ruin oceniałem to zbyt pochopnie, niemal jak
zdradę.
Wreszcie 14 czerwca nastąpił jeden z największych tryumfów hitlerowskiej propagandy. Dr Goebbels zachłystywał się radością, "przepraszając" w imieniu führera, że
nie dotrzymano uprzednio ustalonego terminu, zajmując
Paryż o jeden dzień za wcześnie.
Po tamtej wojnie grób Nieznanego Żołnierza umieszczono pod Łukiem Tryumfalnym na Place de l'Etoile. Wybór
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miejsca był symboliczny. Miał oznaczać, że już nigdy
więcej nie przejdzie tędy żadna zwycięska defilada. 14
czerwca 1940 roku po Champs Elysées szły zwycięskie
hitlerowskie dywizje.
Co nam pozostało? Działoczyny przy jednej armacie w
Plelan le Grand? Ćwiczenia na mapie w dowództwie pułku w Ludeac?
16 czerwca pojechaliśmy do Coëtquidan na ostre strzelanie. Pierwsze ostre strzelanie w wykonaniu 3 Pułku Artylerii. I ostatnie. Drugiego dnia ćwiczeń podczas obiadu
zapowiedziano nagle w radio ważne oświadczenie. Nowo
mianowany premier, osiemdziesięcioletni marszałek
Pétain, poddał Francję. "Zwróciłem się do przeciwnika,
aby spróbował wraz ze mną, jak żołnierz z żołnierzem,
po walce podjąć z zachowaniem honoru poszukiwania
środków, które położyłyby kres wojnie."
Nie trzeba było znać francuskiego, by zrozumieć, co zapowiadał starczy głos. W kasynie w Coëtquidan zapadła
śmiertelna cisza. Po walce? Z zachowaniem honoru?
Kres wojnie? Między naszymi francuskimi kolegami a
nami wyrosła nagle ściana nie do przebycia. Jeszcze
wczoraj prowadziliśmy wspólnie ogień artyleryjski na poligonie, liczyliśmy dni dzielące nas od wymarszu na
front. A może to tylko my, Polacy, byliśmy tacy naiwni?
Może nasi uprzejmi francuscy koledzy nie chcieli odbie-
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rać nam ostatnich na francuskiej ziemi złudzeń? Po komunikacie Pétaina nie krępowali się. Cieszyli się, że idą
do domu. Nie wiem, którą przegraną odczułem bardziej
boleśnie. Tę pierwszą, polską, na szosie do Mejszagoły,
czy tę drugą, francuską i polską, w kasynie oficerskim w
Coëtquidan. Żołnierze francuscy demobilizowali się powszechnie i szybko. Prawidłowo oceniali dalszą przydatność żołnierskiego ekwipunku, pozostawiając sobie jedynie bidon - dwulitrową manierkę pełną wina, i laskę.
A co z nami?
Zgodnie z rozkazem francuskiego dowództwa oddziały
polskie miały iść do odległego o blisko 100 kilometrów
Nantes, przeprawić się tam przez Loarę i dalej ewakuować się na południe. Słowo "iść" należało rozumieć dosłownie. Iść 100 kilometrów na piechotę, ale za to w nowych butach, które wreszcie nam wydano z magazynu.
Nasz pułkownik odjechał samochodem. Zostaliśmy pod
wodzą majora, dowódcy dywizjonu. Żeby już ponurej karykaturze stało się w pełni zadość, major wyfasował sobie wierzchowego konia.
- Kierunek Nantes! maszerować!
Jedyną zmotoryzowaną częścią naszej kolumny, wiejącej
przed niemieckimi czołgami, były dwa rowery - Zaorskiego i mój - posuwające się wraz z nami tuż za wierzchowcem dowódcy kolumny.
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Kiedy dogoni nas pierwszy lepszy zmotoryzowany zwiad
niemiecki? Nawet dla pojedynczego niemieckiego samochodu pancernego byliśmy łatwym łupem. Mieliśmy
wszystkiego cztery erkaemy, trochę starych karabinów i
coraz bardziej poodparzane od nowych butów nogi. Bateria topniała na każdym kilometrze. Polonia francuska
za przykładem gospodarzy demobilizowała się samodzielnie i skutecznie.
- Au revoir, mon lieutenant! Cześć, panie poruczniku!
Za nami pancerne dywizje niemieckie, przed nami nasz
major na melancholijnie człapiącym siwku i odległy port
Nantes. Kto tam będzie pierwszy?
Gdyśmy po całonocnym marszu doszli do odległego o 40
kilometrów Redon, dowiedzieliśmy się, że Niemcy zajęli
już Nantes i przeprawy przez Loarę i że jedyną naszą
szansą jest prom w St. Nazaire. Major zdecydował kontynuować marsz pieszy do St. Nazaire. Tego było nam
już za wiele. Postanowiliśmy z Wackiem Zaorskim "przejąć ster" naszego pieszego okrętu. Dalej na piechotę iść
nie sposób. Nasz major-dowódca był już tak zniechęcony, że nie protestował.
Od mera Redon zażądaliśmy środków transportu dla naszej baterii. Odmówił kategorycznie. Miał większe zmartwienia. Nie tylko ogólnonarodowe, ale i własne, lokalne.
W miejscowym ratuszu "więził" od rana niemieckiego
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motocyklistę, który samotnie zapędził się aż do Redon.
Ostatnie komunikaty, zwłaszcza zaś liczne oddziały francuskie, jadące do domu, wlały w duszę mera Redon jad
zwątpienia. Czy słusznie uwięził niemieckiego motocyklistę? Czy nie należało zmienić decyzji i uznać, choć poniewczasie, że dotychczasowy więzień - przetrzymywany
na wszelki wypadek obok gabinetu mera, karmiony i pojony należycie - samotnie zdobył miasto?
W rozmowie z nami mer był wyraźnie zdenerwowany i
niedwuznacznie sugerował, byśmy potwierdzili słuszność
jego zamiaru poddania Redon. W tych warunkach nasze
natarczywe upominanie się o samochody nie było najważniejszym dla niego problemem. Szybko porozumiałem się z Zaorskim. Rozstawiliśmy nasze cztery karabiny
maszynowe na rynku, za zaimprowizowaną zaporą przeciwpancerną. Nie wiem, czy mieliśmy do nich właściwą
amunicję.
Ale mer nie wiedział również. A nasze przygotowania
wyglądały groźnie i zaniepokoiły go. Moje wyjaśnienia
przygnębiły go do reszty.
- Postanowiliśmy się bronić! Miasto przejdzie do historii.
Od tej chwili będzie się mówiło "bohaterskie Redon".
Stoczymy tu na rynku bitwę z hitlerowskimi czołgami.
Francusko-polskie braterstwo broni zostanie jeszcze raz
przypieczętowane wspólnie przelaną krwią! - Co prawda
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przy tym ostatnim zdaniu Wacek Zaorski mrugnął na
mnie może zbyt wyraźnie, ale mer był przerażony nie na
żarty. Propozycja wspólnego wpisania Redon na karty
bohaterskiej historii Francji absolutnie mu nie odpowiadała. Pozostał jedyny ratunek: spławić nas jak najszybciej. Jakich argumentów użył mer Redon wobec żołnierzy
francuskich załadowanych na ciężarówki, nie wiem, ale
musiały to być argumenty dostatecznej wagi, bo w pół
godziny po rozstawieniu naszych karabinów na rynku
cała bateria była załadowana na samochody. Nam z Wackiem mer oddał do dyspozycji swego citroena. Byleśmy
tylko jak najszybciej odjechali. Uprzejmie zaakceptowaliśmy ten środek lokomocji. Na wszelki wypadek na bagażniku na dachu przymocowaliśmy rowery. Major pojechał z nami citroenem. Na prom do St. Nazaire nie zdążyliśmy, bo go Francuzi przedtem zniszczyli. Admirał
francuski, dowodzący St. Nazaire, miał rozkaz przekazania portu Niemcom. Żądał wstrzymania marszu Polaków
do St. Nazaire, które zostało ogłoszone miastem otwartym.
Duży port, bezludny i opustoszały, wyglądał przygnębiająco. W komendzie miasta odnaleźliśmy naszego pułkownika-artylerzystę, który zarządził odprawę oficerską.
Ostatnią odprawę naszego niedoszłego 3 pułku. Sytuacja
jest beznadziejna. Oddziały niemieckie są niedaleko. Proponował, byśmy indywidualnie próbowali przedzierać się
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na południe lub byśmy w mundurach i z bronią boczną
oddali się do niewoli niemieckiej.
Wyszliśmy z odprawy małymi grupkami i poszliśmy do
portu. To nie takie proste w ciągu niespełna roku po raz
drugi przegrać wojnę. Francuzi wysiedli całkowicie. Zbyt
spokojnie i niemal obojętnie. Z wczorajszych aliantów
staliśmy się nagle uciążliwymi cudzoziemcami. Wrogi nastrój w stosunku do nas potęgowały niemieckie samoloty, bombardujące na wszelki wypadek port St. Nazaire.
Nie było to groźne bombardowanie, ot, co pół godziny jakaś lekka bomba. Typowe działanie nękające. Wystarczyło jednak zupełnie, by zamknąć przed nami drzwi
wszystkich domów St. Nazaire. Na nasze polskie mundury Francuzi wyładowywali wówczas i gorycz klęski i
strach przed bombami.
- Wynoście się! Szybko!
Pozostało nas już tylko kilku. Nocne rodaków rozmowy,
już nie na paryskim bruku, ale w opuszczonym porcie St.
Nazaire, mogliśmy kontynuować najwyżej do rana. Port
stanowił wyraźny cel strategiczny, a szybkość hitlerowskich kolumn pancernych nie była już niczym hamowana. Można się było spodziewać zajęcia St. Nazaire lada
godzina. Ktoś przyniósł wiadomość z radia. Podobno Sikorski był już w Anglii i dogadał się z Churchillem. W
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Wielkiej Brytanii tworzy się Wojsko Polskie. Będzie się
bić dalej.
Do niewoli niemieckiej dobrowolnie nie pójdę. To jedno
wiedziałem na pewno. Poza tym niewiele więcej. Do najbliższej neutralnej granicy, granicy hiszpańskiej, było
800 kilometrów. Ile do najbliższego portu, skąd można
płynąć do Anglii? To trzeba było ustalić jak najszybciej.
Odnalezienie Anglików lub innych statków płynących do
Anglii nie było łatwe. Mosty na Loarze były już w rękach
niemieckich. Ponadto na wszystkich szosach rozgrywała
się zmotoryzowana francuska wersja naszych wrześniowych dróg. Nie tragiczna i krwawa, ale niemal turystyczna. Motoryzacja nie sprzyjała bohaterstwu.
Po długich poszukiwaniach noclegu wreszcie ktoś otworzył nam drzwi. Starsza pani, paryżanka. Nie lubiła Bretończyków. Nie tylko wpuściła nas do siebie, ale dała
nam jeść i pozwoliła się przespać. Skoro świt, obudziła
nas mocno zaaferowana. Są Anglicy! Są niedaleko, w
Croisique, malutkim porcie rybackim o 40 kilometrów na
północ od St. Nazaire. Wiadomość była znakomita. Ale
czy w ten sposób stara nie chce nas po prostu spławić?
Podziękowaliśmy i na przezornie zachowanych rowerach
pojechaliśmy sprawdzić.
Przejazd z St. Nazaire do Croisique to była chyba najbardziej przygnębiająca lekcja o Francji 1940 roku. Jecha-
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łem nadmorską drogą przez liczne miejscowości kąpieliskowe. Wytworne plaże nad Atlantykiem. Pełnia lata,
piękna czerwcowa pogoda. Na promenadzie nadmorskiej
codzienny elegancki tłum. Jedyny znak wojny to samochody obładowane ponad zwykłą turystyczną normę, z
gratami i pościelą przymocowaną sznurami do bagażnika
na dachu, zaparkowane na każdym wolnym skrawku. Z
głośników słychać najnowsze piosenki. Od 24 godzin komunikaty wojenne nie przerywają muzyki. Od 24 godzin
Francja prosi Hitlera o pokój. Tymczasem ludzie na wytwornej plaży oblegają kawiarnie i bary. Może tylko bardziej niż co dzień wypatrują na drodze. Czy już jadą? Tak
wyobrażałem sobie oczekiwanie na Tour de France. Tak
oglądałem oczekiwanie na niemieckie czołgi.
Pedałowaliśmy na rowerach jak najszybciej. Nasze mundury wzbudzały zażenowanie i - co za tym idzie - nieżyczliwe komentarze.
Wreszcie Croisique. Mieścina i rybacki port. Wypadliśmy
zza zakrętu na małe kamienne molo. Są! Cztery brytyjskie okręty wojenne. Nieduże, szare, pomalowane w
ciemne ochronne plamy.
Zameldowałem się na najbliższym okręcie. Oficer służbowy, jak z opakowania tytoniu Navy Cut: z bródką i z fajką w zębach. Będzie czekał do godziny szesnastej. Ma
rozkaz zabrać na pokład wszystkich napotkanych Pola-
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ków. Gdzieś wysoko burczał niemiecki samolot. Anglicy
nie przejmowali się nim zbytnio. Wypuścili niewielkie balony ochronne i czekali. Naregulowaliśmy zegarki, żeby
się nie spóźnić, i rozjechaliśmy się, żeby zawiadomić napotkanych rodaków. Wieść o angielskich okrętach rozniosła się szybko. Nigdy nie przypuszczałem, że tylu Polaków wędrowało wówczas po bretońskich szosach.
Gdy wróciłem na okręt, nie było już miejsc siedzących na
pokładzie. Z trudem załadowałem mój jedyny dobytek rower. Znowu "nie zdążyłem" na wojnę.
Nazwy okrętu nie zapamiętałem. Dowiedziałem się jej w
17 lat później, gdy w roku 1957 oprowadzając po Warszawie grupę oficerów Royal Navy, którzy przypłynęli z
kurtuazyjną wizytą do Gdyni, spotkałem wśród nich komandora Gilesa, który dowodził korwetą HMS "Vigilliant", na której pokładzie odpłynąłem z Croisique w
czerwcu 1940 roku.
Załoga naszego okrętu nie bardzo odpowiadała moim
wyobrażeniom o wilkach morskich. Przeważnie młodzi
chłopcy, weseli, poubierani w dziwne sportowo-cywilne
ciuchy. Na pierwszy rzut oka niezdyscyplinowani, szwendający się bez celu po okręcie. Dopiero gdy wypłynęli na
morze i jednocześnie odstrzeliwali się atakującym niemieckim samolotom, rzucali bomby głębinowe na łódź
podwodną, a w pół godziny później zastopowali okręt, by
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wyłowić załogę zatopionego frachtowca norweskiego nabrałem do tych niby-cywilów wielkiego szacunku. Poszli całą naprzód.
Cóż to za wspaniałe uczucie być wówczas na dziobie
okrętu, którego podstawową bronią są: szybkość i torpedy. Stałem tam początkowo zastrachany, a później urzeczony, w tunelu wodnym, kilkumetrowej wysokości, żłobionym dziobem okrętu. Za nami została Francja. Hitler
nie szczędził jej upokorzeń. 21 czerwca podpisano zawieszenie broni. Cała uroczystość została precyzyjnie wyreżyserowana jako rewanż za 11 listopada 1918 roku w
Compiègne. Ściągnięto z muzeum ten sam wagon, w którym przed 21 laty marszałek Foch dyktował Niemcom
zwycięski pokój. W tym samym miejscu na torze kolejowym w lasku w Compiègne, nad pamiątkową tablicą,
umieszczoną między szynami, Hitler zasiadł na fotelu Focha i w otoczeniu Goeringa, admirała Readera oraz generałów Keitla i von Brauchitscha, przyjął francuską delegację. Niewiele znaczących francuskich generałów w
towarzystwie pana Noël, byłego ambasadora francuskiego w Warszawie.
21 czerwca kampania francuska została zakończona. Historyczny wagon odjechał do Berlina. Tego samego dnia
na pokładzie brytyjskiej korwety wylądowałem w Plymouth.
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Tego samego dnia w Palmirach pod Warszawą Niemcy
rozstrzelali mego ojca i brata.

7. UCZĘ SIĘ ANGLII 1940 ROKU
- A cup of tea? - Może herbaty?
To były pierwsze słowa, jakie usłyszałem w Anglii. Herbata była z mlekiem, bardzo słodka - w dużym, białym
kubku. Towarzyszyła jej prostokątna pajda chleba z dżemem oraz starsza pani w okularach, uśmiechająca się do
mnie życzliwie. Dłuższe przemówienie, z którego oprócz
"cup of tea" zrozumiałem niewiele ponad "polish soldiers", zostało poparte dobrym, serdecznym spojrzeniem
i zamaszystym podniesieniem kciuka do góry. "Thumb
up" - kciuk do góry, co odpowiada warszawskiemu
"trzym się", było wówczas nie tylko pozdrowieniem, ale
programem politycznym Anglików. Wywodził się ten gest
z lotniczych obyczajów, gdy przed startem samolotu mechanicy meldują z ziemi pilotowi zamkniętemu już w kabinie, że wszystko w porządku. Rangę polityczną nadał
mu Churchill, witając podniesionym kciukiem oczekujących go na lotnisku, gdy w czerwcu 1940 roku wracał z
ostatniego lotu do Francji, gdzie na próżno usiłował
przekonać rząd Pétaina o konieczności dalszego prowadzenia wojny.
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Thumb up - trzym się. Będziemy się bić dalej! To było
wówczas najważniejsze. "Wszystko wskazuje na to - mówił Churchill - że wojna będzie długa i ciężka. Nikt nie
może powiedzieć, jak się ona rozszerzy. Jedno jest pewne: ludy Europy nie będą zawsze rządzone przez gestapo
ani świat nie będzie poddany władzy Hitlera i jego ewangelii nienawiści. Możemy okazać litość, ale nie będziemy
o nią prosić." Powiadają, że Anglia przegrywała wiele bitew, zawsze jednak z wyjątkiem jednej - tej ostatniej.
Jakże bardzo chciałem, wtedy w czerwcu 1940 roku, nadal wierzyć w aktualność tej maksymy. Nie wiem, kto
mnie bardziej w tej wierze utwierdzał - brytyjski premier
swym przemówieniem czy starsza pani na dworcu w Plymouth - swym uśmiechem. Byłem głodny i zziębnięty.
Ale bardziej od gorącej herbaty i pajdy chleba potrzebowałem serdecznego uśmiechu i dobrego ludzkiego spojrzenia.
Pociąg, do którego wsiedliśmy w Plymouth, był pierwszą
lekcją angielskich kontrastów i przestrogą przed zbyt pochopnym wyciąganiem wniosków. Przedziały wygodne,
ale wagony mocno przestarzałe z wejściem z zewnątrz
do każdego przedziału. Śmieszne lampioniki i kinkiety,
jakby żywcem przeniesione do kolejowego przedziału z
wiktoriańskiego saloniku. Ale szybkość pociągu 100 kilometrów na godzinę.
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Z okien wagonu chłonąłem Anglię, wyspę nieznaną. Byłem tu już uprzednio, na skautowym Jamboree w 1929
roku, w Arrow Park pod Liverpoolem, ale oprócz barwnych wspomnień z międzynarodowego obozu, w którym
nasze namioty reprezentacyjnej warszawskiej drużyny
sąsiadowały ze Syjamem i Jamajką, niewiele wywiozłem
wiadomości o gospodarzach wyspy.
Jechaliśmy pociągiem przez rozległy park, gęsto przetykany miastami i kominami fabrycznymi, jakim wydała mi
się Anglia. Malownicze kępy drzew, bardziej przypominające park Łazienkowski niż prawdziwy las. Dużo pastwisk. Uprawnych pól ani na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ta cecha angielskiego krajobrazu stanie się
wkrótce poważną troską ministra wyżywienia, który wobec blokady Atlantyku przez niemieckie łodzie podwodne
będzie zalecał rodakom, by zaorywali pastwiska, a nawet
- o zgrozo! - i pola golfowe, a sadzili kartofle i siali zboże.
Proceder od dawna zapomniany na bogatej wyspie, która
od lat sprowadzała produkty żywnościowe ze swych zamorskich włości.
Pierwszy nocleg wyznaczono nam w namiotach pod Liverpoolem na słynnym torze wyścigowym Grand National. Koni nie było, były natomiast armaty. I to nie byle jakie. Zaimponowały mi, nawet w zestawieniu z prześladującym mnie uparcie działem "wzór 97". Armaty z
drzewa! Początkowo nie chciałem wierzyć własnym
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oczom. Dopiero bliższy kontakt z groźnie wyglądającymi
z daleka działami przeciwlotniczymi przekonał mnie.
Atrapy, makiety armat w skali 1:1! Umiejętnie porozstawiane i od niechcenia zamaskowane. Do tego obsługa, z
miejscowego Home Guardu - straży obywatelskiej zbrojna w niewiele skuteczniejsze antyczne karabiny.
Lotnicy niemieccy robiący zdjęcia brali drewniane działa
serio. Członkowie Home Guardu pocieszali się, że to dobry kawał nie uzbrojonej Anglii wobec Hitlera szykującego się do inwazji.
Thumb up - trzym się!
Pojechaliśmy dalej.
Krajobraz stawał się górzysty. Zaczynało padać.
Byliśmy w Szkocji.
Crawford, pierwsze miejsce mego dłuższego pobytu,
wspominać będę zawsze w tonacji deszczowej. Nie
wiem, jaka jest stała aura tych szkockich pagórków i
znakomitych pastwisk, ale w lipcu 1940 roku lało albo
padało, siąpiło albo mżyło (więcej nazw deszczu nie
znam). Do tego jeszcze mieszkanie we wspólnych namiotach, niezbyt umiejętnie rozstawionych i licho urządzonych. W tych namiotach bardzo różne, ale jednakowo
przygnębione i z reguły mocno skłócone, towarzystwo
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oficerskie. Z goryczą, z kompleksami, z nieufnością. I
bez wojska.
Już we Francji emigracyjne Wojsko Polskie cierpiało na
nadmiar oficerów. Ale we Francji żyła liczna emigracja
polska, potencjalna rezerwa formujących się polskich dywizji, był niewielki, ale stały dopływ uciekinierów z różnych obozów jenieckich. Było na co liczyć.
Po ewakuacji na Wyspę sytuacja pogorszyła się radykalnie. Wkrótce można było przeprowadzić ścisły remanent
wojskowych dusz. Do dnia 15 lipca 1940 roku ewakuowano z Francji do Wielkiej Brytanii 19451 żołnierzy polskich, w tym 5243 oficerów. I to był cały majątek. Ewentualni ochotnicy z Polonii kanadyjsko-amerykańskiej byli
bardzo odlegli i mocno wątpliwi.
Nic więc dziwnego, że na giełdzie personalnej pod szkockimi namiotami nastąpił istny krach. Zmieniła się skala
wartości. Im niższa szarża, tym bardziej poszukiwany towar. Szeregowiec stał się persona grata. Był przedmiotem zapobiegliwych starań, a nieraz przyczyną groteskowego "handlu dusz". Nieliczni dowódcy oddziałów, które
dostały się do Anglii w jako tako zwartym szyku, byli
przedmiotem zabiegów ze strony oficerów sztabowych,
przed którymi stała smutna perspektywa wegetacji w kadrowych formacjach "leśnych dziadków" lub wręcz karne
odosobnienie na wyspie Rotesey, miejscu dla osób poli-
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tycznie niepożądanych. Niejeden pełnowartościowy oficer skazany był - zwłaszcza w tym pierwszym okresie na przygnębiającą wegetację. Toteż namioty w Crawford
przesiąknięte były nie tylko wilgocią, ale i atmosferą kłótliwości i zdenerwowania.
Po śniadaniu poszedłem na spacer. Siąpił niezawodny
szkocki deszcz. Uparty, cierpliwy, pozbawiony wszelkich
uroków naszej letniej ulewy. Szedłem sam znajomą drogą wśród pastwisk, obok całkowicie na deszcz obojętnych wodoodpornych owiec. Poranny komunikat BBC,
którego wysłuchałem u życzliwych sąsiadów, budził raczej melancholijne refleksje. Wyliczał z zaskakującą
szczerością ilości ton własnej floty zatopionej przez niemieckie łodzie podwodne, podawał niewspółmiernie
małe do naszych wymagań rezultaty własnych nalotów
bombardujących. Zapowiadał ograniczenia żywnościowe
i zmniejszenie przydziałów benzyny od zaraz, a zdecydowaną przewagę produkcji alianckich samolotów i czołgów od 1944 roku. Co prawda dziesięć miesięcy wojny
oduczyło mnie wiary w horoskopy wygrywania wojny "na
pierwszego", ale mimo wszystko trudno było pocieszać
się tak odległą perspektywą przewagi wojennej aliantów.
Nie byłem sam na drodze wśród szkockich pagórków.
Ktoś równie jak ja przekładał widać deszczową włóczęgę
nad namiotowe rodaków rozmowy. Na najbliższym zakręcie spotkaliśmy się nos w nos.
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Andrusza! Do wielu nieoczekiwanych spotkań przywykłem już na trasie Warszawa-Kowno-Paryż-Crawford, ale
tym razem trudno było uwierzyć własnym oczom. Andrzej Świątkowski, architekt, a dla przyjaciół Andrusza we własnej osobie.
W lipcu 1938 roku żegnałem go w Warszawie, gdy jechał
do Afganistanu, w lipcu 1940 roku witałem na drodze w
Szkocji. Właściwie nie bardzo witałem. Nie zdążyliśmy
sobie nawet zadać równie bezmyślnego, jak sakramentalnego pytania: "co ty tu robisz?", bo zagapiliśmy się
obydwaj. Na psa. Na małego szkockiego owczarka, który
na pobliskiej łące komenderował wielkim stadem owiec.
Widowisko było znakomite. Na szmaragdowej, mokrej
łące ciasno zbite stado owiec zafascynowane było postacią małego psiaka, warującego o kilkanaście metrów
przed nim.
Opodal stało dwóch Szkotów. Owce były poddawane jakimś ochronnym szczepieniom czy innym hodowlanym
zabiegom. Jeden ze Szkotów szybko dokonywał zabiegu,
drugi wiechciem słomy, zanurzonym w kuble żółtej cieczy dezynfekcyjnej czy po prostu farby, znaczył grzbiety
zoperowanych pacjentów. Zadanie psa polegało na doprowadzeniu owiec do zabiegu. Początkowo zadanie było
łatwe. Ilość znaczonych żółto owiec była stosunkowo niewielka, toteż niemal każda nadawała się do przyprowadzenia. Ale stopniowo selekcja stawała się coraz trud-
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niejsza. Owiec bez żółtych plam na grzbiecie było coraz
mniej. A pies się nie mylił. Sobie tylko znanym sposobem
wyławiał ze zbitego stada nie oznaczonych farbą pacjentów, posłusznie wykonujących jego rozkazy. Krótkie urywane szczeknięcia, kilka szybkich susów, a w ostateczności ostre zęby owczarka działały szybko i bezbłędnie.
Przepraszam, spotkałem niespodziewanie przyjaciela, a
opowiadam o owcach i psie. Ale i wtedy, na szkockiej
drodze, zachowałem się podobnie.
Nie widzieliśmy się dwa lata, w tym czasie Andrusza
zdążył objechać pół świata, a teraz staliśmy na deszczu,
zagapieni na sympatycznego psiaka.
- Fajne psisko! - skomentował Andrusza, po czym lakonicznie opowiedział mi o sobie.
Andrzej Świątkowski, architekt, dziwak i fantasta. Postać nie mieszcząca się w ramach studenckiego pokoiku
na poddaszu oficyny na Kruczej. Endek, a jednocześnie
serdeczny przyjaciel drukarza-komunisty, ciężko chorego na gruźlicę, którego Andrzej, aresztowany w jakiejś
ulicznej awanturze, poznał w więzieniu, a później przez
długie miesiące gościł u siebie na Kruczej. Utalentowany
architekt-konstruktor bez namysłu rzucił dobrze płatne
zajęcie w Warszawie, by budować zaprojektowane przez
Jerzego Żukowskiego górskie schronisko na Kostrzycy,
na Huculszczyźnie. Cały transport na tej budowie odby-

7. UCZĘ SIĘ ANGLII 1940 ROKU

167

wał się konno na jukach, a biuro kierownictwa mieściło
się w kurnym szałasie.
- To wspaniali cieśle i jeszcze lepsi bajarze - mówił, gdyśmy go odwiedzili tam w górach przy okazji letnich ćwiczeń z architektury polskiej. W 1938 roku oznajmił, że
jedzie. Dokąd? Do Afganistanu. Pożegnaliśmy się na
dworcu w Warszawie. Teraz w Crawford, po dwu latach,
słuchałem afgańskiej opowieści.
Afganistan stał się modny w Polsce, gdy w 1929 roku odwiedził Warszawę Amanullah-chan, były król Afganistanu. Co prawda z daleka, zdetronizowany, ale zawsze
król. Był więc pluton szwoleżerów, bal i przyjęcie ku
czci. Sam Amanullah musiał to być facet nie pozbawiony
poczucia humoru, bo gdzieś przy wódce nadał tytuł książęcy Wieniawie Długoszowskiemu i obdarował go kolorowym płaszczem przywiązanym do książęcego tytułu.
Nie wiem, ile było w tym zainteresowań polskiego wywiadu, a ile "eksportu polskiej myśli technicznej", dość
że w kilka lat później do Afganistanu wyjechała ekipa
polskich inżynierów. Próbką naszych możliwości eksportowo-technicznych w Afganistanie miała być budowa
trudnego odcinka górskiej drogi w konkurencji z podobną ekipą niemiecką. Andrusza był idealnym kandydatem
do takiej (wyprawy. Sztuka obliczania ścian oporowych
była tam równie cenna, jak umiejętność spania pod go-
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łym niebem przy ognisku. Budowa polskiego odcinka
drogi szła dobrze, a widocznie nam życzliwe deszcze
podmyły sąsiedni odcinek budowany przez Niemców. Egzotyczny kraj, znakomite tereny łowieckie i ciekawa robota w górskim, zdrowym klimacie. Do tego jeszcze gaża
płacona w funtach angielskich.
1 września 1939 roku ujawnił fatalną ułomność Andruszy. Gospodarze nie mogli go zrozumieć. Zarabiał pokaźne sumy, których jedna czwarta zaspokajała wszystkie
jego łowiecko-turystyczno-kolekcjonerskie namiętności. I
nagle postanowił zerwać kontrakt i wracać. Po co? Że
tam gdzieś, o kilka tysięcy kilometrów wybuchła wojna?
Różne były wojenne drogi Polaków jadących do Warszawy. Andruszy przypadła jedna z dłuższych. Pierwszy tysiąc kilometrów przejechał na wielbłądzie z koczującym
plemieniem pasterskim. W roku 1939, w epoce spitfirów
i meserszmitów, w Afganistanie wielbłąd był nadal najszybszym środkiem lokomocji. Niemieckie czołgi były
jednak szybsze od afgańskich wielbłądów. Z pierwszej
gazety, do jakiej wreszcie dobrnął, dowiedział się, że już
do Warszawy nie zdąży. Wracać do Afganistanu? Wielu
tak zwanych rozsądnych ludzi by wróciło, ale nie Andrusza.
Hitler dał mu kilka miesięcy czasu "drôle de guerre",
więc do Francji zdążył. A że był gorącego serca i krzep-
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kiej ręki, to Francuzowi, który w kafejce w Marsylii zakwestionował w rozmowie odwagę polskiego żołnierza dał w pysk. Żandarmeria francuska, nie wdając się w
dyskusje polityczne, zapakowała go do kryminału. Nie
zdążył odsiedzieć kary, ale to już nie jego była wina, tylko Francuzów, którzy tymczasem zlikwidowali swoją III
Republikę. Byli jednak na tyle rozsądni, że wcześniej wypuścili lokatorów marsylskiego więzienia.
Na Wyspę trafił bez kłopotów. Gdy mu opowiedziałem
krótko o moich dotychczasowych perypetiach, zawyrokował lakonicznie:
- Nie bój się, zdążymy.
Tymczasem uczyliśmy się Anglii 1940 roku. Powierzchownie, jak popadło, ale szybko i z zapałem. Pierwszą
lekcją o tej wyspie była wypłata poborów. Płatnik dywizjonu miał sądny dzień, zanim nasz pierwszy angielski
żołd obliczył, wytłumaczył każdemu i wypłacił. Po ogólnie przyjętym dziesiętnym systemie monetarnym pierwsze zetknięcie z angielską walutą, która obowiązywała
wówczas, napawało szacunkiem dla jej wartości oraz melancholijną zadumą. Trudno coś bardziej skomplikowanego wymyślić. Jeden funt dzielił się na 20 szylingów,
każdy po 12 pensów. 20 x 12 = 240 - zmiana funtów na
szylingi i pensy to już dostatecznie niewygodne, ale jeszcze nie takie trudne. Prawdziwy kłopot zaczyna się do-
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piero przy mnożeniu i dzieleniu. Kto ma czas i ochotę,
niech spróbuje pomnożyć w pamięci na przykład 2 funty,
8 szylingów, 11 pensów przez 28 lub dokonać zawiłej
sztuki podzielenia stu funtów na przykład przez 37!
Biedne angielskie dzieci uwikłane w funtowo - szylingowo - pensowe zadanie arytmetyczne! Ale to jeszcze nie
wszystko. Ceny w eleganckich sklepach, honoraria szanujących się adwokatów i lekarzy ustalane były nie w
funtach, lecz w gwineach. A gwinea jest to moneta, która
materialnie nie istnieje, a służy jedynie do oznaczania
cen w eleganckich sklepach. Oznacza jeden funt plus jeden szyling. Również jedna korona, równa pięciu szylingom, istniała tylko teoretycznie. Natomiast była w obiegu duża srebrna "półkoronówka" = 2/6. Nieco od niej
mniejsza moneta dwuszylingowa - to nie dwa szylingi,
ale jeden floren.
Odwrotnie, obok jednostek monetarnych, które fizycznie
nie istniały, ale były używane powszechnie do określania
cen, była moneta, która istniała, ale praktycznie nie miała zastosowania. Mały pieniążek z mysikrólikiem: ćwierćpensowy farthing, nie używany nawet jako najdrobniejsze "drobne". Jedyne chyba zastosowanie farthinga to
przerabianie małych pieniążków z mysikrólikiem na
damskie bransoletki. Zabieg równie niedozwolony i karalny jak przeróbka dziesięciogroszówek na medaliki z
Matką Boską.
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Pierwszy wyjazd autobusem ze Szkocji do Londynu nauczył mnie, że funt szkocki był co prawda równy angielskiemu, ale w Londynie uważany był za obcą walutę i
trzeba go było wymieniać w Bank of Scotland. To zresztą
nie jedyna szkocka osobliwość monetarna. W Szkocji istniał ściśle przestrzegany zwyczaj zbiórki w kościele "na
tacę". Obowiązywało niepisane prawo, że wypada dać
srebrną monetę, co oznaczałoby co najmniej 6-pensówkę. By nie ranić serc skąpych Szkotów, wypuszczono
mały srebrny pieniążek 3-pensowy. I tradycji zadość, i
szkockiej kieszeni.
Byłem zaskoczony, gdy płacąc w sklepie banknotem pięciofuntowym (drukowanym tylko jednostronnie i tylko w
kolorze czarnym), zostałem uprzejmie poproszony przy
kasie, bym się na odwrocie podpisał. Czyżby banknot był
podejrzany? Nie, jest bez zarzutu, tylko że to wcale nie
banknot, tylko weksel Banku Angielskiego, który trzeba
było każdorazowo żyrować. Banknotów o wyższej wartości niż 5 funtów nie ma, ale każdy ma prawo zamówić sobie, po wpłaceniu odpowiedniej sumy i za odpowiednią
opłatą, prywatny banknot na dowolną sumę.
Drugą lekcją była szkocka odrębność.
Na nasze gorące, choć wątpliwą angielszczyzną formułowane zapewnienia, że cieszymy się z pobytu w Anglii, że
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się nam tu w Anglii podoba, nasi szkoccy gospodarze
uprzejmie, ale stanowczo protestowali.
- Nie jesteście w Anglii. Jesteście w Szkocji. Londyn - to
stolica Anglii, nasza szkocka stolica to piękny Edinburgh. A największe wydarzenie sportowe to międzynarodowy mecz piłkarski Szkocja-Anglia, niestety zawieszony na czas wojny.
Przypominali, że długi rozdział historii Anglii to wojny
angielsko-szkockie. Coś z tej odrębności pozostało nadal.
Górzystej i stosunkowo biednej Szkocji oraz parkowej,
bogatej Anglii. Poza Szkocją barwne szkockie kraty stanowią tylko międzynarodowy atrybut domów mody, natchnienie najelegantszych pledów. Tu, w Szkocji, szkockie kraty "tartany" były ściśle przestrzeganą tradycją
szkockich klanów i szkockich pułków. Specjalna encyklopedia określa precyzyjnie zarówno wzory krat, jak i
uprawnione do ich używania rody i pułki. Szkockie pułki
dopiero w roku 1939, po dyskusji w parlamencie, utraciły przywilej chodzenia także i na froncie w barwnych
spódniczkach na rzecz powszechnie wprowadzonego
brytyjskiego battle dressu.
Odrębności historyczno-obyczajowe, których kolorowym
przykładem były kraciaste spódnice szkockie, nie przeszkadzały temu, że ponoć największe londyńskie domy
towarowe należą do Szkotów i że oba narody odnoszą się
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z jednakową sympatią do szkockiej whisky. Na tym polu
nawiązaliśmy szybko kontakty z przedstawicielami
wszystkich narodów wspólnoty brytyjskiej. W roku 1940
byliśmy w Szkocji bardzo popularni, więcej - modni. Jako
romantycznie wierni alianci, jako szarmanccy żołnierze
ustępujący kobietom miejsca w autobusie. Zwłaszcza
młodym i ładnym.
Niemałą zasługę w utrwalaniu popularności polskich żołnierzy w Szkocji - chwilowo bez sprzętu i broni - mieli
nasi marynarze i lotnicy. Marynarze pływali w Royal
Navy niemal nieprzerwanie od września 1939 roku, zyskując wielkie uznanie Brytyjczyków. Lotnicy wchodzili
dopiero do akcji. Nareszcie mieli sprzęt. Pozbyli się kompleksu niższości wobec meserszmitów, stukasów i dornierów. Nad Kanałem La Manche i Londynem brali rewanż za wrześniowe polskie niebo. Już pierwsze dni rozpoczynającej się bitwy powietrznej o Anglię ujawniły
wspaniałe wartości bojowe polskich lotników.
Chodziliśmy w sławie wojennej i we francuskich mundurach, ale z nieodzownym biało-czerwonym napisem "Poland" na ramieniu. To była wówczas najskuteczniejsza
przepustka do szkockich serc. Nie bez powodu Bruce
Marshall w książce Chwała córy królewskiej pisał o tych
latach w Szkocji: "Nowy biskup obliczył, że od czasu
przybycia Polaków ilość wypadków najpopularniejszego
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z grzechów śmiertelnych wzrosła w diecezji o 243,75
procenta."
Kwaterowaliśmy w Coatbridge, małej szkockiej mieścinie, opodal Glasgow, w miejscowej szkole. Jeździliśmy
codziennie do Glasgow, dwumilionowego brzydkiego
miasta najdzielniejszych brytyjskich pułków, największych stoczni i najlepszych tkalni. Gwoli ścisłości trzeba
uzupełnić tę listę jeszcze jednym wówczas aktualnym
"naj": najgorętszych serc. Kawały o wyrachowanych i
skąpych Szkotach, szczególnie zresztą popularne w
Szkocji, były w 1940 roku nieaktualne.
Obok oficjalnych, drobnych przywilejów przyznanych
polskim żołnierzom, świadczących o ogólnym nastroju,
jak bezpłatna jazda tramwajami i autobusami, spotykaliśmy się niemal na każdym kroku z indywidualnymi dowodami serdecznej sympatii. Ochotnicze autostopy z inicjatywy kierowców zarówno sportowego jaguara, jak i
ciężarówki z przyczepą, kino fundowane przez przygodnych sąsiadów w ogonku do kasy, opieka w kantynach i
ogniskach. Serdeczna pomoc, często anonimowa i bynajmniej nie obliczona na efekt: koszyk ustawiony w szatni
klubu z prośbą, by w nim zostawić dziurawe skarpetki do
wycerowania lub podartą garderobę do reperacji, kartka
w oknie prywatnego mieszkania zapraszająca polskiego
żołnierza na gorącą kąpiel.
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Gdyby nie brak armat i sprzętu, nie byłoby nam w Coatbridge źle. Spaliśmy jeszcze na twardych deskach i na
wspólnej sali w miejscowej szkole, co po wilgotnych namiotach Crawford wydawało mi się niemal luksusowym
hotelem. Nasi szkoccy gospodarze oceniali to widać inaczej.
Któregoś dnia wracaliśmy ze Stefanem Majewiczem wieczorem z Glasgow. Zastąpił nam drogę jakiś starszy pan.
Kolor nosa wyraźnie określał go jako bywalca nie mlecznych barów. Moja uboga angielszczyzna wystarczyła, by
zrozumieć jego gorący protest przeciwko ulokowaniu
polskich żołnierzy w budynku szkolnym.
Najpierw musimy iść z nim na whisky, a potem zamieszkać u niego w domu - oświadczył kategorycznie.
Mr Duncan, bo tak nazywał się nasz nowy znajomy, zamieszkały w Coatbridge, był krawcem, właścicielem znanej firmy "Imry" na Buchanan Street w centrum Glasgow. Po dwóch głębszych próbowaliśmy go przekonać,
że nam się w szkole dobrze wiedzie, że nie chcemy państwu Duncan robić kłopotu. Przy czwartej kolejce nasz
opiekun wykluczył wszelką dyskusję na ten temat. Mieliśmy tylko wspólny kłopot z odnalezieniem drogi do
domu, bo Mr Duncan z trudem utrzymywał równowagę,
a black-out był przestrzegany w Szkocji bardzo rygorystycznie.
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W końcu jednak trafiliśmy. Do mieszkania państwa Duncanów i do ich serc.
Nasz kilkutygodniowy pobyt w ich gościnnym domu wytrzymał w pełni próbę czasu. Gdy w 1945 roku znowu
znalazłem się na wyspie, trafiłem na Buchanan Street w
Glasgow, do starych przyjaciół. Jeśli ktoś chce opowiadać kawały o skąpych Szkotach o oschłym sercu, to, proszę, nie przy mnie!

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI
Choć było mi dobrze u Duncanów, z radością przeniosłem się do namiotów w Symington. To już pachniało
wojskiem. Handel dusz i wstępne zabiegi organizacyjne
były za nami. Nasz 1 Dywizjon Artylerii Lekkiej powoli
zaczynał się przeobrażać z teoretycznej liczby w schemacie organizacyjnym na sztabowym biurku w zaczątek
prawdziwej jednostki.
Ku zazdrości "leśnych dziadków" dostaliśmy nowe mundury. Mimo znakomitej jakości nie spotkały się one z
uznaniem starszyzny oficerów i podoficerów zawodowych. Bardziej przypominały sportowy ubiór narciarski
niż nasz mundur przedwojenny, wywodzący się w prostej
linii z napoleońskich jeszcze tradycji. Podstawą battle
dressu, angielskiego munduru z drugiej wojny świato-
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wej, który stał się później natchnieniem młodzieżowej
mody, była krótka bluza i narciarskie luźne spodnie spinane u dołu szerokimi, parcianymi mankietami. Te właśnie mankiety pozwoliły w naszej baterii, w sposób najmniej oczekiwany, nawiązać do tradycji barwnych mundurów ułanów księcia Józefa.
Skąd to dziwne skojarzenie?
Z piosenki.
Wśród licznych piosenek, które ku uciesze szkockich
dzieci "ćwiczyliśmy w marszu", był naturalnie i popularny Sen szyldwacha z refrenem "amaranty zapięte pod
szyją, o Boże mój, jak te polskie ulany się biją..." Nasze
khaki mankiety także się zapinało. Co prawda znacznie
niżej, ale to już wystarczyło do skojarzenia. I tak zostały
jako "amaranty".
Najwspanialszym jednak wynalazkiem nowego munduru
były nie "amaranty", ale kieszenie. 9 (słownie dziewięć)
kieszeni, bez ani jednego widocznego guzika zewnętrznego, którego brak mógłby stać się utrapieniem podczas
częstych apeli mundurowych. Królowała duża kieszeń na
spodniach, nad lewym kolanem. Nie wiem, czy to ta właśnie kieszeń przesądziła wymiar popularnych "kieszonkowych" wydawnictw książkowych, czy też odwrotnie wydawcy książek inspirowali wojskowych krawców, ale
rezultat był doskonały: książka mieściła się w kieszeni
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jak ulał. Jeśli do tego dodać jeszcze, że maskę przeciwgazową zamiast w blaszanej puszce nosiło się w brezentowym chlebaku, w którym co prawda wbrew King's Regulations, ale za to zgodnie z życiowym zapotrzebowaniem mieściły się zamiast maski: piżama, pantofle, przybory toaletowe i ręcznik, a łaciata ochronna płachta
przeciwiperytowa doskonale zastępowała nieprzemakalny płaszcz - to wówczas walory naszego umundurowania
będą w pełni zrozumiałe.
Kieszeń w książkowym wymiarze nie była jedyną formą
upowszechniania czytelnictwa. W dywizjonie, w którym
większość żołnierzy posiadała średnie i wyższe wykształcenie, byliśmy tak spragnieni drukowanego słowa, że
każda nowa książka polska była natychmiast rozchwytywana. Z nielicznych zabranych z kraju książek, w trakcie
wojennych przesiadek do Francji i Anglii, nie zostało niemal nic. Jedyne przedwojenne drukowane polskie słowo,
jakie zachowało się w naszej baterii, to książeczka PKO
Stefana Majewicza z wkładem 68 złotych i pierwsze 142
strony drugiego tomu Potopu. Czekaliśmy na nowe
książki drukowane na Wyspie.
Najpierw pojawił się Pan Tadeusz, a potem Trylogia
Sienkiewicza, która rozpętała istną falę konkursów ze
znajomości losów Kmicica, Skrzetuskiego i Zagłoby, prawzór późniejszych teleturniejów. Bestsellerem był jed-
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nak nie Sienkiewicz, ale Mac Calum: Nauka angielskiego.
Uczyliśmy się angielskiego wszyscy. Na różne sposoby.
Porucznicy metodycznie wkuwając słówka nawet podczas służby (wykroczenie nie przewidziane chyba nawet
w King's Regulations), starsi oficerowie na kursach organizowanych przez Church of Scotland (po każdej lekcji
podwieczorek) - podchorążowie i szeregowi przy pomocy
życzliwych darlingów.
Na marginesie tych darlingowych zainteresowań naszego dywizjonu zasłynąłem zgoła nieoczekiwanie jako chiromanta. Nie na darmo hobby jest słowem angielskim.
Anglia to kraj wszystkich możliwych hobby, z których
każde posiada obszerne zaplecze książkowe. Była książka zawierająca spis numerów i imion angielskich lokomotyw, był ilustrowany katalog sztucznych much do łowienia pstrągów, były także podręczniki chiromancji,
które zapędziły w kozi róg naszego przedwojennego "dr
Pyfello - jasnowidza, zatwierdzonego przez władze". Taki
właśnie gruby tom "naukowych" podstaw chiromancji
wpadł mi do ręki w szkockiej kantynie. Podczas najbliższej 24-godzinnej służby przewertowałem wypożyczone
tomisko. To mi wystarczyło, bym wkrótce awansował do
rangi dywizjonowego chiromanty. Początkowo większość
ekspertyz dotyczyła "linii życia" na lewej dłoni mych kolegów. Z czystym sumieniem zapewniałem każdego o wy-
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jątkowo długowiecznych skłonnościach i szczęśliwym powrocie do Polski. Wraz ze wzrostem mej chiromanckiej
sławy zmieniło się zapotrzebowanie rynkowe. Coraz częściej zjawiały się przede mną dłonie szkockich panien,
których zainteresowania koncentrowały się wokół "linii
serca". Bez trudu zapewniałem każdą o szczęściu w miłości.
Ciągle jeszcze nie mieliśmy dział ani sprzętu motorowego. Ale, może właśnie dlatego, z tym większą skrupulatnością przestrzegaliśmy fasonów i aplikowanych na kredyt hierarchii, wprost proporcjonalnych do motoryzacyjnych kwalifikacji oddziału. Choć wszyscy chodziliśmy na
ćwiczenia pieszo, a rzeczywisty kontakt ze sprzętem motorowym ograniczał się do autostopów lub autobusów
"Blue Bird", to jako potencjalni zmotoryzowani artylerzyści patrzyliśmy z wyraźną wyższością na piechotę. Dla
równowagi jednak odczuwaliśmy lekki kompleks niższości w stosunku do sąsiadujących z nami w Cuppar Angus, chwilowo również spieszonych, "pancernych kawalerzystów''.
Gdy stojąc w ogonku do kina, zwróciłem się do jednego z
ich oficerów per "panie kapitanie" zamiast obowiązującego w kawalerii "panie rotmistrzu", było to kamieniem obrazy dla całej "pancernej kawalerii" stojącej przed kasą.
Stali w butach z ostrogami.
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Wobec nadmiaru czasu wyżywałem się w urządzaniu
obozu. Harcerskie doświadczenia okazały się znacznie
bardziej przydatne od umiejętności artyleryjskich. Namioty naszej 1 baterii, rozlokowane na zielonej łące opodal torów kolejowych, stały się wkrótce przedmiotem
dumy nie tylko baterii, ale i mieszkańców sąsiedniego
Biggar, "naszego" miasteczka. Nawet maszynista przejeżdżającego obok nas słynnego "latającego szkota",
expresu Londyn-Edynburg 800 kilometrów non stop z
parową lokomotywą! - zawsze zdążył spojrzeć na nasz
obóz i uprzejmie machnąć ręką.
Pod koniec lipca 1940 roku dostałem niespodziewanie
depeszę z Kowna adresowaną na poste restante w Symington Biggar. Będąc w październiku 1939 roku w
Kownie wysłałem do Warszawy karty i listy podając adres zwrotny profesora Syrunowicza. Nie doceniałem
wówczas trwałości tej pocztowej nitki.
Po wylądowaniu w Anglii, gdy znowu zawaliło się wszystko za nami, szukałem nowych dróg łączności z Warszawą. Został mi w pamięci adres profesora Syrunowicza.
Wysłałem depeszę z opłaconą odpowiedzią na adres
"Biggar-Poste Restante-Symington". Szanse były niewielkie. Hitler zdążył podbić kilka nowych krajów, zmieniła
się mapa Europy. Ale nie zmieniła się wytrwała przyjaźń
profesora Syrunowicza. Dostałem od niego dwie depesze. 25 lipca 1940: "Nouvelles familles envoyer. Nouvel-
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les familles obtenu" i 3 września 1940: "Père pas écrit.
Maria bien Nouvelles transmises". "Ojciec nie pisze", sygnalizował mi profesor. A ja nie umiałem odczytać złowrogiego znaczenia tej lakonicznej informacji.
Nasz dywizjon nie byłby pierwszym dywizjonem, a nasza
bateria pierwszą baterią, gdybyśmy pierwsi w brygadzie
nie wydali gazetki ściennej pt. "Obozowa Gazetka Artylerii". Nieznajomość języka angielskiego wśród większości
polskich żołnierzy, w początkowym okresie pobytu na
Wyspie, brak jeszcze wówczas regularnej prasy polskiej,
przy powszechnym zainteresowaniu losami wojny - stwarzały pilne zapotrzebowanie na drukowane słowo. Spora
ilość wolnego czasu i niejeden wybitny dziennikarz w oddziałach liniowych wywołały urodzaj na gazetki, tygodniki i inne wydawnictwa żołnierskie w Szkocji.
Mieliśmy i my swego redaktora. Już przy pierwszym apelu naszej baterii kanonier z cenzusem - Klemens Kęplicz
- "okazał się być" z cywila dziennikarzem. Zrezygnował z
wygodnej posady w kwaterze prasowej Naczelnego Wodza w Londynie i z pogodą ducha ćwiczył chwilowo "oddawanie honorów w marszu". Ale nie wytrzymał i zaczai
pisać. Pomagałem mu. Zaczęło się od codziennego tłumaczenia i przepisywania na maszynie komunikatów wojennych, których słuchaliśmy w sąsiednim szkockim dworze. Wkrótce obok komunikatów zjawiły się w naszej gazetce rysunki i ilustracje. Nie jasnowłose dziewczyny, ale
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sylwetki samolotów i okrętów. Nasz nakład: jeden egzemplarz wywieszony na płocie, ustępował co prawda
czterem milionom "Daily Expressów", natomiast biliśmy
na głowę nawet dostojne "Times" liczbą czytelników
przypadających na każdy egzemplarz gazety i szybkością
informacji. Ta właśnie szybkość informacji, ponoć największa zaleta współczesnej prasy, zgubiła nas. W dniu
wizyty prezydenta Raczkiewicza w naszym obozie umieściliśmy zawczasu nie tylko komunikat o pobycie dostojnego gościa, ale ozdobiliśmy go spreparowanym na wyrost cytatem z powitalnego meldunku naszego pułkownika. Nie przypadł jakoś do gustu autorowi. Odbyliśmy
obaj z Kępliczem niezbyt przyjacielską rozmowę z dowódcą dywizjonu. Padliśmy ofiarą cenzury. Nie my
pierwsi i ostatni. Gazetka przestała wychodzić.
Mieliśmy już zresztą inne zainteresowania. Bateria dostała pierwsze działo. Odetchnąłem. Tym razem nie była
to "armata 75 mm, wzór 97" - tylko sympatyczna dziesięciofuntówka angielska na grubych samochodowych oponach. Żaden pojazd na kołach nigdy w życiu nie podobał
mi się tak bardzo jak to pierwsze działo naszej baterii w
Szkocji.
W sierpniu 1940 roku dostaliśmy wreszcie działa i sprzęt
motorowy i już na własnych kółkach pojechaliśmy na
nasz odcinek. Obronę wschodniego wybrzeża Szkocji, na
długości 200 kilometrów od Firth of Forth na południu

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

184

do Montrose na północy, powierzono oddziałom polskim,
w tym 1 Brygadzie Strzelców pod dowództwem generała
Gustawa Paszkiewicza, w skład której wchodził nasz 1
Dywizjon Artylerii Lekkiej. "Polski" odcinek uważany był
za najbardziej eksponowany w przypadku inwazji niemieckiej. Zawężenie Wyspy pomiędzy Firth of Forth a
Firth of Clyde dawało szansę nieprzyjacielowi na szybkie
przecięcie Wyspy, odcięcie baz północnych i opanowanie
Glasgow. Rozległe piaszczyste plaże nadawały się do desantu.
Stacjonowaliśmy w St. Andrews, pięknym szkockim miasteczku, położonym na wschód od Glasgow, sławnym z
najstarszego szkockiego uniwersytetu i z golfa. Z golfa
nawet bardziej niż z uniwersytetu. O ile bowiem mieszkańcy St. Andrews dopuszczali istnienie innych, równie
zacnych wyższych uczelni, jak na przykład Oxford czy
Cambridge, to na punkcie golfa byli nieprzejednani. Victoria Court - zielone pola golfowe, ciągnące się nad morzem w St. Andrews, były najlepsze, bezkonkurencyjne,
jedyne. Tu odbywały się najważniejsze międzynarodowe
mecze i turnieje. Tu istniały sławne na cały świat szkoły
golfowe. Tu rozwiązywano skomplikowane problemy
użycia właściwego kija przy specjalnie trudnym ustawieniu piłeczki. Można było w St. Andrews na uniwersytecie
pomylić podczas egzaminu z historii kolejność królów
Szkocji. To ostatecznie była tylko pomyłka. Ale w St. An-

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

185

drews na Victoria Court trafić z pełnego zamachu kijem
golfowym nie w piłkę, ale w ziemię - to byłaby hańba.
Gdy więc dostałem rozkaz, bym jako oficer zwiadowczy
baterii urządził na tymże polu golfowym nad morzem
umocniony punkt obserwacyjny baterii, poczułem się jak
barbarzyńca. Jakbym miał budować bunkier na Forum
Romanum lub kopać przeciwczołgowe rowy na placu Św.
Marka. Z kłopotliwej sytuacji wybawił mnie nieoczekiwanie zbłąkany niemiecki bombowiec. Wracając do bazy z
dalekiego rajdu, spuścił na granicy pola golfowego i
wydm dwie niewielkie bomby, przeznaczone zapewne
dla odległego o 5 kilometrów lotniska, skąd startowali
Anglicy do lotów nad Norwegię. Wykorzystaliśmy leje
bombowe dla zamaskowania naszych umocnień. Przy
tym mieliśmy zapewniony spokój. Zgodnie z teorią prawdopodobieństwa w to samo miejsce drugi raz już nie łupnie.
Nieszkodliwe tym razem bomby niemieckie wywołały
jednak poważne zamieszanie w stolicy golfa. Stały się
powodem namiętnych dyskusji i sporów. Wreszcie sytuacja została wyjaśniona. Specjalnie powołana komisja
wydała oczekiwane z niepokojem orzeczenie. "W przypadku gdy piłka golfowa wpadnie w lej od bomby, gracz
może ją wydobyć nie tracąc dodatkowego uderzenia."
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Szykowaliśmy się do odparcia inwazji my, szykowało się
swój sposób spokojne miasteczko. Dla nas byłby to
pierwszy chrzest bojowy, podbudowanie naszej sławy
wojennej, używanej dotychczas na kredyt. Dla St. Andrews - pierwsza od dziewięciuset lat zbrojna inwazja.
Nie wiem, ile było w tym prawdziwej groźby niemieckiego desantu, a ile wojennego zapału starego szkockiego
pułkownika, komendanta miejscowego Home Guardu, i
troski naszego dowództwa brygady, "żeby się wojsko nie
nudziło", ale zabraliśmy się do przygotowań antyinwazyjnych z zapałem neofitów obrony Wyspy. Po kilku dniach
nasz punkt obserwacyjny był nie tylko wzorowo umocniony i zamaskowany, ale został zaopatrzony we wszystkie, nawet najbardziej wyszukane komendy ogniowe
oraz katalog sylwetek brytyjskich i nieprzyjacielskich
jednostek floty wojennej, niezbędny do rozpoznania
ewentualnych okrętów nieprzyjacielskich, biorących
udział w desancie, tudzież kod rakiet alarmowych. Obsługa dział ustawionych w odległości kilometra w zaroślach nad rzeczką wyrwana z najtwardszego snu, z zamkniętymi oczami mogła wykonać najbardziej skomplikowaną zaporę ogniową.
Nasi współtowarzysze z odcinka obrony, zacni członkowie Home Guardu, też nie próżnowali. Jako główny
udział w militarnej rozprawie z Hitlerem niszczyli wszelkie drogowskazy. Nie przepuszczali miejscowym pomni-
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kom i nagrobkom, a nawet Bogu ducha winnym szyldom
sklepowym. Asumpt do tej akcji dało złapanie gdzieś pod
Londynem dwóch niemieckich spadochroniarzy. Mówili
płynną angielszczyzną, ubrani byli nienagannie, mieli
pieniądze. Ale pytali o drogę. To ich zdemaskowało. Zaostrzono więc przepisy o tajemnicy wojskowej, obejmując nią wszelkie umieszczane na zewnątrz nazwy miejscowości. Znikały drogowskazy i tablice przydrożne, zamalowywano nazwy lokalne na szyldach sklepowych i firmowych ciężarówkach, skuwano lub zalepiano smołą nazwy miast i wsi wyryte na pomnikach i nagrobkach.
Nie były to widocznie tylko alarmy ćwiczebne dla podniesienia bojowego ducha podtatusiałych członków straży obywatelskiej tudzież naszych oddziałów, bo wkrótce
cała plaża została naszpikowana betonowymi klockami
przeciwczołgowymi i stalowymi kozłami, wygrodzona zasiekami z drutu kolczastego.
"Lądowanie w Anglii - ujawnił w kilka lat później generał
Jodl, szef sztabu Wehrmachtu - było przygotowane w najdrobniejszych szczegółach..." 16 lipca 1940 roku Hitler
wydał dyrektywy do lądowania w Anglii, nakazując ukończenie przygotowań na połowę sierpnia. Niemieckie plany inwazji na Wyspę nie zostały nigdy zrealizowane.
Przekreśliła je Bitwa o Anglię.
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"Wynalezienie samolotu jest dla Anglii wydarzeniem historycznym, najważniejszym i najniebezpieczniejszym w
naszych czasach" - pisał André Maurois w Dziejach Anglii. W lecie 1940 roku Luftwaffe próbowała udowodnić
słuszność tej tezy. Dotychczasowa strategia niemiecka
skoncentrowanego ataku sił pancernych i lotnictwa na
newralgiczne punkty oporu nieprzyjaciela stanęła wobec
nowego problemu. Kanał La Manche okazał się dostateczną zaporą dla niezawodnych dotychczas niemieckich
dywizji pancernych. Żeby pobić Anglię, Niemcy musieli
dokonać zwycięskiej inwazji na Wyspę. Bez całkowitego
panowania w powietrzu wszelkie próby inwazji były z
góry skazane na klęskę.
W sierpniu 1940 roku rozgorzała największa bitwa powietrzna tej wojny, która przeszła do historii jako bitwa
o Anglię. Historycy dzielą ją na cztery fazy 1 w zależności
od celów, jakie kolejno stawiali sobie Niemcy: pierwsza
od 8 do 18 sierpnia, zadanie - likwidacja RAF, żeglugi i
portów w południowo-wschodniej Anglii; druga od 19
sierpnia do 5 wrześnią ataki na lotnictwo brytyjskie w
głębi wyspy, trzecia od 6 do 30 września - bitwa o Londyn i czwarta od 1 do 31 października - walka na wyczerpanie. Panuje pogląd, że w końcu sierpnia Niemcy popełnili błąd, który przesądził o losach bitwy. Zamiast dalej
niszczyć lotniska angielskie, co w rezultacie mogło do1

Encyklopedia drugiej wojny światowej: bitwa o Wielką Brytanię,
s. 76-78, Warszawa MON 1975.
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prowadzić do unieruchomienia myśliwców RAF, skierowali główny wysiłek na bombardowanie Londynu. 7
września w wyprawie 400 samolotów na stolicę Anglii
wziął udział marszałek Goering. 15 września 1940 roku
w dniu największych nalotów, które miały zdecydować o
rozpoczęciu inwazji, Luftwaffe skierowała na Anglię
1097 samolotów; 328 bombowców, 769 myśliwców. Ważyły się losy Anglii, ważyły się losy drugiej wojny światowej.
Słuchaliśmy z zapartym tchem komunikatów radiowych,
studiowaliśmy gazety, które podawały narastające liczby
samolotów Luftwaffe biorących udział w nalotach, wyliczały nazwy zbombardowanych miast, sumowały straty
własne i nieprzyjaciela.
Gdy spotykałem znajomych Szkotów, zamiast sakramentalnym zdaniem o pogodzie witali mnie liczbami z ostatniego komunikatu: straciliśmy wczoraj 35 samolotów,
ale zestrzeliliśmy im 80.
Po stronie angielskiej brało udział w bitwie od 600 do
900 pilotów. Garstka ludzi. "Never was so much owed by
so many to so few" - "Nigdy tak wielu nie zawdzięczało
tak wiele tak nielicznym" - powie o nich Churchill.
W tej garstce - było 83 pilotów Polaków. 18 poległo w
okresie bitwy o Anglię, 21 - w późniejszych latach wojny.
W okresie największego natężenia bitwy co ósmy pilot
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biorący w niej udział był Polakiem. W bitwie o Anglię Polacy zestrzelili 274 samoloty nieprzyjacielskie (203 zestrzelenia pewne, 35 - zestrzelenia prawdopodobne, 36 uszkodzone), to znaczy 15 procent strat Luftwaffe. 15
września 1940 roku był rekordowym dniem Polaków. Zapisali na swym koncie - 26 pewnych zestrzeleń, 6 prawdopodobnych i 2 samoloty nieprzyjacielskie uszkodzone.
Na pomniku lotników Polaków w Northolt wyryty jest napis: "Walczyłem za dobrą sprawę, w walce tej wytrwałem
do końca. Dotrzymałem wiary".
W bitwie o Anglię Niemcy ponieśli pierwszą zasadniczą
klęskę w tej wojnie.
"Wydanie i prowadzenie bitwy - napisze po wojnie generał Werner Kreip, szef sztabu Luftwaffe - było wielkim
błędem Hitlera, gdyż nie osiągnęło żadnego z kolejnych
celów: sparaliżowania dowozu morskiego do Anglii, przygotowania inwazji przez zniszczenie lotnictwa obrony,
zdezorganizowania przemysłu brytyjskiego przez nocne
bombardowanie. Luftwaffe poniosła dotkliwe straty, których do końca wojny nie nadrobiła."
Mierzyliśmy rozkład zajęć w dywizjonie częstotliwością
radiowych komunikatów. Na tym jednak ograniczał się
nasz udział w bitwie o Anglię. Tak upragnionej przeze
mnie niemieckiej inwazji nie było. Najważniejszym wydarzeniem na naszym odcinku wybrzeża był nadal golf. Za-
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zdrościłem serdecznie lotnikom i marynarzom polskim,
którzy już weszli do akcji. Niewiele mi to pomogło.
Narzekaliśmy na "Londyn", na dowództwo Brygady, nawet na Bogu ducha winnych "leśnych dziadków". Ale to
pomagało jeszcze mniej. Pomogła mi bateria. Moja bateria. Po raz pierwszy zaczynałem w myśli używać określenia "moja bateria". Nie był to bowiem ani chwilowy zbiór
ludzi z Ośrodka Zapasowego nr 3 w Wilnie, ani mieszanina polskich górników z północnej Francji i uciekinierów
z przeróżnych obozów jenieckich, z którymi starałem się
do ostatniej chwili nie zauważyć we Francji francuskiej
katastrofy. Na zbiórce baterii w St. Andrews zaczynałem
patrzeć na moich sąsiadów w szeregu jak na przyszłych
uczestników długiego, wspólnego marszu. Podświadomie
oceniałem każdego: Czy się nadasz? Czy ci pilno?
Jaka była ta nasza pierwsza bateria 1 Dywizjonu Artylerii
Lekkiej? Z kilkudziesięciu różnych wiekiem, pochodzeniem i wojennym bagażem ludzi zaczynał się powoli docierać zespół. Jeszcze nie prawdziwa wojskowa jednostka, bo bez wspólnych bojowych przeżyć, ale przecież już
nie całkiem przypadkowy zlepek facetów czekających w
ogonku po zupę czy podpisujących się kolejno na liście
miesięcznego żołdu.
Ta przemiana nie była ani prosta, ani łatwa. Dla ogromnej większości żołnierzy polskich w Szkocji, bez względu
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na wiek i stopień, skutki psychiczne pierwszego roku
wojny były ciężkie. Wymagały kuracji. Całkiem różnej od
hurrapatriotycznych zastrzyków "Dziennika Żołnierza"
lub pogadanek londyńskich prelegentów, którzy przyjeżdżali do Szkocji w celu podnoszenia morale "naszych
dzielnych żołnierzy".
Od wyjścia z Warszawy nauczyliśmy się niemało. Obozy
jenieckie, choć krótkotrwałe dla tych, którzy z nich w
porę uciekli i zdążyli do Wielkiej Brytanii, katastrofa
Francji - były bezlitosną lekcją. Podkopywały wiarę w
formalne autorytety i regulaminy, uczyły zaradności i inicjatywy. To były kwalifikacje znacznie bardziej przydatne niż biegłość w regulaminie służby wewnętrznej czy
bezbłędna znajomość "gniazdka czopika wodzika podkładki do wkładki zamkowej" lub "przewleczki zatyczki
skobla wąsa osi wyrzutnika" w armacie "wzór 97", które
to okruchy wiedzy artyleryjskiej ze szkoły we Włodzimierzu Wołyńskim zapamiętałem na całe życie.
Zaradność, inicjatywa i w razie potrzeby odwaga to dawało bilet jazdy na drodze z Warszawy, przez obozy jenieckie i Francję do Wojska Polskiego w Anglii.
Była w tym jakaś swoista odmiana wspaniałej polskiej
przedsiębiorczości wyzwolonej w czasie wojny w kraju. I
tej cwaniacko-kanciarskiej warszawskiego szmuglera
wiozącego bimber i słoninę przez kordon bahnschutzów,
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i tej codziennej, a przez to bohaterskiej, która pozwalała
łączniczce AK wyjść z ulicznej łapanki z torbą pełną konspiracyjnej poczty.
Tymczasem w Szkocji 1940 roku trzeba było nauczyć się
czekać. Trzeba było jeśli nie uwierzyć, to wmówić w siebie, że dawne umiejętności artyleryjskie i nowy opis tym
razem już w pełni zmotoryzowanego sprzętu - musi mi
chwilowo wystarczyć, że jest koniecznym warunkiem powrotu do Warszawy.
Znakomitą witaminą w czasie kuracji psychicznej w
Szkocji 1940 roku było dla mnie szkockie otoczenie. Ludzie i miasteczko. Po ustawicznych wojennych przesiadkach w Szkocji wszystko tchnęło stałością, było dobrze
zasiedziałe, wrośnięte w kamieniste wybrzeże. Po bałaganie i tymczasowości, stanowiącym główną nutę mych
dotychczasowych wojennych wspomnień, w St. Andrews
wszystko wydało mi się solidne i uporządkowane. Nawet
ruiny normandzkiej katedry z XIII wieku, pięknie porosłe
bluszczem, niewiele młodszym od murów katedry.
Wojna na Wyspie była inna: łatwiejsza, bardziej uporządkowana. Mimo Bitwy o Anglię i bombardowań, mimo coraz groźniejszych sytuacji na Atlantyku i kolejnych zwycięstw Hitlera na innych frontach w St. Andrews dziewczyny i chłopcy w cynobrowych togach nadal jeździli na
rowerach na wykłady uniwersyteckie, sklepy nie zmie-
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niały godzin południowego wypoczynku, a członkowie
Home Guardu wstępowali po dawnemu na popołudniowego drinka. Tyle że w mundurach. Golf rozgrywany niezmiennie, choć wśród lejów od bomb, stawał się cząstką
składową mądrego systemu długotrwałej odporności.
Próbowałem i ja tej długodystansowej zaprawy. Po służbie na punkcie obserwacyjnym chodziłem na uniwersytet
słuchać wykładów o Mozarcie, po ćwiczeniach zmotoryzowanego zwiadu baterii czytałem historię zrujnowanej
katedry St. Andrews. Nie szło mi to. Zbyt mocno nachodziły mnie rozmyślania o ruinach warszawskich.
Mieszkaliśmy całą baterią w uroczyście śmiesznym budynku: niby-gotyckiej niby-rezydencji, niby-kamienicy.
Architekt tyle serca włożył w projektowanie wejściowych
kamiennych portali i witraży na klatce schodowej, że mu
już czasu nie starczyło na zaprojektowanie dostatecznej
ilości łazienek i w.c.
Do dziś nie wiem, jaki był etatowy skład zmotoryzowanej
baterii, ale ze zdjęcia, które mi się zachowało, wiem, że
było nas wówczas w 1 baterii w St. Andrews co najmniej
sześćdziesięciu czterech i jeden pies. A ściślej jedna
czarna suka owczarek, siedząca podczas zdjęcia na moich kolanach.
Szeregowych i podoficerów mieliśmy w baterii bardzo
różnych. Od kolegów z Politechniki Warszawskiej, jak
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Kazimierz Mieszkis, inżynier chemik, artystów malarzy i
dziennikarzy, do typowych "Jasiów" z kresowych wsi,
którzy sami nie bardzo wiedzieli, jak trafili z Polesia do
szkockiego miasteczka. Obok nich na zbiórce cwaniaki
warszawskie, obieżyświaty z Legii Cudzoziemskiej uczący się na nowo polskiego, i młodzi chłopcy, których wojna wyrwała ze szkoły. Łączyła ich łatwość w nawiązywaniu polsko-szkockich znajomości przy użyciu minimalnej
ilości angielskich słówek i namiętna miłość do wszelkiej
motoryzacji. Niektórzy, najmniej wydawało się do tego
predysponowani, robili nieoczekiwane kariery. Na przykład kanonier Miłaszewicz.
Pochodził gdzieś spod Wilna. Jego śpiewny akcent i dobrotliwa uprzejmość aż prowokowały warszawskich cwaniaków do rozlicznych kawałów pod jego adresem. Aż
nagle stał się sławny. I to dzięki słomianym strzechom.
Pośród licznych ukrytych talentów, jednakowo mało
przydatnych w artyleryjskim garnizonie, kanonier Miłaszewicz posiadał umiejętność krycia chat strzechą. Odkryłem to przypadkiem podczas jazdy w terenie, gdy
uprzejmie, ale bezlitośnie skrytykował słomiany dach
snobistycznego bungalowu w okolicy St. Andrews.
- A wy byście potrafili lepiej, Miłaszewicz? - spytałem dla
podtrzymania rozmowy.
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W odpowiedzi usłyszałem wykład o kryciu dachów słomą. O technice, o panującej w tej dziedzinie modzie, o
stylach poszczególnych wsi i okolic. Miłaszewicz zapalił
się, rozgadał. Jechaliśmy zwiadowczym ciągnikiem z ćwiczeń artyleryjskich w Szkocji, zasłuchani w opowieści o
polskich słomianych strzechach. Był nie tylko znawcą,
ale twórcą własnych rozwiązań.
Przy jakiejś okazji powiedziałem to pułkownikowi, dowódcy dywizjonu. Ale nie skojarzyłem słomianych
strzech z telefonogramem dywizjonu, który nakazywał
zgłoszenie się kanoniera Miłaszewicza do dowództwa. Coś ty narozrabiał? Przyznaj się lepiej od razu - indagował Miłaszewicza zaniepokojony ogniomistrz szef. Meldunku żandarmerii na jego temat nie było, poza namiętnością do kina Miłaszewicz żadnych zgubnych nałogów
nie zdradzał, był gołębiego serca.
- Może lepiej z góry dać mu tydzień ścisłego w baterii snuł dalej myśl przewodnią szef - to wstydu nie będzie w
dywizjonie.
Wstydu nie było. Okazało się, że nasz pułkownik nie
omieszkał przy brydżu u dowódcy Home Guardu pochwalić się dywizjonowym talentem. Szkot przekazał dalej opowieść swym partnerom od golfa. Teraz mieliśmy
"oddelegować" Miłaszewicza na kilka dni do właścicieli
sąsiedniej farmy do pokrycia słomianą strzechą ich no-
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wego domku, co było ostatnim krzykiem mody. I tak się
zaczęło. Słomiana wileńska strzecha położona opodal St.
Andrews nic nie straciła ze swej urody, a kanonier Miłaszewicz awansował do roli artysty, o którego względy
ubiegali się notable wschodniego wybrzeża Szkocji.
Dowodził naszym dywizjonem podpułkownik Stefan Izdebski. Zasada "z daleka od dowództwa" przyświecała
mi wówczas niezłomnie, więc też niewiele miałem do
czynienia z naszym pułkownikiem poza rzadkimi odprawami w dywizjonie.
Dowódcą baterii był major Karol Maresz, znakomity artylerzysta, wybitny teoretyk. Serce dzielił bez reszty między rodzinę w kraju i baterię. Surowy dla siebie, wymagający dla podwładnych. Ale jak to często bywa, surowość kryła złote serce, czułe na cudze zmartwienia i tęsknoty. Zawsze gotów nadstawić siwej głowy w obronie
baterii czy któregoś z nas.
Jego zastępca, kapitan Dąbski-Nehrlich, sławny jeździec,
olimpijczyk, wielokrotny reprezentant Polski na międzynarodowych zawodach hippicznych - w zmotoryzowanym
wojsku czuł się nieswojo. Tęsknotę do Dywizjonu Artylerii Konnej i Warszawy objawiał w St. Andrews swoistym
bojkotem języka angielskiego. Jedyne dwa słowa, dla
których robił wyjątek, to były "large" i "double", niezbędne przy zamawianiu whisky.

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

198

Duszą baterii był "Dżul". Przepraszam, wypada zacząć
bardziej oficjalnie: porucznik Bogdan Juliusz Piątkowski,
oficer ogniowy 1 baterii. Oficer zawodowy 1 Dywizjonu
Artylerii Konnej im. gen. Bema w Warszawie, jeździec-zawodnik, zamiłowany koniarz i psiarz. Artylerzysta o
bohaterskiej karcie bojowej we wrześniu, o czym dowiedziałem się znacznie później i nie od niego. Od niego natomiast dowiedziałem się na pierwszej odprawie oficerów baterii, że mam jutro od rana służbę w dywizjonie,
że mam być oficerem zwiadowczym baterii, a 24 godziny
służby w dywizjonie mogę wykorzystać na opracowanie
planu szkolenia baterii. Że, zgodnie z King's Regulations,
oficer służbowy w torbie od maski nie powinien nosić
słownika i podręcznej biblioteczki. A jeśli już nosi, to nie
powinno tego być widać. - Patrzcie go, znalazł się służbista! Wydał mi się arogancki, typowy zawodowy "zupak".
- Ten mi dopiero zatruje życie! Mobilizowałem przygasłe
już anse do oficerów zawodowych.
Dotychczas znałem go z widzenia. W początkowym okresie pobytu w Szkocji nawet w najbardziej zatłoczonym
namiocie każdy był sam. Przydział do 1 baterii, w której
Piątkowski był oficerem ogniowym, traktowałem jako
zrządzenie losu, ale wspólny pokój na kwaterze w St. Andrews - to już był wyraźny pech. Pobyt w St. Andrews zapowiadał się na długo, a że czasu mieliśmy dużo, a niełatwych rozmyślań jeszcze więcej, więc towarzysz wspól-
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nego pokoju był ważną pozycją. O czym ja będę mówił
przez kilka godzin dziennie, przez siedem dni w tygodniu
- z zawodowym oficerem? A do tego jeszcze oficerem
DAK-u znanego z fasonów? Nastroszyłem się.
Nie jestem skory do zawierania znajomości, a tym bardziej przyjaźni. Utkwiło mi w pamięci porównanie, że
między pojęciem "przyjaciel" a "przyjaciele" jest taka
sama różnica, jak między "Bóg" a "bogowie".
"Dżul" był moim przyjacielem i dowódcą. Już wkrótce byłem nim oczarowany bez reszty. Ja i cała bateria. Nikt
nie mówił o nim inaczej niż "Dżul", porucznik "Dżul". I
dowódca baterii, i ogniomistrz szef, i nasz ordynans. Ta
pozorna poufałość w niczym nie zmieniała faktu, że nigdy bateria tak nie stała na komendę "baczność" jak wówczas, gdy raport odbierał "Dżul". Przepraszam, oficer
ogniowy 1 baterii, porucznik Bogdan Piątkowski.
Jeśli się komuś to wyda ckliwe i naciągane, to tylko dlatego, że nie znał "Dżula". Był w nim nieprzeparty urok
osobisty, który wyłaził spod narzuconej opryskliwości,
było znakomite koleżeństwo i pyszne poczucie humoru,
maskowane na co dzień przesadną surowością i służbistością. A że przy tym był przystojny i miał młode łobuzerskie oczy, więc wkrótce była w nim zakochana cała
bateria i połowa studentek uniwersytetu St. Andrews.
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Był dowódcą mojej spadochronowej drużyny cichociemnych. Ostatni skakał. Pierwszy zginął.
Mieliśmy w St. Andrews wspólny pokój i jak się wkrótce
okazało, wspólny temat nie kończących się wspomnień,
marzeń i planów: Warszawę. Mieliśmy jeszcze wspólnego psa. Czarną sukę owczarka, podarunek jakiejś szkockiej "Dżula"' wielbicielki.
- Coś mi, suniu, zanadto szpica przypominasz i zanadto
się po nocach łajdaczysz - strofował ją "Dżul", gdyśmy
siedzieli we trójkę wieczorem przy kominku, wpatrując
się w ogień. - Jeszcze wstydu baterii narobisz, jak będziesz miała szczeniaki z bokserem z "podhalańskiej".
Był urodzonym gawędziarzem, więc też schodzili się do
naszego pokoju niemal wszyscy młodzi oficerowie baterii
i dywizjonu: Leszek Bączkowski, Adam Borys, Jerzy
Ćwirko-Godycki, Tunio Jurystowski, Stefan Majewicz,
Antoni Nosek, Cezary Nowodworski, Łukasz Pągowski,
Jan Rogowski, Władysław Szubiński, Wacław Zaorski. W
pokoju robiło się coraz ciaśniej.
Niejedną przegadaliśmy noc. Mogliśmy zacząć od dowolnego tematu: ćwiczeń zwiadu baterii, sukcesów niemieckich łodzi podwodnych, kłopotów sercowych najbardziej
kochliwych oficerów dywizjonu - ale kończyliśmy jednakowo, naszym powrotem do Warszawy. Różne były tego
powrotu drogi i terminy, jedno było niezmienne. Wracali-

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

201

śmy w glorii artyleryjskiej sławy, na zmotoryzowanym
sprzęcie, w miarę zakurzeni i brudni - jak zwykle na wojennych filmach - i w miarę wzruszeni. Inne powroty były
nieważne. Gdy podporucznik Nowodworski, rodem z
Kielc, wtrącał i to zacne miasto, był gaszony bezlitośnie.
- Przecież i ty możesz wrócić do Warszawy - pocieszaliśmy go uprzejmie my, warszawiacy.
- Pokażemy ci, jak się jedzie Krakowskim Przedmieściem
i Nowym Światem.
Ogień płonął na kominku. Co prawda węgiel, nie drzewo,
ale zawsze ogień. Tuż pod oknami morze tłukło się o kamienny brzeg i żelbetowe klocki przeciwczołgowe. Jak
łatwo snuć bohaterskie plany. Jak trudno uwierzyć, że
nie każdemu pisany jest happy end wojennego filmu.
Nie była to tylko łatwa, sentymentalna gadanina przy kominku i przy szklance whisky na kwaterze w St. Andrews. Dziewięciu uczestników tych nocnych rozmów,
oficerów 1 Dywizjonu Artylerii Lekkiej - por. Adam Borys, ppor. Stanisław Jankowski, ppor. Stefan Majewicz,
ppor. Antoni Nosek, ppor. Cezary Nowodworski, por.
Bogdan Piątkowski, ppor. Jan Rogowski, por. Władysław
Szubiński i por. Wacław Zaorski, jako cichociemni żołnierze AK - skakało na spadochronach do Polski. Porucznik Leszek Bączkowski zginął pod Monte Cassino.

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

202

Po latach trzeba uzupełnić tę listę ostatecznymi meldunkami:
Stefan Majewicz - "Hruby", skakał z 30 na 31 marca
1942 roku, rozstrzelany przez gestapo podczas likwidacji
Pawiaka 13 sierpnia 1944.
Cezary Nowodworski - "Głóg", skakał z 4 na 5 maja 1944
roku, zaginął w Powstaniu Warszawskim.
"Dżul" - Bogdan Piątkowski - "Mak", skakał z 3 na 4 marca 1942 roku, zmarł zamęczony przez gestapo po próbie
ucieczki z więzienia w Mińsku w marcu 1943.
Jan Rogowski — "Czarka", skakał z 3 na 4 marca 1942
roku, zginął z rąk gestapo w Radomiu 16 lutego 1944
roku.
Władysław Szubiński - "Dach", skakał z 2 na 3 października 1942 roku, aresztowany w listopadzie 1942, zamordowany przez gestapo.
Wacław Zaorski - "Ryba", skakał z 3 na 4 września 1942
roku, aresztowany, odebrał sobie życie w gestapo w Mińsku Białoruskim w grudniu 1942 roku.
Ze Szkocji nietrudno było o przepustkę do Londynu. Pojechałem. Byłem ciekaw miasta, chciałem sprawdzić
możliwości korespondencji i wysyłania paczek do Warszawy.
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Wkrótce po przybyciu Wojsk Polskich do Anglii niezawodny Polski Czerwony Krzyż zorganizował nową drogę
pocztową do Warszawy. Tym razem via Portugalia. Listy
adresowane na skrzynkę pocztową w Lizbonie, paczki
opłacane w PCK w Londynie miały być wysyłane z Portugalii do Warszawy. Obiecywano, że tą samą drogą będą
trafiały do Anglii listy z Warszawy i pokwitowania paczek. Przesyłki były niewielkie, o z góry określonej zawartości aprobowanej przez hitlerowską kontrolę w Warszawie: figi, kakao, herbata, kawa, mydło. Wysyłałem je
wielokrotnie. Na pewno nie były to produkty najbardziej
potrzebne Magdalence, Zosi i matce w Warszawie w
1940 roku, ale choć wysyłane przez nieznaną firmę portugalską, stanowiły jakiś znak ode mnie.
Po przybyciu do Londynu dostałem w PCK pierwsze potwierdzenie odbioru paczki. Karta pocztowa zaadresowana: "An die Firma Joao Alves-Lisbona-Portugal". Znaczki
pocztowe z zabytkową architekturą polską, z nadrukowaną hitlerowską "gapą" i napisem "Generalgouverne-ment". Okrągła pieczęć ze swastyką: Oberkommando
der Wehrmacht. Lakoniczna treść pokwitowania, pisana
z konieczności po niemiecku, ale własnoręcznie przez
Zosię. "Ich bestätige höflichst, dass ich Ihre Sendungen
von einem Schachtel Tee und drei Stücke Seife erhalten
habe..." - "Potwierdzam uprzejmie, że otrzymałam waszą
przesyłkę zawierającą jedną paczkę herbaty i trzy kawał-

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

204

ki mydła..." Paczka herbaty i trzy kawałki mydła. - Ile
trzeba samotności, żeby zwykłe pokwitowanie pocztowe
czytać przez łzy.
Nie byłem w oblężonej Warszawie we wrześniu 1939,
Paryż 1940 pozostawił mi uczucie żalu i zawodu. Teraz
miałem zobaczyć miasto, które prowadziło wojnę z Hitlerem.
Moje pierwsze londyńskie wrażenia były jednak nie wojennej, ale urbanistycznej natury. Gdy mi powiedziano
na dworcu, że do hotelu "Rubens", w którym mieścił się
Sztab i Dowództwo Wojsk Polskich, to tylko kilka przystanków metrem, postanowiłem iść pieszo. Szedłem godzinę. Nie żałowałem. Nic nie zastąpi wrażeń pierwszego kontaktu z nieznanym wielkim miastem. Chciwego
patrzenia bez bagażu urbanistycznej pamięci, emocji nagłego zakrętu ulicy, nieprzeczuwanego placu, niespodziewanie dalekiego widoku, jaki otwiera się za rogiem.
Nowego dźwięku ulicy, kształtu czcionki na ulicznych
plakatach, zapachu podziemnej kolei.
Lata wojny, zwłaszcza miesiące Bitwy o Anglię i największego nasilenia niemieckich nalotów, to okres chwały
Londynu, do której walnie przyczyniła się londyńska kolej podziemna. Underground, znakomity środek komunikacji masowej, awansował do roli jednej z głównych składowych psychicznej odporności mieszkańców Londynu.
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Stacje londyńskiego metro były w czasie wojny schronem ludności, skarbcem arcydzieł British Museum,
punktami sanitarnymi, miejscem zbiorowego żywienia i
popularnego koncertu. Były zapewne także pomieszczeniem dla wielu mniej jawnych urządzeń i punktów dowodzenia skomplikowanego systemu obrony wielkiego miasta.
O dwa metry od szyn pociągu, który z niezmienną szybkością 60 kilometrów na godzinę wjeżdżał co 90 sekund
na stację Picadilly Circus, Trafalgar Square, Charing
Cross i sto innych, wymalowano na peronie białą linię.
Po jednej stronie linii była kolej, było pięć milionów spieszących się co dzień pasażerów, po drugiej stronie - stały
piętrowe łóżka i stoły, było mieszkanie, podwórko, ulica.
Po tej zwykłej komunikacyjnej stronie peronu anonimowi
pasażerowie Undergroundu - ciągle inni i mimo to jednakowi. Starannie ubrani, nosili parasole, teczki, czytali
gazety. Czekali, wsiadali, odjeżdżali. Po tej niezwykłej
wojennej stronie peronu zjawiali się wieczorem stali bywalcy schronu. Schodzili się tu co wieczór z okolicznych
domów, z sąsiadami, z dziećmi, z psami. Znali się nawzajem, witali serdecznie, gadali. Mieli ponumerowane na
stałe łóżka, własne kąty. Rozkładali domowe manatki.
Kobiety robiły na drutach, cerowały skarpetki. Mężczyźni reperowali połamane meble, grali w karty. Dzieci odrabiały lekcje, bawiły się, płakały, siadały na nocnikach.
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"Moc narodu angielskiego - pisał Andre Maurois - leży
tyleż w jego flotach morskich i powietrznych, co w charakterze karnym, życzliwym, ufnym i wytrwałym, który
ukształtowało dziesięć stuleci pomyślności." Tam na górze były alarmy lotnicze, bomby, pożary - tu na dole imponujący porządek, spokój i poczucie humoru. Nawet tak
mało zdawałoby się zabawna sprawa walki z gadulstwem
i szpiegostwem - w londyńskim metro przemawiała serią
świetnych karykatur. W barze jeden z kieliszków ma wąsik i grzywkę a la Hitler, w budce telefonicznej za słuchawką czają się odstające uszy i małpi uśmiech drą Goebbelsa, na bilardowym stole jedna z kuł mieni się orderami i odznaczeniami grubego Goeringa.
Z poczuciem humoru spotykałem się w Londynie nieraz.
Jednym z jego przykładów niech będzie historyjka, która
krążyła w różnych wersjach. W dzienniku personalnym
Ministerstwa Wojny ukazała się lista awansów brytyjskich oficerów. Obok danych personalnych awansowanego widniała data starszeństwa, to jest oficjalna data
przyznania awansu. Przy jednym z nazwisk wydrukowano ją błędnie: zamiast 1 września 1940 roku widniało 1
września 1040. Zwykła pomyłka drukarska. W kilka dni
później Ministerstwo Wojny otrzymało list tegoż majora.
Awansowany prosił uprzejmie o wpłacenie na jego konto
bankowe ogromnej sumy kilkuset tysięcy funtów, jako
zaległych poborów wraz z odsetkami... za 900 lat służby
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wojskowej zgodnie z datą starszeństwa 1 września 1040,
wydrukowaną w dzienniku personalnym. Pan Major ma
rację - stwierdziło w odpowiedzi Ministerstwo - w oficjalnych dokumentach nie może być pomyłek. Należność została obliczona prawidłowo. Ministerstwo stwierdza, że
jest winne Panu Majorowi żądaną sumę. Ale... zgodnie z
datą starszeństwa, na którą się Pan Major powołuje, jest
on jedynym żyjącym obecnie uczestnikiem bitwy pod Hastings, która miała miejsce w 1066 roku. Zgodnie z obowiązującym wówczas edyktem królewskim każdy oficer
był odpowiedzialny materialnie za konie swego oddziału.
Wartość koni, jakie utraciła w bitwie pod Hastings armia
angielska, po przeliczeniu na obecne ceny wynosi o jeden funt więcej niż zaległe pobory. Tyle wynosi zadłużenie Pana Majora w stosunku do Korony, którą reprezentuje w tym przypadku Ministerstwo Wojny. Różnicę tego
jednego funta winien wpłacić Pan Major na konto Ministerstwa. Bzdura? Strata czasu i papieru? Nie - poczucie
humoru bardzo przydatne podczas nalotów.
Swoistą ilustracją wojny jest żołnierska piosenka. W
zmotoryzowanych wojskach drugiej wojny światowej nie
było już tak popularnych piosenek, jak Madelon czy Its a
long way to Tipperary - bo nie było maszerującej piechoty. Ale piosenka wojenna pozostała. Choć bardziej lansowało ją radio i płyty niż wojskowe oddziały obsługujące
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szczekliwe baterie czy dudniące czołgi - piosenka starała
się współuczestniczyć w wojnie.
W pierwszym okresie wojny 1939 roku, którą na zachodzie Niemcy słusznie nazwali nie "Blitzkrieg" a "Sitzkrieg" - angielski korpus ekspedycyjny we Francji próbował sobie dodać animuszu piosenką pt. Będziemy prali
bieliznę na linii Siegfrieda. Nie wyszło. Pranie sprawili
korpusowi angielskiemu Niemcy.
Kiedy przyjechałem do Londynu, podczas rosnących z
każdą nocą nalotów Luftwaffe śpiewano, że The King is
still in London - Król jest ciągle w Londynie. Piosenka
była znacznie mniej buńczuczna, ale prawdziwa. Król
istotnie był na miejscu przez cały czas Bitwy o Anglię,
przez cały czas trwania wojny. Pokazywał się wśród najświeższych ruin, ściskał ręce, głaskał dzieci i koty,
uśmiechał się. Był.
Chodziłem i jeździłem po tym wielkim dziwnym mieście,
które właściwie nie było jednym miastem. Na ogromnym
obszarze 60 na 100 kilometrów ciągnęła się nieprzerwanie zabudowa kilkudziesięciu małych odrębnych miasteczek, wśród których dość bezładnie rozrzucono zespoły
wielkomiejskich ulic i placów, wielkich parków i pięknych skwerów.
W Paryżu, mieszkając nawet na odległym Clichy, czułem
jedność miasta. Może sprawiła to pamięć wielkich zało-
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żeń śródmiejskich od Etoile poprzez Champs Elysées do
Louvre, może powtarzający się charakter Hausmanowskich Bulwarów, może rozkraczona nad miastem wieża
Eiffla. W Londynie czułem się mieszkańcem danej dzielnicy, nie miasta. Warszawa leży nad Wisłą. Sekwana płynie w Paryżu, w Londynie trudno było odnaleźć Tamizę.
Rzeka pojawiała się niespodziewanie, raz podczas przypływu jak piękne jezioro wśród zieleni, gdzie indziej podczas odpływu jak szczelnie ogrodzony tyłami domów
zbiornik wyschniętego czarnego błota, z którego sterczały nieprawdopodobnie przechylone statki, zabłąkane
wśród kamienic i piętrowych autobusów.
W samym centrum miasta Hyde Park. Wielki park, gdzie
obok przekrzykujących się ulicznych kaznodziejów, proroków i wydrwigroszy na trawnikach leżały setki par i
pasło się stado owiec wśród zamaskowanych baterii artylerii przeciwlotniczej. Szczekliwe salwy nie płoszyły
ani leżących par, ani owiec. Jedynie kaznodziejów.
Po kilku dniach nauczyłem się na tyle miasta, a zwłaszcza jego podziemnej kolei, że mogłem swobodnie się poruszać. Najtrudniej przyszło mi nauczyć się lewostronnego ruchu kołowego. Choć - jak twierdzą Anglicy - to reszta świata jeździ nieprawidłowo, prawą stroną.
Jesienią 1940 roku cały korpus polski w Szkocji stał się
wielką szkołą motoryzacji pod kierunkiem generała Ta-
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deusza Kossakowskiego. Kto żyw, szedł na kursy jazdy.
Pachniało to coraz bardziej prawdziwym wojskiem, a już
na pewno prawdziwą benzyną. Ochotników na kurs było
tylu, ilu ludzi w baterii. My jako zwiad baterii, a więc jej
najbardziej lotny i ruchliwy człon, poszliśmy pierwsi.
Ciężko musiałem się napracować, zanim zostałem szczęśliwym posiadaczem "Tymczasowego pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych nr 634". Początek
kursu był dla mnie fatalny.
- Kto umie prowadzić samochód? - zapytał na pierwszej
zbiórce porucznik-instruktor.
Pomny na moją przedwojenną simkę, oświadczyłem, że
umiem. Instruktor spojrzał na mnie z lekka zdziwiony i
powtórzył pytanie, jakby dając mi szansę wycofania się.
Gdy jednak podtrzymywałem nadal oświadczenie, powołując się na moje prawo jazdy, przyjął to do wiadomości.
- Zobaczymy - skomentował uprzejmie. Moja wiara we
własne umiejętności kierowcy dotrwała do pierwszej
górskiej serpentyny. Jak zwykle lało. Droga była wąska,
stroma i śliska. A zamiast małego fiacika, do którego byłem przyzwyczajony, instruktor przekazał mi kierownicę
pięciotonowej ciężarówki. To wcale nie takie proste ruszyć pod górę z ręcznego hamulca. Najpierw przy ruszaniu zgasł mi motor. Potem, gdy zbyt szybko odpuściłem
hamulec, złośliwa ciężarówka zaczęła się cofać i zatrzy-
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mała się o kilka centymetrów od równie złośliwie stojącego drzewa. Porucznik ani drgnął. Siedział spokojnie,
kontemplując górski krajobraz Szkocji. Po trzeciej próbie
płynnego włączenia pierwszego biegu zrezygnowałem.
Porucznik-instruktor był na tyle wspaniałomyślny, że nie
kazał mi próbować dalej.
- Posiadanie cywilnego prawa jazdy - skomentował
uprzejmie - w niczym nie przypomina umiejętności prowadzenia wojskowych pojazdów mechanicznych.
Po indywidualnym opanowaniu kierownicy wszelkich
przydatnych w zmotoryzowanej artylerii pojazdów nastąpił wyższy kurs jazdy: poruszanie się zmotoryzowanej
kolumny. Angielski sprzęt i polscy instruktorzy wyleczyli
mnie z kompleksu "armaty wzór 97" o zaprzęgu konnym.
Nie oszczędzano ani nas, ani sprzętu, ani nawet benzyny
- mimo drastycznych wojennych ograniczeń - więc jeździliśmy, ile się tylko dało, w godzinach szkolenia i w czasie
wolnym od zajęć, w dzień i w nocy, budząc zacnych
mieszkańców okolicznych miasteczek łoskotem zmotoryzowanej kolumny.
Nasz dywizjon najwidoczniej przypominał już prawdziwe
wojsko, bo któregoś dnia dostaliśmy z dowództwa brygady poufny telefonogram zapowiadający w najbliższych
dniach w St. Andrews wizytę "wysoko postawionych osobistości". Dokładny termin wizyty, jak i osoby gości osło-
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nięte były ścisłą tajemnicą. Telefonogram zalecał jedynie, by przećwiczyć z baterią: "Czołem Wasza Królewska
Mość".
Wreszcie ustalono i termin wizyty. Dowódca brygady zarządził gotowość oddziałów na ósmą rano. Nasz pułkownik, dowódca dywizjonu, zapowiedział na wszelki wypadek wizytację baterii na szóstą. Dowódca baterii dołożył
swoje dwie godziny - to już zrobiła się czwarta. Ale pogodził wszystkich ogniomistrz szef, decydując, że lepiej nie
kładźmy się spać wcale, to zdążymy wyczyścić sprzęt i
oporządzenie.
Dostojni goście zjawili się w towarzystwie generała Sikorskiego i licznego grona oficerów polskich i angielskich z przysłowiową punktualnością brytyjskich monarchów o godzinie dziesiątej. Jerzy VI wydał mi się znacznie bardziej wymizerowany i zmęczony od swych oficjalnych portretów i fotografii, ubrany w mundur wojsk lądowych i cywilny, ciepły, wielbłądzi płaszcz. Chodził o lasce. Był nieco przerażony niezrozumiałą, ale gromko
skandowaną odpowiedzią, którą odkrzyknęliśmy na jego
ciche i mocno cywilne przywitanie.
Najbardziej spodobała się nam królowa. Korpulentna,
energiczna Szkotka, która wbrew przewidywanemu ceremoniałowi wizyty wdała się w rozmowę z Jankiem
Rosę, najmłodszym podchorążym naszej baterii. A póź-

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

213

niej ku wyraźnemu zgorszeniu wytwornych adiutantów
generała Sikorskiego zatrzymała się o trzy minuty za
długo przy moim popisowym numerze, jakim było rysowanie szkicu widokowego z zaimprowizowanego punktu
obserwacyjnego w terenie. W końcu jednak nawet dowódca brygady generał Paszkiewicz spojrzał na mnie
życzliwie, gdy Jej Królewska Mość poprosiła, bym jej
wręczył na pamiątkę wykonany szkic. Nie przypuszczam,
by wzbogacił on galerię zamku Windsor, ale byłem zachwycony królową.
Wizyta królewska zainaugurowała sezon dostojnych odwiedzin. Wizytował nasz dywizjon Szef Imperialnego
Sztabu gen. sir Alan Brooke i książę Kentu. Ukoronowaniem uroczystości była ceremonia nadania generałowi
Sikorskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu St.
Andrews. Doktorant podkreślił, że choć wojsko polskie
walczyło w tylu miejscach i tylu krajach, nigdzie nie doznało gorętszego przyjęcia niż w Szkocji. Walka toczy się
nie tylko o prawa Polaków do niepodległości, ale o wolność całego chrześcijańskiego świata. Mówił o kraju, o
masowych egzekucjach, deportacjach i grabieżach.
Przedstawił swoją tezę o stosunku wojska i prawa: choć
prawo opiera się na sile, sama siła nie stanowi prawa,
które wywodzi się z pojęcia słuszności. Potem była uroczysta promocja wygłoszona po łacinie, średniowieczne
togi senatu uniwersyteckiego i świetny chór oficerski na-

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

214

szego dywizjonu pod batutą porucznika Kołaczkowskiego.
Utkwił mi ten dzień szczególnie mocno w pamięci, bo
Zosia Sikorska-Leśniowska - moja dawna koleżanka z
lekcji tańca - przywiozła do St. Andrews nową fotografię
Magdalenki.
Temperatura bojowa wzrosła w baterii znacznie, gdyśmy
pojechali na północ Szkocji, na ostre strzelanie. Dla dopełnienia bojowych nastrojów po powrocie do St. Andrews rozdano nam znaczki tożsamości. Na wszelki wypadek. Przypominały plastikowe numerki do szatni, a
miały ułatwić rozpoznanie zwłok. Każdy otrzymał i pokwitował uroczyście dwa takie "numerki" z wytłoczonym
imieniem i nazwiskiem, stopniem, rokiem urodzenia i
wyznaniem. Jeden do zawieszenia na szyi, drugi do noszenia na ręku jak bransoletka. To na wypadek, gdyby
posiadacza numerka odnaleziono w częściach i trzeba go
było składać - wyjaśnił na zbiórce ogniomistrz od "sortów mundurowych". Każdy "numerek" składał się z
dwóch łatwych do oddzielenia jednakowych części, zawierających wszystkie dane posiadacza. Jedna dla ewidencji w dywizjonie, druga chyba do odnotowania w niebie.
Po tej zaprawie ewidencyjno-pogrzebowej zaczęliśmy
znowu baczniej śledzić horyzont w oczekiwaniu inwazji.
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Wtajemniczeni podawali poufne wiadomości, że wkrótce
pojedziemy do Afryki wesprzeć alianckie oddziały.
Wielka lekcja geografii, którą rozpoczął Hitler, trwała
nadal. Mapa Europy już nie wystarczała. We wrześniu
1940 roku Włosi rozpoczęli inwazję w Egipcie. Mimo nie
najlepszej sławy wojennej Mussoliniego Anglicy nie
umieli sobie z nimi dać rady. Włochy zaatakowały Grecję. Inicjatywa i sukcesy militarne były po tamtej stronie.
A po naszej? W roku 1940 w Anglii była determinacja,
zimna krew i wiele odwagi w mówieniu gorzkiej prawdy.
O utraconych kontynentach, krajach i portach, o zbombardowanych przez Luftwaffe angielskich miastach, o
zatopionych przez niemieckie łodzie podwodne alianckich okrętach i konwojach. Niełatwa prawda dla mieszkańców Wyspy, na którą trzeba było przewozić zboże i
ropę naftową, czołgi, bombowce i żołnierzy.
Churchill konferował z Rooseveltem. 6 listopada 1940
roku Roosevelt pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych został wybrany po raz trzeci prezydentem. W
kampanii wyborczej wobec kontrkandydata Willkiego
użył lapidarnego sloganu: "Willkie zwalcza Roosevelta,
Roosevelt zwalcza Hitlera". Ten wyborczy slogan zwycięskiego prezydenta był więcej wart niż 50 starych kontrtorpedowców sprzedanych Royal Navy przez Stany Zjednoczone.
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W nocy 14 listopada wielki rajd niemieckich bombowców
nad Coventry pozostawił zamiast śródmieścia kupę dymiących ruin. Padła słynna gotycka katedra. Oglądałem
fotografię ruin ulicy w Coventry, a myślałem o zbombardowanej Marszałkowskiej. Choć to paskudnie brzmi, ale
miałem gorzką satysfakcję. Że to nie tylko u nas, że i
mieszkańcy tej Wyspy poznają prawdziwy smak wojny.
Życie garnizonowe w poczciwym St. Andrews zaczynało
się stabilizować. Chór oficerski śpiewał coraz więcej
szkockich piosenek, organizowano teatr amatorski. W
dywizjonie działała podchorążówka. Widać było wyraźnie, że zanosi się na dłuższy pobyt w Szkocji.
Gwiazdka 1940 roku przyniosła liczne dowody serdecznej pamięci naszych szkockich przyjaciół i znajomych.
Zgodnie z brytyjskim obyczajem dostaliśmy wiele specjalnie dla nas po polsku wydrukowanych życzeń: od
burmistrza Glasgow, od Church of Scotland, od mieszkańców hrabstwa Fife, od Lady Warrender, inicjatorki
kantyn dla polskich żołnierzy. W tej sympatycznej modzie rozsyłania życzeń nasz dywizjon nie pozostał w tyle.
Wydrukowaliśmy i my piękne życzenia dywizjonowe.
Starszy kanonier Mars, z cywila utalentowany malarz,
wymalował góralskiego turonia, na okładce umieściliśmy
zaprojektowaną przeze mnie odznakę naszego dywizjonu, wzorowaną na odznace Royal Artillery: antyczne

8. 1 DYWIZJON ARTYLERII LEKKIEJ W SZKOCJI

217

działo, pod nim na wstędze napis "1 Dyon Artylerii Lekkiej", a ponad działem Orzeł Biały i napis: "Wrócimy".
Duncanowie z Coatbridge przysłali mi życzenia i serdecznie zapraszali, bym spędził u nich święta. Nie pojechałem. Dostałem list z Warszawy. Nie małą, ukradkiem
przemycaną karteczkę, ale prawdziwy list od Zosi, wysłany pocztą. Niebieski znaczek z Rydzem Śmigłym z
czarnym nadrukiem: Generalgouvernement i hitlerowski
orzeł nad wieńcem ze swastyką.
List przyszedł drogą przygotowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Z Warszawy przez skrzynkę pocztową N 506 w
Lizbonie do Londynu i odnalazł mnie w St. Andrews.
Przyszedł stosunkowo szybko. Wysłany w końcu października 1940 roku, po miesiącu był w Portugalii - po
dwóch trafił do mnie w Szkocji. Na kopercie ślady wojny:
banderole, pieczęcie i numery cenzury. "Geöffnet-Oberkommando der Wehrmacht", "Opened by Examiner 783",
kolorowe numery 5254, 3110. Ale adres nadawcy w Warszawie, na przekór wojnie, bez zmian: aleja Niepodległości 216. Tylu obcych ludzi otwierało już tę kopertę
przede mną, znało treść listu, który miałem za chwilę
przeczytać. Może zapisali ją gdzieś w obojętnej kartotece.
Tak się dowiedziałem o śmierci ojca.
Umarł w lipcu nagle na serce - pisała Zosia.
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Ojciec mój, Czesław Jankowski, adwokat, działacz społeczny, harcerz, varsavianista. Urodził się w Warszawie
21 lipca 1880 roku z ojca Romana, fabrykanta powozów,
i Wandy z Trapszów, córki Aleksandra ze znanej rodziny
warszawskich aktorów. W roku 1906 poślubił Elżbietę ze
Śliwickich, córkę Józefa, lekarza, i Zofii z Rodysów. Odkąd sięgają moje dziecinne wspomnienia - mówiliśmy o
nim "Burek". Skąd się to wzięło, nie wiem, ale tak nazywała go rozpieszczona dzieciarnia. Wziąłem sobie to
przezwisko jako cichociemny pseudonim przy skoku do
Polski.
Odkąd cokolwiek pamiętam, widzę jego niebieskie,
uśmiechnięte oczy i kręconą czuprynę - z biegiem lat coraz mocniej przyprószoną siwizną, pamiętam energię i
żywotność umysłu, słyszę jego głos, jak mi coś cierpliwie
tłumaczy. Był mi przyjacielem i kolegą.
Z opowiadań rodzinnych zapamiętałem jego uczniowską
historię, głośną w Warszawie w końcu lat dziewięćdziesiątych. Będąc uczniem VII klasy w III Gimnazjum Męskim, na skutek szykan natury politycznej ze strony nauczycieli Rosjan na lekcji targnął się na swe życie, strzelając w otwarte usta z pistoletu. Przepis na nieuchronne
samobójstwo niewiarygodnym zbiegiem okoliczności zawiódł. Kula utkwiła w czaszce, dokładnie między dwiema
półkulami mózgu, nie naruszając jego funkcji. Wypadek
przez kilka dni był sensacją Warszawy, a przez kilkadzie-
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siąt lat przyczyną bólów głowy, na które skarżył się ojciec przy zmianach pogody. Zaniepokojone tym wypadkiem rosyjskie władze szkolne umożliwiły mu dowolny
wybór szkoły, z czego skorzystał, przenosząc się do V
Gimnazjum, które ukończył w roku 1899. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w
roku 1904. W okresie walk o szkołę polską współpracował w organizowaniu strajków. Próba niedoszłego samobójstwa nie wyleczyła mego ojca z zapalczywości i gorących przekonań politycznych, o czym świadczył przestrzał ręki w pojedynku, pamiątka z lat studenckich, podczas których aktywnie współdziałał w organizowaniu
strajków szkolnych w roku 1905.
Jako początkujący prawnik aplikował w kancelarii słynnego już wówczas obrońcy politycznego Stanisława Patka, z którym zachował przyjaźń i był jego pełnomocnikiem, gdy Patek sprawował godność posła Polski w Moskwie. Przez wiele lat był sekretarzem Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, kuratorem domów na
Kanonii.
Po swym patronie adwokackim - wielkim kolekcjonerze przejął zamiłowanie do zbieractwa. Pamiętam gabinet
ojca z bogatą kolekcją antyków, z rysunkiem Gierymskiego nad biurkiem i pyszną akwarelą Fałata nad mahoniową rekamierą (oba ukradło gestapo), z kolekcją polskiej
porcelany i kryształów, numizmatów i emblematów woj-
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skowych, z których dziwnym trafem zachował mi się
mały, ciemny Krzyż Virtuti Militari z 1831 roku. Obok
gabinetu ojca, zgodnie z adwokacką tradycją tamtych
lat, była poczekalnia z dużą szafą biblioteczną, która zaraziła mnie ojcowską namiętnością do varsavianów. Ocalało mi z ojcowskiej biblioteki pięć tomów "Pamiętnika
Warszawskiego" z 1815-1816 roku, znaczonych jego pieczątką z nazwiskiem na otoku i z harcerską lilijką pośrodku.
Smaku antyków nauczyłem się dopiero później, ale
pierwsze emocje kolekcjonerskie przeżywałem, gdy siedząc na kolanach ojca, ostrożnie przewracałem kartki w
grubym albumie znaczków pocztowych lub w dowód
szczególnego zaufania wkładałem pęsetką znaczki do
podręcznego klasera. "Tasmanię z tapirem" - pamiętam
do dziś.
Przyjaźń i koleżeństwo z ojcem zakwitły nowym blaskiem
w harcerstwie. Harcerstwo było jego życiową pasją. Był
jednym z założycieli harcerstwa w Polsce (wówczas jeszcze skautingu). W roku 1911 wchodzi w skład Naczelnej
Komendy Skautowej dla drużyn zaboru rosyjskiego. Publikuje artykuły o problematyce skautowej w wydawanym w Warszawie czasopiśmie "Skaut". W roku 1913
wraz z księdzem Kazimierzem Lutosławskim, Alojzym
Pawełkiem i Henrykiem Sicińskim prowadzi kurs skautowy, organizowany przez Naczelną Komendę Skautową
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dla Warszawy. W grudniu 1913 roku na tymże kursie
otrzymuje Krzyż Harcerski podczas pierwszej ceremonii
wręczania nowo wprowadzonego odznaczenia (zamiast
dotychczasowej lilijki) z rąk autora projektu krzyża księdza Kazimierza Lutosławskiego. Był drużynowym 3 WDH
(Warszawskiej Drużyny Harcerskiej) przy szkole Konopczyńskiego. Na początku wojny 1914 działał jako współzałożyciel Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, późniejszego PCK. Po demobilizacji z wojska, do którego
wstąpił ochotniczo w roku 1920, wrócił do umiłowanej
pracy harcerskiej. Rezygnując z naczelnych stanowisk,
prowadził jako drużynowy 21 WDH przy Szkole Mazowieckiej, do której chodziliśmy obaj z bratem. Drużyna,
chyląca się do upadku w chwili, gdy ojciec ją obejmował,
wkrótce stała się jedną z czołowych drużyn warszawskich. Gdy będąc w klasie trzeciej, otrzymałem z rąk ojca-drużynowego krzyż harcerski, nie bardzo wówczas rozumiałem, dlaczego miał łzy w oczach.
Po kilku latach objąłem po ojcu funkcję drużynowego 21
WDH. Wspólnie z ojcem byliśmy w 1929 roku w Anglii
na Jamboree w Arrow Park pod Liverpoolem, on jako
drużynowy pierwszej reprezentacyjnej drużyny warszawskiej, ja jako zastępowy "Czapli" w tejże drużynie. Nie
byle jakiego zastępu! Wygraliśmy międzynarodowy konkurs, kto szybciej zagotuje wodę na ognisku i zaparzy
herbatę dla odwiedzającego nasz obóz sędziwego założy-
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ciela skautingu generała Baden-Powella (do dziś podejrzewam, że woda nie była całkiem zagotowana).
W roku 1934 ojciec mój został zwolniony ze stanowiska
kierownika Biura Dochodzeń Dyscyplinarnych Zarządu
Miasta przez sanacyjnego komisarycznego prezydenta
miasta Kościałkowskiego, ponieważ - jak mówiono - w
sposób zbyt dosłowny i bezkompromisowy rozumiał wysunięte przez tego prezydenta hasło: "Każdemu obywatelowi należy się szklanka czystej wody."
Jakże zazdrościłem ojcu jego młodości pełnej przygód
politycznych i wojennych ja, student Wydziału Architektury, do którego uśmiechało się życie wygodne i jak mi
się wówczas wydawało, w miarę nudne i całkowicie uregulowane.
Rozstałem się z ojcem 3 września 1939 roku na Dworcu
Głównym w Warszawie. Widzę w tłumie jego siwą głowę
i gest ręki, którym dodawał mi otuchy na drogę. "My
wszyscy jesteśmy zdrowi, choć nam jest tak jak wszystkim niewypowiedzianie ciężko, nie tracimy nadziei..." napisał do Francji.
"Umarł nagle na serce."
Nie podejrzewałem wówczas w Szkocji, że nawet to lakoniczne i bardzo prawdopodobne zdanie jest umownym
szyfrem, niezbędnym wobec niemieckiej cenzury, że oj-
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ciec został aresztowany przez gestapo i rozstrzelany w
Palmirach.
Święta Bożego Narodzenia w Szkocji 1940 roku spędziłem na służbie w drewnianym baraku, na stanowisku
ogniowym baterii. Chciałem być sam.
29 grudnia był wielki nocny nalot, bombardowanie i pożar Londynu.
Na Nowy Rok odwiedził mnie w St. Andrews Andrzej
Świątkowski. Dostał przydział do kadrowego oddziału
bez żołnierzy. Nudził się, nie umiał sobie dać rady z bezczynnością. Przy kominku na naszej kwaterze dyskutowaliśmy, w jaki sposób dostać się do Warszawy. W oddziałach w Szkocji przebąkiwano, że w Londynie szykują
się jakieś drogi przerzutu. Podczas jednej z wizyt w Londynie zgłosiłem się w odpowiedniej komórce sztabu na
ochotnika, gdyby powstała jakaś możliwość dostania się
do kraju. Zapisali, kazali czekać. Andrzej zgłosił się również. Ale nie umiał czekać. Snuliśmy różne projekty.
Werbunek na neutralny statek kursujący między Szkocją
a portami Bałtyku, przedostanie się na Węgry. Nawet te
bardzo mało realne plany były lepsze od całkowitej bezczynności. Zanosiło się, że zostaniemy w Szkocji na długo, przechodząc kolejne mniej lub bardziej niepotrzebne
kursy, organizowane wyraźnie dla zabicia czasu. Czego
jeszcze będą chcieli mnie nauczyć? Odpowiedź przyszła
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prędzej, niż się tego spodziewałem. Telefonogram z dowództwa korpusu do dowództwa dywizjonu brzmiał: 1
Dywizjon Artylerii,
1 bateria, podporucznik Stanisław Jankowski zgłosi się
na Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej w Londynie. Meldować się w dowództwie korpusu. Data i godzina.
Ja na Kurs Administracji? Z daleka od baterii, z daleka
od wojny, w biurze w Londynie! Cóż ja mam z tym wspólnego? Diabli nadali!
Jeszcze tego samego dnia wieczorem dowiedziałem się,
że nie tylko ja zostałem upatrzony do doskonalenia w administracji wojskowej. Podobne wezwanie na kurs dostał
również Stefan Majewicz, dowódca 2 plutonu w naszej
baterii. Był równie zaskoczony jak ja i równie zły. Dlaczego to właśnie my? Próbowaliśmy znaleźć jakiś klucz
tego wyboru. Żaden nie pasował. Obaj nie mieliśmy nigdy nic wspólnego z administracją, i do tego jeszcze wojskową. Stefan - absolwent CIWF, urodzony w Reinhausen, w Niemczech, ja - świeżo upieczony inżynier architekt z Warszawy. Może to kara za jakieś wojskowe grzechy? Ale sumienie mieliśmy w miarę czyste. Narzekaliśmy na cywilne i wojskowe władze nie więcej niż przeciętny, rozżalony długim czekaniem żołnierz polski w
Szkocji. Może ktoś chciał wyciągnąć nas przy pomocy
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tego kursu z liniowych oddziałów, z prawdziwego wojska, by wpakować na nasze miejsca swoich protegowanych z Londynu? Niedoczekanie!
Natychmiastowa interwencja u dowódcy baterii spełzła
na niczym. Major Maresz był równie zdziwiony doborem
kandydatów i równie mało przejawiał entuzjazmu do administracji wojskowej. Próbował nas ratować u dowódcy
dywizjonu, ale bezskutecznie. Telefonogram przyszedł z
korpusu przez brygadę i tylko tam można było coś wskórać. Musimy się meldować. Trudno.
"Dżul" kpił z nas bezlitośnie. Roztaczał przed nami uroki
pracy biurowej "z dala od huku dział i zgrzytu oręża", w
zaciszu sztabowo-administracyjnych pieleszy.
Wypróbowana metoda ochrony baterii przed nadmiarem
szkoleniowych kursów, którą stosował nasz ogniomistrz
szef, nie dała się w tym przypadku zastosować. Metoda
była prosta i skuteczna, a przez to genialna. Zamiast
specjalizacji różnych żołnierzy baterii na mniej lub bardziej nieprzydatnych - zdaniem szefa - kursach organizowanych w korpusie lub brygadzie, co odciągało delegowanych od służb i szkolenia w baterii, zazdrosny ogniomistrz stosował inny wariant prakseologiczny. Wybrał
trzech najmniej przydatnych żołnierzy baterii, poetę-liryka, matematyka-krótkowidza i szewca-pijaczynę, którzy
stanowili stałą reprezentację baterii na wszelkich możli-
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wych kursach: tłumaczy, mechaników samochodowych,
oświatowych, topografów itp. Jeździli chętnie, rozumiejąc intrygę szefa. Chwalili sobie turystykę. Zwykle już po
kilku dniach stwierdzano ich całkowitą nieprzydatność
na każdym kolejnym kursie - w czym zresztą doszli do
perfekcji. Odsyłano ich do baterii. Na zasłużony wypoczynek. Do następnego kursu.
Wobec imiennego wyznaczenia kandydatów spośród baterii - metoda szefa nie chroniła nas od Doskonalenia w
Administracji Wojskowej. Pozostał nam tylko ratunek
przy jutrzejszym meldowaniu się w korpusie.
Jadąc zwiadowczym łazikiem do odległego o kilkadziesiąt kilometrów Perth, gdzie urzędowało dowództwo korpusu, knuliśmy złowrogie plany. W dowództwie - jak to
zwykle w dowództwie. Nie wiedzieli, o co nam chodzi.
Wreszcie znaleźli nas obydwu na odpowiedniej liście i
kazali czekać. Meldować się kolejno na wezwanie.
Wszedłem. Za biurkiem siedział pułkownik piechoty, w
starym polskim mundurze, o siwej czuprynie, krzaczastych brwiach i - musiałem to przyznać mimo woli - sympatycznym uśmiechu. To mnie speszyło. Inaczej wyobrażałem sobie wojskowy typ administratora doskonałego.
Zameldowałem się. Dodałem cierpko, że nigdy nie miałem nic wspólnego z administracją w ogóle, a z administracją wojskową w szczególności, więc nie nadaję się do
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doskonalenia w tym fachu. Moja kandydatura to pomyłka. Nie nadaję się i nie chcę iść na kurs.
- To bardzo dobrze - stwierdził nieoczekiwanie siwy pułkownik.
Takiego chwytu nie przewidywałem. Stałem się jeszcze
bardziej nieufny. Na pytanie dotyczące mej drogi z Polski, stosunków rodzinnych, wykształcenia - odpowiadałem możliwie lakonicznie, niechętnie. Ale im bardziej lakoniczny, wręcz nieuprzejmy byłem ja, tym bardziej zadowolony był mój rozmówca.
W pewnej chwili siwy pułkownik zastrzegł całkowitą poufność prowadzonej rozmowy. Czy to aby nie przesada?
Ogromnie by się wywiad niemiecki przejął wiadomością,
że podporucznik Jankowski udoskonalił swą wiedzę o administracji wojskowej. "Leśne dziadki" powariowały już
zupełnie na temat tajemnicy wojskowej. Siwy pułkownik
nie wyglądał co prawda na "leśnego dziadka" i nie przejął się moją opryskliwością. Zaczął ze mną rozmawiać o
architekturze. Warszawiak, znał wielu moich profesorów. Rozgadaliśmy się na temat pracowni Pniewskiego.
- Nadużyłem pańskiej cierpliwości - przerwał mi pułkownik - ale myślę, że mnie pan rozumie. Kurs doskonalenia
administracji wojskowej jest kryptonimem Szkoły Oficerów Wywiadu, do której został pan wytypowany.
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- Przez kogo?
- To nieważne.
Zbaraniałem. Z wywiadem nie miałem nigdy nic wspólnego. Nie darzyłem tej instytucji ani zainteresowaniem,
ani sympatią. Kilka książek i filmów szpiegowskich wyczerpywało całkowicie moje kwalifikacje w tym fachu.
Nie widziałem siebie w roli oficera wywiadu.
- Potrzebujemy - ciągnął dalej siwy pułkownik - oficerów
do służby wywiadowczej w kraju. Wobec możliwości konfliktu niemiecko-sowieckiego Polska jako zaplecze frontu
stanie się terenem szczególnie ważnym. Wiadomości z
kraju będą miały kapitalne znaczenie dla aliantów. Trzeba założyć nową sieć wywiadu w kraju. Potrzeba do tej
roboty nowych ludzi. - Siwy pułkownik zapalił się. Wstał,
chodził po pokoju.
- Na terenie kraju, pod okupacją, robota będzie na pewno trudna i niebezpieczna. Ale żadna robota nie daje takiej satysfakcji osobistego wkładu w wojnę. Warunkiem
udziału w tej służbie jest ukrycie nawet wstępnych powiązań przed wywiadem niemieckim i przed gadatliwością rodaków. Bo to w końcu na jedno wychodzi. Kryptonim "Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej" został
dobrany świadomie. To mało zachęcająca i mało efektowna nazwa. O to właśnie chodzi.
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Jeśli pan się zdecyduje - ciągnął pułkownik - to nawet
pańscy koledzy w dywizjonie będą przekonani o administracyjnym charakterze pańskich studiów. Będą uważali,
że się pan zadekował. Tym lepiej. Kurs będzie prowadzony w Londynie. Chcemy go rozpocząć za dwa-trzy miesiące. Szkolenie potrwa rok. Potem przerzut do Polski.
Został pan wytypowany do szkoły wywiadu i do służby w
kraju, ale ma pan pełne prawo wycofania się bez podania
motywów. Wystarczy, że zechce pan zostać w dywizjonie. Ma pan dwie godziny do namysłu.
Miałem zamęt w głowie. Chodziłem ulicami Perth, a myślami byłem w Warszawie. Decyzja nie była łatwa. Nie
wiem, co było trudniejsze do przezwyciężenia: emocja
przed nieznaną robotą czy wstyd przed baterią. Jeszcze
wczoraj wydawało mi się, że bliżej do wojny jest z baterii
w Szkocji niż z kursu w Londynie. Wróciłem na wyznaczoną godzinę. - Jadę do Warszawy.
- Ale przedtem musi pan skończyć kurs. Kurs doskonalenia administracji wojskowej - podkreślił z uśmiechem
siwy pułkownik.
Majewicz też się zdecydował. Wracaliśmy razem do St.
Andrews. Uzyskałem tylko zgodę pułkownika, bym mógł
majorowi Mareszowi i "Dżulowi" przyznać się, po co jadę
do Londynu. To już byłoby ponad moje siły, gdyby i oni
dwaj uważali mnie za dekownika. Zresztą "Dżul" by chy-
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ba nie uwierzył. Zły był, twierdził, że go wykiwałem. Zobaczysz, jeszcze cię dogonię!
Ale wstydu się najadłem, gdy zdawałem dowództwo
zwiadu podporucznikowi Ćwirko-Godyckiemu, który
wcale nie krył swej opinii o takich, co się zadekowali w
Londynie.

9. KURS DOSKONALĄCY
ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ
Z początkiem 1941 roku zostałem oficjalnie powołany na
Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej. Odmeldowałem się w dowództwie dywizjonu, pożegnałem się z baterią. "Dżul" miał kwaśną minę, gdy mu przekazywałem w
spadku gumowe buty do kolan, przydatne podczas służby na stanowisku ogniowym nad rzeczką. Obaj z Jankiem
Rogowskim twierdzili, że ich nabrałem, zostawiając ich
w garnizonie w St. Andrews, zapowiadali, że długo miejsca w baterii nie zagrzeją i też rozejrzą się za "robotą".
Wraz ze Stefanem Majewiczem pojechaliśmy do Londynu.
Nie lubię się żegnać. Przy takiej okazji zostawia się
część samego siebie. Potem trudno się pozbierać. Zawsze mam emocje, jak to będzie na nowym miejscu,
wśród nowych ludzi.
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W Londynie poczułem się bliżej wojny. W golfowo-uniwersyteckim St. Andrews o nieprzyjacielu mówiły komunikaty radiowe i prasa. W Londynie już pierwszego wieczora syreny alarmowe zapowiedziały nalot nieprzyjacielski, a potwierdził go w kilka minut później ogień artylerii przeciwlotniczej, stojącej opodal w Hyde Parku.
Nietrudno było ze szczekliwego łoskotu dział przeciwlotniczych wyłowić zawodzące dudnienie niemieckich bombowców. Po przegranej Bitwie o Anglię Niemcy nasilili
nocne terrorystyczne naloty na Londyn.
Szkoła oficerów wywiadu mieściła się w okolicy Bayswater, w nowoczesnym biurowcu, wypełnionym solidnymi
brytyjskimi firmami.
Przywitał nas siwy pułkownik, znany mi z rozmowy w dowództwie korpusu. Pułkownik Stefan Mayer, komendant
szkoły i dyrektor nauk. Wybitny fachowiec wywiadu,
spec od zagadnień niemieckich. W Londynie przeżywał
drugą młodość, całym sercem oddany szkoleniu oficerów
wywiadu do nowych zadań w kraju. Kadrę wykładowców
stanowili: major Nowiński, zastępca dyrektora, i kapitan
Wraga-Niezbrzycki, którzy prowadzili wykłady, oraz prowadzący ćwiczenia praktyczne: doktor Hartman, major
Mrazek, porucznik Eysmont i porucznik Kobus. Zespół
stałych wykładowców polskich uzupełniali, zapraszani do
specjalnych tematów, fachowcy angielscy i polscy.
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My, uczniowie pierwszego rocznika szkoły 1941/42, to
trzydziestu młodszych oficerów z różnych jednostek Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, z przewagą rezerwistów o różnych przedwojennych zawodach i zainteresowaniach. Wśród uczniów szkoły spotkałem dwu starych
znajomych: Janusza Zalewskiego, kolegę z Wydziału Architektury, z którym rozstałem się w Bressuire, i Janka
Jokiela, przyjaciela z lat dziecięcych, który w Anglii z
dumą nosił szarobłękitny mundur lotnika.
Przydział do szkoły nie był sprawą łatwą. W wielu oddziałach liniowych kandydaci na Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej napotykali na trudności przy odkomenderowaniu. "Zdaję sobie sprawę z potrzeb I Korpusu Pancerno-Motorowego - pisał w poufnym rozkazie
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych - lecz mimo to na
pierwszym miejscu stawiam kraj. Wiem, że w dobrze zrozumianym interesie swych oddziałów dowódcy niechętnie godzą się na odstąpienie swych oficerów, tym niemniej powinni oni zrozumieć, że potrzeby kraju pod tym
względem, jak i pod każdy innym względem, powinny
stać na pierwszym miejscu."
Szkoła oficerów wywiadu stanowiła fragment prowadzonego w Wielkiej Brytanii szerokiego programu szkolenia
oficerów dla potrzeb kraju. Całość obejmowała specjalności najpotrzebniejsze do konspiracyjnej walki w kraju:
dywersja, wywiad i łączność. W cichociemnej gwarze
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szkoła wywiadu znana była jako "kurs gotowania na gazie", dywersja - jako "kurs korzonkowy", a łączność - tradycyjne "druciki", choć w dobie krótkofalówek i radaru
niewiele z drutami mieli do czynienia.
Szkolenie, przez które przeszliśmy w Londynie w
1941/1942 roku, różni się zapewne od dzisiejszej wiedzy
oficera wywiadu tak samo jak drewniany samolot od ponaddźwiękowego odrzutowca. Ale egzamin z umiejętności nabytych na Bayswater przyszło nam zdawać przed
abwehrą i gestapo - a to byli wymagający egzaminatorzy.
Wykłady obejmowały trzy grupy tematów:
- teoria, zadania i organizacja wywiadu,
- wiadomości o III Rzeszy,
- wiadomości o okupowanej Polsce.
Ćwiczenia dotyczyły techniki wywiadu, a mianowicie: fotografię, chemię, szyfry, łączność, podstawy dywersji,
ślusarkę, naukę jazdy i wychowanie fizyczne.
Teoria. Zadania i organizacja wywiadu zapoznawały nas
z zasadami zdobywania informacji i oceną ich przydatności, z organizacją własnego wywiadu i kontrwywiadu
oraz z zadaniami oficera wywiadu, prawidłami i warunkami jego pracy. Teoria ilustrowana była rozwiązywaniem pozorowanych zadań i omawianiem sytuacji, z jakimi mogliśmy się spotkać w kraju.
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Wiadomości o III Rzeszy ograniczały się do podstawowych informacji o armii, lotnictwie i wojennej marynarce
niemieckiej, o ustroju politycznym Rzeszy, o przemyśle,
organizacji NSDAP, SS i formacji pokrewnych oraz policji, ze szczególnym uwzględnieniem naszych przyszłych
kontrpartnerów: niemieckiego wywiadu i gestapo.
Sytuację w okupowanej przez Niemców Polsce poznawaliśmy ze specjalnych komunikatów i wydawnictw opracowywanych przez Rząd Polski w Londynie, z wykładów
oraz prasy krajowej: zarówno z polskiej prasy konspiracyjnej, jak i z okupacyjnych gadzinówek.
Wbrew intencjom hitlerowskiej cenzury i urzędu propagandy GG nawet zakłamany i podły "Nowy Kurier Warszawski", wydawany przez Niemców, zawierał źródło
prawdziwych informacji: drobne ogłoszenia. Drukowana
petitem gorzka lekcja o warunkach codziennego życia w
Warszawie. Po wojnie odnalazłem w Archiwum m. st.
Warszawy na Krzywym Kole te same numery szmatławca, które w roku 1941 studiowałem w Londynie.
Poszukiwania rodzin, remanent wrześniowych strat: "W
czasie od 1.9.1939 r. zaginął podchorąży Lubczak Mieczysław, lat 26. Przasnysz. Straż graniczna. Kto mi pragnie pomóc w odszukaniu, dane kierować do PCK Warszawa. Za dobre serce dziękuję."
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Kupno i sprzedaż, komunikat o trudnościach i biedzie:
"Palto damskie, czarne, zimowe, średnia miara. Sprzedam prywatnie - Polna 32 m. 6."
"Karbid, lampy karbidowe. Palniki «Strażak» - Zgoda
12."
"Zelówki 4,50 mocne ze skórgumy. Hurt-Detal «Azet» Boduena 4 m. 3."
"Kupię wszystko - sklep krawiecki - Emilii Plater 30."
Urodzaj na wróżki, jasnowidzów i chiromantów, którzy
obiecywali osłonić przed grozą jutrzejszego aresztowania, zastąpić brak wiadomości od najbliższych, przybliżyć upragniony koniec wojny: "Znana jasnowidząca, inżynierowa Urbanowiczowa widzi, słyszy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - Rakowiecka 47 m. 1."
"Wróżę zdumiewająco trafnie z kart, z fotografii o osobach oddalonych - Wilcza 14a-20."
"Tais Estri - mówi przyszłość pięcioma językami - Wilanowska 18-34."
"Słynna chiromantka «Carmen» - wróży nieomylnie - Wilcza 44 m. 8."
Z małego ogłoszenia wyzierała ludzka tragedia i nie
przebierająca w środkach drapieżna zapobiegliwość: "Z
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dzielnicy żydowskiej kupię prasy, mieszadła, inne maszyny - Oferty: Italskie Biuro Handlowe, Chmielna 44."
Nie pamiętam już ani daty, ani treści pierwszego numeru konspiracyjnego "Biuletynu Informacyjnego", który
czytałem w Londynie. Ale pamiętam wzruszenie, gdy
trzymałem niewielkie kartki.
Któregoś dnia pułkownik Mayer wprowadził na salę wykładową jakiegoś cywila. Byliśmy przyzwyczajeni do różnych odwiedzin. Odwiedzali nas dygnitarze z "Rubensa",
wizytujący naszą szkołę, rzadziej angielscy spece wywiadu. Przybyły miał nam mówić o sytuacji w kraju. Właśnie
stamtąd wrócił. Mówił rzeczowo i skromnie o swych zadaniach, o podróży do Polski. Dla ukrycia swej misji
przed niemieckim wywiadem zatoczył olbrzymie koło. 7
listopada 1940 roku wystartował z Londynu wodno-płatowcem do Lizbony, stamtąd samolotem do Gambii, z
niej do Freetown w Sierra Leone i dalej do Lagos w Nigerii. Po trzydniowej przerwie dalej samolotem przez Lebenge i Stanleyville w belgijskim Kongo i Chartum w Sudanie do Kairu. Postój, kontakt z polską bazą łączności z
krajem, nowy samolot i skok przez Liddę w Palestynie i
Nikozję na Cyprze do Addany w południowej Turcji. Dalej pociągiem: Ankara, Stambuł, Saloniki, Skopje i Belgrad do Budapesztu. Nowy kontakt z polską bazą, i pociągiem - z przewodnikiem - do Losancz. Dwa odcinki
taksówkami w stronę granicy i 21 godzin marszu przez
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góry, na mrozie i śniegu. Nareszcie Polska. Nocleg w Żubraczach, pieszo do Kamionki, sankami do Sanoka i pociągiem do Warszawy. 42 dni podróży.
Słuchałem urzeczony. Był w Warszawie, może przechodził obok mojego domu, obok kogoś z moich najbliższych. Mówił o organizacji podziemnej, o zadaniach oficera wywiadu, które nas czekają, o warunkach codziennego życia w okupowanej Warszawie. Pierwszy raz słyszałem słowa "godzina policyjna”, "łapanka” od kogoś,
kto się bezpośrednio z nimi stykał. Tak poznałem w Londynie pułkownika "Antoniego” - "Hellera” (Kazimierza
Iranka-Osmeckiego). W dwa lata później w Warszawie
na Skwerze Wielkopolskim przy ulicy Wawelskiej zameldowałem się u niego jako u kolejnego szefa II Oddziału
Sztabu Komendy Głównej AK.
Program naszych ćwiczeń sprawiłby gorzki zawód miłośnikom szpiegowskich książek, filmów i serialów TV.
Szkoła przypominała raczej technikum niż przedsionek
do tajemniczych przygód.
Fotografia. Ćwiczenia prowadził, zawsze gdzieś się spieszący, sympatyczny porucznik Eysmont, rozmiłowany w
fotograficzno-wywiadowczym rzemiośle. Z niemałym trudem wpajał w nas abc fotograficznego fachu, potem już
bardziej wyszukany dział foto związany z podrabianiem
dokumentów i pieczęci, aż do precyzyjnej mikrofotogra-
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fii, przydatnej w przekazywaniu wywiadowczych meldunków. Miłośnicy fotografii kręcili nosami. Zamiast studiów
portretowych - precyzyjne powiększenia niemieckich pieczęci, zamiast reportaży z londyńskiej ulicy - wycienianie
taśmy filmowej.
Osobny dział, przyczepiony trochę na siłę do pracowni
foto, stanowiła nauka "kaligrafii", to znaczy podrabiania
podpisów. Brzydka to umiejętność, usprawiedliwiona jedynie potrzebami wojennej konspiracji i wywiadu. Amatorów lojalnie przestrzegam, że to trudny i niewdzięczny
dział "kaligrafii". Przy współczesnych metodach analiz
grafologicznych kończy się z reguły sromotną klapą. W
pracowniach fałszywych dokumentów wywiadu AK w
Warszawie korzystałem z tych wprawek kaligraficznych
wielokrotnie i z powodzeniem, zastępując w składaniu
podpisów szefów wielu hitlerowskich instytucji. Na
szczęście żandarmeria, Abwehra i gestapo nie zatrudniały zbyt wielu biegłych grafologów.
Pachnący, elegancki, zawsze uśmiechnięty dr Hartman
prowadził zajęcia i wykłady z chemii. W tej dziedzinie
spis tematów był już znacznie bardziej atrakcyjny: trucizny i odtrutki, narkotyki, atramenty sympatyczne i wykrywacze oraz inne chemiczne środki i zabiegi przydatne
przy fałszowaniu dokumentów i przekazywaniu meldunków. Oba pierwsze działy poznaliśmy tylko teoretycznie,
ku wyraźnemu zmartwieniu dr Hartmana, który zaciera-
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jąc ręce, wśród uśmiechów i anegdot, pokazywał próbki i
dyktował mrożące krew w żyłach trucicielskie recepty.
Poza tym cała ta nasza chemia zalatywała pralnią chemiczną i kuchnią.
Uczono nas szyfrów. Przede wszystkim prymitywnych,
"domowych” szyfrów na własny użytek oraz zasad i sposobów posługiwania się szyframi cyfrowymi. Wyniosłem
z tych lekcji szacunek dla tej ciekawej wiedzy oraz podziw dla szyfrantów AK, którzy pośród łapanek i nocnych
rewizji, bombardowań i powstańczych pożarów umieli
zachować zimną krew i precyzję w tym trudnym fachu,
który nie toleruje pomyłek.
Ćwiczenia z łączności, prowadzone przez majora Mrazka
obejmowały podstawowe wiadomości teoretyczne, obsługę prostszych aparatów i urządzeń oraz długie godziny
przy "brzęczyku”, ćwiczeń w nadawaniu i odbiorze alfabetu Morse'a. Te ostatnie prowadził gruby sierżant, popularnie "Brzęczykiem” zwany, który potrafił mnie doprowadzić do takiego stopnia zaawansowania, że szybkość stu znaków na minutę w odbiorze i w nadawaniu
nie sprawiała mi trudności.
W zastępstwie króla warszawskich kasiarzy, sławnego
przed wojną "Szpicbródki", rezydował wśród imadeł, pilników i wierteł porucznik Kobus, mechanik-warsztatowiec z broni pancernej. Ćwiczenia, które prowadził, mia-
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ły nas nauczyć otwierania co prostszych zamków i podrabiania kluczy. Moje osiągnięcia w tej dziedzinie, choć
wkładałem w nie tyle serca, wzbudziłyby niewątpliwie
uśmiech pobłażania u każdego, nawet początkującego
włamywacza.
Za to w prowadzonej przez tegoż porucznika Kobusa nauce jazdy należałem do szkolnej czołówki. Nie załamałem się nawet wówczas, gdy po raz pierwszy znalazłem
się za kierownicą szkolnego studebakera wobec zielonych świateł na Hyde Park Corner. Pięćdziesiąt tysięcy
samochodów przejeżdża dziennie przez to skrzyżowanie
i wszystkie jadą lewą stroną!
Wychowanie fizyczne sprowadziło się do wiosłowania w
ósemce na Tamizie, pływalni, gimnastyki i zaprawy dżudo. W tej ostatniej dziedzinie dostałbym na egzaminie
najwyżej trzy z dwoma minusami, i to tylko dzięki uprzejmości naszego profesora. Niewiele ćwiczyłem, natomiast
pilnie śledziłem naszego mistrza. Zjawił się "profesor",
czerstwy staruszek, o wyglądzie dobrotliwego dziadka z
amerykańskiego filmu. Stanął na macie ubrany w przepisową białą bluzę i szerokie spodnie, i zaproponował mały
pokazik. Prosił, by go atakować. Zapewniał, że można z
nim robić, co się komu podoba: przewracać, bić, kopać,
wykręcać ręce i nogi. Napraszał się. Bałem się, że któryś
z bardziej krewkich kolegów weźmie to wezwanie dosłownie i uszkodzi zacnego profesora.
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- Go, please - zachęcał starowina.
Ktoś próbował go popchnąć, ale sam się przewrócił. Następna próba była już znacznie mniej delikatna. Ale atakujący nie trafił profesora i gdyby nie pomoc starszego
pana, leżałby jak długi. To zmobilizowało naszą dumę narodową. Dać mu w kość. Wysportowane chłopisko, były
szlakowy ósemki poznańskiego AZS, postanowił uratować honor Polaków. Złapał nieoczekiwanie profesora za
rękę i mocno mu ją wykręcił do tyłu. Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie. To znaczy, potoczyli się obaj,
tylko że profesor stanął w rozkroku na kolanach, a atakujący go dryblas leżał, skręcając się z bólu, trzymany
przez profesora. Staruszek promieniał. Przedstawił się.
Przez dwadzieścia lat był kapitanem policji w Szanghaju
i coś niecoś jeszcze pamiętał z tamtych lat. Wyjaśnił, że
będzie nas uczył nie klasycznego dżudo, ale odmiany
bardziej dostosowanej - jak to podkreślił - do "potrzeb
specjalnych". Doprowadzenie każdego chwytu do końca
powoduje "trwałe uszkodzenie ciała przeciwnika". Na
ćwiczeniach końcówkę chwytu zastąpi jej opis. Na zakończenie kursu życzył, byśmy mieli jak najwięcej okazji
pełnego wykorzystania nabytej wiedzy. Miły starowina.
Doktor od wyłamywania rąk i nóg nie był jedyną osobliwością naszego ciała pedagogicznego. W miarę postępu
w naukach pojawiały się specjalne przedmioty i spece
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wykładowcy. Na pierwszy rzut oka trudno było odgadnąć
ich zainteresowania.
Zajeżdża czarna, nobliwa limuzyna. Nie za nowa, dostatecznie niemodna, bardzo angielska. Wysiada z niej starszy pan ubrany na czarno, w czarnym kapeluszu, z parasolem. Za nim sekretarka niesie grubą teczkę. Z wyglądu, sposobu bycia i przesadnie poprawnego Oxford-English anglikański pastor. Wykład: Technika podpalania i
wysadzania w powietrze statków.
Zamyślony, nieśmiały, młody człowiek, o tęsknym spojrzeniu niedoszłego poety, któremu zły los kazał być buchalterem - "Wywiad, dywersja i sabotaż kolejowy".
Mieszkaliśmy na 16 Wynnstay Gardens, niedaleko szkoły. Duże, typowo londyńskie mieszkanie, z podnoszonymi
nieszczelnymi oknami, z gazowym kominkiem i automatem na 2 pensy. Ale miało swą indywidualność: w.c. Właściciel mieszkania, komandor Royal Navy, gdy je nam
wynajmował, zaczął prezentację mieszkania od tego właśnie w.c. Polecał go naszej szczególnej opiece, znacznie
bardziej niż bibliotekę i bar. Bo też nie był to zwykły w.c.
Mahoniowy mebel, pięknie politurowany, z mosiężnymi
okuciami, ustawiony na podwyższeniu. Jeśli wypada o
tym meblu tak powiedzieć - dobrze wysiedziany. Widać
było, że komandora łączy z w.c. zażyła i serdeczna przyjaźń. Właściciel mieszkania nie taił swych uczuć. To był
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w.c. z jego okrętu. Komandor był już na emeryturze,
okręt poszedł na złom - w.c. ocalał. Różne widać mogą
być powiązania z morzem, z młodością, z przygodą. I komandor, i w.c. wydali mi się bardzo sympatyczni.
Mieszkaliśmy w pięciu: Jan Jokiel, lotnik; Jan Kochański,
porucznik I Pułku Szwoleżerów, syn Wacława Kochańskiego, znanego skrzypka; Wiesław Ipohorski-Lenkiewicz, z cywila inżynier rolnik, porucznik broni pancernej;
Janusz Zalewski, kolega z Wydziału Architektury, i ja.
Wszyscy skakaliśmy na spadochronach do Polski. Trzech
zginęło podczas wojny.
Mimo intensywnych zajęć szkolnych utrzymywałem kontakt z baterią, jeździłem do St. Andrews na urlopy, korespondowałem z "Dżulem". Dziwnym zbiegiem okoliczności zachowały mi się jego listy. Pamiątka po przyjacielu i
autentyczny dokument, nawet jeśli tylko żołnierskiej,
szkockiej nudy i oczekiwania.
"Siedzę na służbie nad naszą rzeczką. Nie lubię pisania
listów. Stokroć więcej wolę rozwalić się, nawet na tak
brudnym fotelu jak nasz, i patrzeć. To w ogień, to w końce Twoich gumowych butów, które ze łzami w oczach donaszam. I głupio myśleć... Od Twego wyjazdu tak jakby
nic się nie zmieniło i wszystko coraz więcej przypomina
koszarowe życie... Bączkowski, Tunio i Sunia - jak zwy-
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kle. Ktoś z tej trójki nasiusiał dziś w nocy pod naszymi
drzwiami...
Bardzo ucieszyliśmy się wieścią, że przyjedziesz. Za kilka dni zjedzie tu tłusta postać Rogoszczaka. Tunio organizuje już sprzedaż biletów. Można będzie za cztery pensy oglądać Rogoszczaka na tle działa i kabeka. Co drugi
dzień będzie miał wartę."
Pisał o garnizonowych drobiazgach, o codziennych głupstwach, ale czułem, że długo miejsca w spokojnym St.
Andrews nie zagrzeje.
6 kwietnia 1941 roku Niemcy zaatakowały Jugosławię. W
trzy tygodnie później niemieckie kolumny pancerne były
w Atenach. Londyn przeżył najcięższy nocny nalot. 9
maja lord Halifax, ambasador brytyjski w Waszyngtonie,
mówił przez radio o niemieckim terrorze w Polsce. Dotychczasowe straty ludności oceniał na 40 tysięcy zamordowanych.
Uświadomiłem sobie, jak w miarę pobytu w szkole zmieniał się mój stosunek do wiadomości z kraju. Dotychczas
byłem tylko świadkiem. Oburzonym, przerażonym, ale
tylko świadkiem. Teraz podświadomie zaczynałem się
przymierzać do wiadomości stamtąd jako ich przyszły
uczestnik. Co bym zrobił w łapance na Marszałkowskiej?
Czy umiałbym spokojnie opowiedzieć "legendę" podczas
rewizji w pociągu? Na widok żandarmów wchodzących
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do tramwaju siedziałbym spokojnie czy próbowałbym
wysiąść? Teoretyczne odpowiedzi były łatwe, a wyimaginowane strzały nie chybiały celu. Ale już sam fakt analizowania takich sytuacji z samym sobą zdawał się przybliżać mnie z londyńskiej szkoły do warszawskiej rzeczywistości. Mogłem się później przekonać, jak uboga była ta
moja wyobraźnia.
Przeczytałem o tym w oknie mydlarni. Dużymi literami
wypisane były dwa słowa: "Hood sunk." Mnie to niewiele
mówiło. Dla Anglików oznaczało żałobę narodową. Londyn, Anglia - całe Imperium Brytyjskie przeżywało swój
czarny dzień. Pancernik HMS "Hood", flagowy okręt floty brytyjskiej, zatonął trafiony trzecią salwą z "Bismarcka", ciężkiego krążownika niemieckiego.
Bitwa Anglików z "Bismarckiem" to jedna z najbardziej
pasjonujących operacji morskich drugiej wojny światowej. Dla nas tym ciekawsza, że zarówno w początkowej,
jak i w końcowej fazie bitwy brali udział Polacy.
"Bismarck", pancernik Kriegsmarine o wyporności 50 tysięcy ton, szybkości 30 węzłów i ogromnej sile ognia, był
najbardziej nowoczesnym i najgroźniejszym okrętem
drugiej wojny światowej. Zaczęło się od meldunku wywiadu AK o przejściu "Bismarcka" przez cieśniny duńskie i jego powrocie na Bałtyk. Przekazany do Londynu
meldunek zaskoczył Anglików. Drugi meldunek postawił
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w stan alarmu flotę brytyjską. "Bismarck" i krążownik
"Prinz Eugen" wyszły z Gdyni iż 19 na 20 maja przeszły
przez cieśniny duńskie. Szły na polowanie. Chwilowo
jednak ukryły się w jednym z fiordów w pobliżu Bergen.
Czatowały. Wykryły je tam i rozpoznały samoloty Constal
Command, okręty Home Fleet dozorowały przejścia między Grenlandią a Islandią. 22 maja samoloty brytyjskie
zameldowały, że fiord w pobliżu Bergen jest pusty.
Gdzie znajduje się "Bismarck", przekonali się wkrótce.
Po drugiej salwie niemieckiej na pancerniku "Hood" wybuchł pożar. Podczas gdy Anglicy robili zwrot, by uzyskać dogodniejszą pozycję do prowadzenia ognia,
"Hood" trafiony ponownie i rozerwany na dwie części zatonął w ciągu trzech minut. Z 1500-osobowej załogi ocalały trzy osoby. Zginęło wówczas czterech podchorążych
marynarki polskiej, odbywających staż na pancerniku.
Po zatopieniu "Hooda" Niemcy skoncentrowali ogień na
drugim pancerniku brytyjskim HMS "Prince of Wales".
Trafiony siedmiokrotnie Anglik zdołał jednak uciec pod
zasłoną dymną.
"Bismarck" został jednak trafiony w zbiornik ropy i admirał niemiecki zdecydował się na powrót do Brestu.
Rozpoczął się pościg dziewiętnastu okrętów brytyjskich i
eskadr samolotów za uszkodzonym "Bismarckiem". Jego
szansę rosły z godziny na godzinę. Był coraz bliżej osło-
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ny własnego lotnictwa i bazy. Patrolujący hydroplan dostrzegł Niemca i zameldował jego położenie. Anglikom
pozostało już tylko 24 godziny, w ciągu których mogli oni
zniszczyć przeciwnika. Samoloty, które wystartowały z
lotniskowca "Ark Royal", prowadzone radarem, zaatakowały torpedami omyłkowo własny krążownik, który jednak zdążył wykonać manewr unikowy. Następny atak był
skuteczny. Mimo ciężkich strat zadanych przez potężną
artylerię przeciwlotniczą "Bismarcka" Brytyjczycy zdołali
wystrzelić trzynaście torped, z których dwie były celne.
Na skutek uszkodzenia śruby "Bismarck" utracił zdolność manewru.
Na scenę bitwy wyszło pięć kontrtorpedowców, wśród
nich ORP "Piorun". Wysoka fala utrudniała pościg i widoczność. "Piorun" pierwszy dostrzegł "Bismarcka" i zameldował dowódcy. W pięć minut później Niemiec otworzył ogień, "Piorun" manewrując gonił "Bismarcka" i
strzelał. O godzinie 5 rano otrzymał od angielskiego dowódcy zgrupowania rozkaz zaprzestania pościgu i powrotu dla uzupełnienia paliwa; choć mieli już tylko 150
ton ropy, jeszcze usiłowali dopaść "Bismarcka" na skuteczną odległość swych dział.
Brytyjskie pancerniki dogoniły wreszcie "Bismarcka".
Gdy mimo wielu trafień nie tonął, zatopili go torpedami.
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Dowódca "Pioruna", komandor porucznik Pławski, odebrał od dowódcy flotylli kontrtorpedowców następujący
sygnał: "Gratuluję, że byliście pierwszym okrętem naszego zespołu, który spostrzegł nieprzyjaciela. Żałuję, że
straciliście okazję zobaczenia końca z powodu braku paliwa. Mam nadzieję, że będziecie ze mną następnym razem, gdy będę w akcji."
Wielkie bitwy morskie w niczym nie zmieniały naszego
szkolnego żywota.
Coraz lepiej piszczałem brzęczykiem, coraz więcej znaków rozpoznawczych niemieckich dywizji znałem na pamięć. Coraz trudniej mi było czekać.
22 czerwca komunikat poranny BBC podał: "Dziś o godzinie 4 rano wojska niemieckie zaatakowały Związek
Radziecki."
W kilka dni później dostałem list od "Dżula" pisany z północnej dzikiej Szkocji, gdzie był na kursie dywersyjnym:
"Wypadki polityczne rozgrzały nas. - No, stara dupo - zobaczymy, kto pierwszy!"
Trudne było to upalne lato 1941 w szkole w Londynie.
Mimo częstych nalotów niemieckich wiedliśmy spokojny,
niemal pensjonatowy tryb życia. Wobec komunikatów ze
wschodniego frontu, najważniejszego frontu tej wojny,
nasz londyński spokój uwierał, zawstydzał.
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Nasuwało mi się natrętne pytanie, czy ja mimo woli nie
zadekowałem się na tym kursie? Czy ironiczny kryptonim doskonalenia administracji wojskowej nie zadrwił
sobie ze mnie? Szybkość marszu niemieckich kolumn
pancernych w głąb Związku Radzieckiego, ilość jeńców i
zdobywanego sprzętu były przerażające. Kiedyż wreszcie
Niemcy przestaną wygrywać? Nasze nadzieje przywoływały przegraną Napoleona, wielkie przestrzenie rosyjskie.
Nie popełnię błędów Napoleona - zapowiedział Hitler.
Ofensywa zimowa nie będzie potrzebna.
9 sierpnia Churchill i Roosevelt spotkali się gdzieś na
Atlantyku na pokładzie pancernika. Schorowany Roosevelt, okryty ciepłym kocem, Churchill w dziwnym ubiorze, ni to w mundurze, ni to w kurcie rybackiej. Za nimi
oficerowie marynarki. Wszyscy z książkami do nabożeństwa w ręku, naprzeciw pancernych wież strzelniczych i
długich luf armatnich. "Karta Atlantycka", którą z pokładu pancernika ogłosili światu 14 sierpnia, precyzowała
cele wojny. Zapowiadała walkę aż do bezwzględnej kapitulacji Niemiec.
Tymczasem hitlerowskie kolumny pancerne szły w głąb
Związku Radzieckiego z szybkością pięćdziesięciu kilometrów dziennie. Do bitwy pod Stalingradem, tak decydującej dla losów świata - było jeszcze bardzo daleko.
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- Pojedziemy do dywizjonu 303 - zaproponował mi na pociechę Janek Rogowski, który zawitał do Londynu w
przelocie z jednego cichociemnego kursu na drugi. - Zobaczysz, jakie to fajne chłopy.
Pojechaliśmy wprost z bufetu w "Rubensie" z porucznikiem Zumbachem, kolegą Janka. Gdyby nie dwie głębsze
wódki wypite wspólnie na odjezdnym, to bym się chyba
jeszcze w ostatniej chwili wycofał. No, bo jak ja się tam
pokażę. Z moim kompleksem niezdążania na wojnę, w
dodatku jeszcze teraz na kursie "Administracji". Pocieszałem się, że to ja im się będę przyglądał, a nie oni
mnie.
Przy obiedzie w mesie oficerskiej dywizjonu siedziałem
wpatrzony w gospodarzy. Znałem ich z komunikatów i z
prasy, gdzie występowali przy akompaniamencie pokaźnych liczb zestrzelonych samolotów nieprzyjacielskich i
wysokich odznaczeń bojowych polskich i angielskich.
Starałem się dopasować sławne nazwiska do tych zwyczajnych, wesołych chłopców. Na kawę i poobiedniego
drinka poszliśmy do baru.
Przerwał nam nieuprzejmy głośnik. Alarm dywizjonu. Zobaczyłem wówczas, jak wygląda bitwa powietrzna.
Walki pojedynczych myśliwców widziałem już poprzednio. Dla obserwujących z ziemi przy dobrej pogodzie - to
piękne widowisko. Koła, elipsy, spirale kreślone przez
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małe czarne punkciki. Geometria wykreślna wśród
chmur. Bitwę powietrzną oglądałem teraz nie na niebie,
ale na stole, w podziemnym schronie Operation Room.
Na środku jasno oświetlonego pomieszczenia stał wielki
stół-mapa, podzielony na metrowej wielkości ponumerowane kwadraty. Kolorowa szachownica obejmowała rozległy obszar od wybrzeży Francji, przez błękitne pasmo
Kanału i południe Anglii, aż za Londyn. Na mapie rozstawione były maleńkie samolociki. Dookoła siedziało kilkanaście "wafek", panienek z pomocniczej służby lotnictwa, ze słuchawkami na uszach i drewnianymi małymi
"grabkami" na długim kiju w ręku. Siedziały zasłuchane,
na pozór bezczynne.
Gdzieś coś się jednak działo. Coraz wysuwały się któreś
grabie i przesuwały ustawione na mapie samolociki. Jakby zabawa w "bitwę morską" rozgrywana w milczeniu na
wielkiej kolorowej szachownicy w myśl rozkazów przekazywanych przez niewidocznych uczestników. Każda z
siedzących dookoła mapy panienek otrzymywała - przez
sztab dowodzenia - aktualny meldunek z obsługiwanego
przez nią na mapie terenu. Odtwarzały na stole to, co
działo się na niebie ponad kwadratami mapy.
Obok stołu-mapy, na podwyższeniu, sztab dowodzenia kilku oficerów RAF. Telefony, słuchawki, mikrofony, głośniki, kolorowe światełka zapalające się na tablicach sy-
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gnalizacyjnych. Tu zbiegają się nerwy bitwy. Oprócz połączeń z lotniskami, stanowiskami artylerii przeciwlotniczej i siecią punktów obserwacyjnych mają bezpośrednią
łączność radiową z pilotami w powietrzu. Na mapie widać przyczynę alarmu. Na niebieskiej wstędze Kanału
przesuwa się klucz samolotów oznaczonych czarnymi
krzyżami. Zeszły z błękitnego tła Kanału i przesuwane
centymetrowymi skokami na mapie wgryzają się w zieloną szachownicę Anglii. W terenie prowadzą je syreny
alarmowe, ogień baterii przeciwlotniczych i niespokojne
spojrzenia ludzi. W schronie obojętne grabie przesuwają
samolociki ku środkowi stołu.
Z drugiego krańca mapy idą im na spotkanie samolociki
z niebiesko-biało-czerwonymi kółkami. Oni tam w górze
jeszcze nie widzą Niemców poza chmurami. My w Operation Room wiemy wcześniej, co ich czeka.
W monotonny gwar podziemnego schronu włączyły się
nowe zachrypnięte głosy. Dowódca lecących spitfajrów
powtarza otrzymany rozkaz.
Zobaczyli nieprzyjaciela. Tu w Operation Room to już koniec, tam dla nich w powietrzu - dopiero początek.
W głośnikach trzeszczące milczenie. Panienki obsługujące mapę nadal przesuwają samolociki. Czekamy wszyscy. Słychać rozmawiających między sobą pilotów. Już
tylko sekundy dzielą ich od nieprzyjaciela. Nagle wśród
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wielogłosu angielskich komend, komunikatów wpada
głośniejsze od wszystkiego:
- Zygmunt, pruj w tego skurwysyna!
Nie wystarczało chcieć skakać na spadochronie do Polski. Trzeba było umieć. Od tego był właśnie Małpi Gaj.
Oficjalna nazwa tej instytucji brzmiała co prawda znacznie dłużej i bardziej uroczyście: Ośrodek Szkoleniowy
Samodzielnej Polskiej Brygady Spadochronowej w Uper
Largo House. Ale używaniem tej nazwy nie splamił się
ponoć nawet sam "Sosab" - pułkownik Sosabowski, twórca i dowódca brygady i ośrodka.
Pojechaliśmy tam całą szkołą we wrześniu 1941 na dwutygodniową zaprawę. Program szkolenia przewidywał
trzy kolejne etapy: sucha zaprawa, skoki z wieży spadochronowej w Małpim Gaju, potem skoki z samolotu w
Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia Spadochronowego w Ringway pod Manchesterem.
Naukę w Małpim Gaju - jak przystało na ośrodek szkoleniowy - rozpoczęliśmy od wykładu. Instruktor, młody porucznik, nie mówił ani o "podniebnych szlakach", ani o
"godzinie zemsty na wrogu". Opisał szczegółowo, jak się
zakłada spadochron i zapina taśmy.
Są dwa rodzaje bojowych skoków spadochronowych,
dwa różne spadochrony i dwie odmienne techniki sko-
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ków: lotnika i spadochroniarza. Dla lotnika skok jest
ostatecznym ratunkiem, dla spadochroniarza - początkiem akcji. Lotnik skacze przeważnie z uszkodzonego,
nierzadko płonącego samolotu, często sam ranny. Pierwszym jego zadaniem jest wydostać się z samolotu i odłączyć od spadającej maszyny. Obecnie z odrzutowego myśliwca umożliwia mu to mechaniczna wyrzutnia. Ze spitfajra czy halifaxa musiał wydostać się sam, ocenić niezbędny dystans od samolotu, by nie otworzyć spadochronu za wcześnie, i bezpieczną odległość od ziemi, żeby
nie było za późno. Wystarczało, gdy koziołkując w powietrzu odliczył spokojnie trzy sekundy i pociągnął za
umieszczoną na piersi rączkę, co powodowało stopniowe
otwarcie spadochronu. Potem już tylko lądowanie.
Inaczej spadochroniarz. Dla niego właściwa akcja zacznie się dopiero po skoku. Musi być do niej gotów natychmiast, bo skacze z reguły na teren wroga. Skacze
całą drużyną z możliwie najmniejszej wysokości, jaka
gwarantuje otwarcie się spadochronu, żeby jak najkrócej
być w powietrzu, gdzie jest bezbronny, trafić precyzyjnie
w określone miejsce i nie stracić łączności z resztą
skoczków. Umożliwia to spadochron automatyczny.
Otwiera się sam albo nie otwiera się wcale. Eliminuje
czas potrzebny na oddalenie się skoczka od samolotu, na
indywidualną reakcję przy "odliczaniu", pozwala na zrzucenie skoczków z niskiego pułapu 300 metrów.

9. KURS DOSKONALĄCY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

255

Bardzo proste i łatwe, chyba że... Chyba że wiatr rzuci
skoczka obciążonego wyposażeniem o ziemię i wlecze
go, że spadochron wyląduje na drzewie lub w wodzie, że
samolot lecący z szybkością 100 metrów na sekundę rozrzuci skoczków w ciemną noc w nieznanym terenie. Chyba że na dole, zamiast placówki odbioru, spotkają skoczków Niemcy. Ale o tym nie mówił nam sympatyczny,
młody instruktor na pierwszym wykładzie w Małpim
Gaju. Z prawdziwą miłością objaśniał nam spadochron.
Zanim się otworzy w powietrzu jak wielki parasol z dziurą w środku - wygląda niepozornie. Spory tornister do
przypasania na plecach parcianymi taśmami, spiętymi na
piersiach dużą klamrą, jakby metalowym talerzykiem. Ta
klamra to ważna i mądra część spadochronu. W powietrzu trzyma na mur, a w chwili zeskoku wystarczy ją
przekręcić o ćwierć obrotu i lekko uderzyć dłonią, by natychmiast zwolniła z taśmy.
Z tornistra-pokrowca, w którym złożony jest spadochron,
wystaje koniec linki zakończony karabińczykiem, który
przed skokiem przypina się do wieszaka w samolocie. Po
wyskoku linka wyciąga spadochron z pokrowca na całą
długość, a ostatnie jej ogniwo jest dostatecznie słabe, by
się zerwało pod ciężarem spadochroniarza. Pępowina łącząca go z samolotem zostaje zerwana. Dalej spadaj już
sobie sam.
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Wykład uzupełnił pokaz składania spadochronu. Ważna
to czynność, od której zależy życie skoczka, a sprawdzić
ją można dopiero w powietrzu. W Anglii składali spadochrony specjalnie szkoleni żołnierze, przysięgli składacze spadochronów. A i to jeszcze - mimo tylu ostrożności
- każdemu spadochroniarzowi przysługiwało prawo zmiany spadochronu na każde żądanie, bez podawania motywów. Byle przed wejściem do samolotu. Przesąd? Histeria? Może. Ale w tej służbie, gdzie co dziesiąty skoczek
łamał rękę lub nogę w trakcie ćwiczebnych skoków,
gdzie na 868 lotów cichociemnych do Polski tylko 485
samolotów dotarło do celu, można było pozwolić na luksus tolerowania nerwów, przesądów, a nawet histerii.
W drobnych szczegółach, tu na dole, przed skokiem. Później, tam na górze, nie było na to ani czasu, ani miejsca.
Sucha zaprawa, od której rozpoczynało się w Małpim
Gaju spadochroniarskie studia, pomyślana była tak, aby
obok dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz umiejętności poruszania się w obcym terenie nauczyć skoczka
dwu prostych na pozór czynności: szybkiego wypadania
z dziury w podłodze samolotu i bezpiecznego lądowania
na ziemi. W pewnych typach samolotów i przy innych zadaniach bojowych spadochroniarze skaczą przez otwarte
drzwi samolotu. W cichociemnych operacjach skakaliśmy przez dziurę w podłodze. Cała sztuka polegała na
szybkim zsunięciu się w tę dziurę. Ćwiczyliśmy to dzie-
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siątki razy w Małpim Gaju z poczciwej dziury w podłodze
samolotu bez skrzydeł, ustawionego w hangarze nad wysypanym trocinami klepiskiem.
Umiejętności spadania na ziemię uczyła nas bardzo złośliwa huśtawka. Niby zwyczajna, jakby nigdy nic. Gdy
adept usiadł na niej pierwszy raz i dobrze się rozbujał,
przypominały mu się dziecięce lata. Stojący obok instruktor rozmawia z nami na obojętny temat. Drobny
ruch ręką i niespodziewanie odpięty delikwent ląduje w
najmniej oczekiwanej pozycji. Ale po kilku takich sztuczkach nawet najbardziej przebiegły instruktor nie mógł
nas zaskoczyć. Recepta na spadochronowe lądowanie na
ziemi, zwłaszcza dla narciarzy, jest bardzo prosta: skakać miękko, nogi razem, na ugiętych kolanach, nie starać się ustać.
Po tym spadochronowym przedszkolu puścili nas na wieżę. Dziesięciopiętrowej wysokości stalowa konstrukcja
zakończona platformą, sponad której wystaje ramię wyciągu - na nim zawieszony na lince spadochron rozpięty
na obręczy. Jak parasol na deszczu. Skoczek gramoli się
po schodach na wieżę, staje na platformie, zostaje przypięty do spadochronu i hop. Szybkość opadania taka jak
przy prawdziwym skoku. To żaden wyczyn. Ale jeśli mi
ktoś powie, że podczas pierwszego skoku z wieży się nie
bał, że nie musiał się przełamać - to mu nie uwierzę. Stoję niby na balkonie, pode mną dziesięć pięter, ziemia i
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instruktor z głośnikiem, przez który podaje mi komendę:
Go - skacz!
Wiem, że jestem mocno przypięty, że stalowa linka i spadochron utrzymają mnie, że przed chwilą ktoś skakał.
Ale to wszystko tylko wiem. Muszę to sobie wytłumaczyć, muszę w to uwierzyć. A do tego jeszcze elegancki
skok z wieży wymaga, by w chwili zeskoku nie trzymać
się linek od spadochronu, ale z rękoma wzdłuż ciała,
bezwładnie przechylić się w dziesięciopiętrową przestrzeń. Drugi skok i następne już były przyjemne.
Byłem ogromnie dumny, gdy mnie wyznaczono, bym zademonstrował pokazowy skok w obecności generała Sikorskiego, który przyjechał wizytować brygadę i Małpi
Gaj.
Znacie historyjkę o tym, jak skaczą spadochroniarze różnych nacji? Znamy. No to posłuchajcie.
Skaczą Anglicy, Czesi, Francuzi i Polacy.
Anglicy - już nad otwartą dziurą upewniają się na wszelki wypadek, czy jest w tej sprawie uchwała parlamentu?
Jest. Skaczą.
Czesi - owszem, ale czy ich skok był przewidziany umową brytyjsko-czeską o wzajemnej pomocy wojennej i czy
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będzie uwzględniony na konferencji pokojowej? Będzie.
Skaczą.
Francuzi - dyskutują, czy warto skakać, i kiedy już
uzgodnili, że nie warto - skaczą.
Polacy - zgodnie narzekają na dowództwo w Londynie,
na "leśnych dziadków”. Niech sobie dowództwo samo
skacze. Odmawiają skoku. Boicie się? - pyta pilot Anglik.
- Boimy się! - Dobrze! Odpinają spadochrony i skaczą.
Usłyszałem tę historyjkę już pierwszego dnia pobytu w
Ringway w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia Spadochronowego.
Oprócz nas skakali tam wówczas jeszcze Belgowie, Brytyjczycy, Czesi, Francuzi, Holendrzy i Norwegowie. Jednego z francuskich kolegów "po spadochronie” spotkałem po 35 latach. Jean Lipkowski, dyplomata, który na
zaproszenie MSZ był w Polsce. Oprowadzałem go po
Warszawie. Dogadaliśmy się, że w 1941 roku byliśmy razem na kursie w Ringway.
Nie wiem, jak inni kandydaci na spadochroniarzy, ale my
zadawaliśmy tam fasonu i nie zdarzyło się, by ktoś z Polaków odmówił skoku. A można było odmówić nawet już
w powietrzu, nad otwartą dziurą, ze spadochronem przypiętym do samolotu. Co prawda, przebiegli Angliczanie
chytrze utrudnili taką odmowną decyzję. Gdzie diabeł
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nie może, tam babę pośle. I to jaką babę. Młodą, często
śliczną, w błękitnym mundurze "wafek”. Przed skokiem
kwitowało się u niej odbiór spadochronu, a po skoku
trzeba było wpisać OK. Ci, którzy nie zdecydowali się na
skok, musieli potwierdzić odmowę. Nad otwartą dziurą
każdy się boi. Każdy, kto ma wyobraźnię. To nieprawda,
że spadochroniarze nie boją się. Przeciwnie, lepiej od innych wiedzą, co to strach, ale wiedzą również, że można
go przezwyciężyć. Im większy strach nad otwartą dziurą,
tym większa radość pod otwartym spadochronem.
Polacy w Ringway nie tylko nie odmawiali skoku, ale dla
fasonu dopuszczali się wielu niedozwolonych sztuczek,
słusznie tępionych przez angielskiego komendanta
ośrodka. Dwie z nich najbardziej popularne to przedwczesne odpinanie klamry i skakanie parami.
Klamra - ta sama niezawodna klamra spinająca taśmy,
którą z należytym szacunkiem demonstrował nam instruktor na pierwszym wykładzie w Małpim Gaju. Okazało się, że Polacy potrafili nawet tę solidną, angielską
klamrę namówić do złego. Zgodnie z instrukcją klamrę
wolno odpiąć dopiero na ziemi po wylądowaniu. Ale nie
zawsze to jest łatwe. Wiatr ciągnie spadochron, obciążenie bojowe utrudnia ruchy. Wlecze skoczka po ziemi, zawadza nim o wszelkie co bardziej wystające kamienie,
krzaki, badyle. Poniewiera nim. A klamra kusi. Wystarczy przecież odpiąć ją trochę wcześniej, tuż nad ziemią,
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trzymając drugą ręką linki spadochronowe. Nawet przy
silnym wietrze będziesz od razu na ziemi wolny, płachta
spadochronu poleci dalej sama. No, to Polacy odpinali tę
klamrę zawczasu i swobodnie spadali na ziemię. Pierwszy odpiął klamrę na dwie sekundy przed wylądowaniem, drugi na wszelki wypadek, żeby nie było za późno na cztery sekundy. A cztery sekundy opadania ze spadochronem to dwanaście metrów, cztery piętra. Wystarczy
chwila nieuwagi lub zmęczenia, by jedna z dwóch zbiorczych linek wysunęła się z ręki, a wówczas spada się jak
kamień. Jednoczesne skakanie parami to było drugie polskie "usprawnienie" w Ringway. Podstawowa umiejętność zespołowego skoku drużyny składającej się z sześciu skoczków to szybki wyskok z samolotu. Jak najszybciej jeden po drugim, niemal na głowę poprzednika. Zapewni to mały rozrzut, ułatwi znalezienie się po skoku.
Skoczkowie czekają na komendę "go”. "Jedynka” siedzi
na krawędzi dziury, pozostali stoją jak najbliżej, jeden za
drugim. Są obciążeni ekwipunkiem, zmęczeni kilkugodzinnym lotem. Dziura wydaje się ciasna. Skok choćby
co pół sekundy rozrzuci szóstkę spadochroniarzy na
przestrzeni kilkuset metrów. W nocy, w lesie, w pobliżu
niemieckich posterunków.
Niemieccy spadochroniarze zrzuceni na teren nieprzyjacielski byli ponoć wyposażeni w specjalne rakiety z podczerwonym światłem, widocznym tylko przez specjalny
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okular, który ułatwiał im sygnalizację i odnajdywanie się.
My mogliśmy liczyć głównie na szybkość zeskoku.
Maksymalne skrócenie czasu zeskoku drużyny nie dawało Polakom spokoju. Trenowali, skakali jeden drugiemu
na głowę - ciągle wydawało się za długo. Wreszcie ktoś
zaproponował "sposób”: skakać po dwóch. Zarobili sekundy i surowy zakaz takich sztuczek.
Już pierwszego dnia po przyjeździe do Ringway mogliśmy się przekonać, że mimo znakomitego sprzętu, doświadczonej załogi samolotu i zaprawy z Małpiego Gaju niezawodne jest przy skoku spadochronowym tylko przyciąganie ziemskie.
Tego dnia po południu skakali drużynowo Polacy. Skakało się zazwyczaj szóstkami. Dispatcher przypinał automatycznie sześć linek do sześciu uchwytów w samolocie.
Tym razem wyjątkowo skakało siedmiu. Dispatcher przypiął automatycznie sześć linek. Sprawdził dokładnie i solidnie, ale tylko sześć. Nie ma możności, by otworzyć w
powietrzu automatyczny spadochron nie przypięty do samolotu. Linka jest zbyt długa, zbyt mocno wepchnięta w
pokrowiec.
Siódmy skoczek próbował. Spadanie z pięciuset-metrowej wysokości trwa kilkanaście sekund. Dostatecznie
długo, by obserwujący na dole zrozumieli rozpaczliwe
ruchy spadającego, który w pełni świadomości starał się
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wyszarpnąć linkę. Dostatecznie długo, by dispatcher
uświadomił sobie pomyłkę, gdy po ostatnim skoku nie
usłyszał charakterystycznego uderzenia zerwanej linki o
dno samolotu. Skoczek po upadku na ziemię był miękki,
płynny jak worek z piaskiem. Dispatcher poszedł do więzienia. W tym fachu nie wolno się mylić.
Trzykrotnie zawiodły spadochrony podczas cichociemnych skoków do Polski. Z 16 na 17 lutego 1943 roku
podporucznik Bolesław Odrowąż-Szukiewicz - "Bystrzec”
i z 19 na 20 maja 1944 kapitan Jan Serafin "Czerchawa”, zrzuceni ze zbyt nisko lecącego samolotu,
zabili się przy skoku z powodu nie-otworzenia się spadochronu. Z 17 na 18 października 1944 nie urwała się linka od spadochronu podpułkownika Leopolda Krizara "Czeremosza”. Skoczek zaplątał się w taśmy po zrzuconych uprzednio zasobnikach i skaczących przed nim kolegach. Dispatcher sądząc, że linka zaczepiła się gdzieś
na zewnątrz, odciął ją. Podpułkownik Krizar zabił się,
upadając na drzewo.
W Ringway zdarzył się podczas szkolenia inny wypadek,
świadczący o tym, jak dalece zautomatyzowane są odruchy dobrze wyszkolonych skoczków.
Skakali wyjątkowo dziesiątkami. Do drużyny przydzielono jakiegoś porucznika, który miał piętnaście skoków za
sobą i skakał "przyjemnościowo”. W ostatniej chwili na
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skutek choroby odpadł jeden skoczek. Samolot zbliżał
się do miejsca skoków. Zapaliło się czerwone światło.
"Action Station”. W tym momencie "dwójka” zobaczył
wolny karabińczyk, dyndający koło ramienia porucznika
- "czwórki”. Było dlań jasne, że porucznik jest nie przypięty. Widok ten tak go zamurował, że - jak sam później
opowiadał - nie był w stanie powiedzieć ani słowa. Gdy
zapaliło się zielone światło: "Go” - wskazał ręką na wolny
karabińczyk, krzyknął porucznikowi: "Jesteś nie przypięty!” - i wyskoczył. Porucznik obrócił się, zobaczył wolny
karabińczyk obok siebie. Ale gdy "trójka” wyskoczył i
przyszła kolej na porucznika, wyskoczył także. Skoczył
do dziury, mając przeświadczenie, że jest nie przypięty,
że spadochron mu się nie otworzy, że się zabije. Spadochron otworzył się. Karabińczyk dyndający nad jego głową to był dziesiąty wolny karabińczyk tego, który zachorował przed skokiem. Jeśli drużyna spadochronowa osiągnie już ten stopień wyszkolenia, że automatycznie reaguje na komendę: "Go” i pierwszy skoczek wyskoczy,
wówczas nic już nie może powstrzymać reszty przed wyskokiem.
Przyszła i na nas kolej. Po raz pierwszy miałem skakać
naprawdę z samolotu. Z angielskiego bombowca whithleya, który był wówczas używany do celów szkoleniowych w Ringway. Jego szybkość, niewiele ponad 200 km
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na godzinę, podczas mojej spadochronowej premiery
bardzo mnie podnosiła na duchu.
Pierwszy raz skakało się w pojedynkę. Towarzyszył mi
dispatcher, co w polskim przekładzie spadochronowym
brzmiało znacznie bardziej serdecznie: wykidajło. Przypina on skoczka do samolotu, podaje mu komendy do skoku. W razie potrzeby potrafi nawet dyskretnie i skutecznie popchnąć zbyt długo namyślającego się nad dziurą
delikwenta.
Lecieliśmy możliwie wolno, pod wiatr, na najbezpieczniejszej dla skoczka wysokości około pięciuset metrów.
Przez otwartą dziurę, jak na dużej makiecie, widziałem
domki wśród drzew, krowy i owce na soczyście zielonych
pastwiskach, małe kolorowe samochodziki, goniące się
na wąskiej taśmie drogi.
Siedziałem na podłodze samolotu sam, ze spadochronem
na plecach, wpatrzony w dziurę. Z kabiny pilota wyszedł
wykidajło, Anglik, i sprawdził moje przypięcie do samolotu. Musiałem mieć dostatecznie, jak na pierwszy skok,
głupią minę, bo poklepał mnie po ramieniu i podniósł
kciuk do góry. OK! Nadlatywaliśmy nad miejsce skoku.
Wykidajło, stary wyga, już niejednego skoczka ekspediował do pierwszego skoku i wiedział lepiej ode mnie, że
choć miną nadrabiam, to się boję. Każdy się boi, tylko
nie każdy się przyznaje. Wiedział, jak mi pomóc, jak uła-
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twić decyzję. Stanął naprzeciw mnie, tuż nad dziurą. Pilot zapalił czerwony sygnał. "Action Station” - podał mi
komendę dispatcher, trzymając wyciągniętą rękę tuż
przed mymi oczami. Wykonanie tej komendy było proste.
Usiąść na brzegu dziury, spuścić nogi w dół i czekać.
Wpatrzony w rękę dispatchera zapomniałem o dziurze, o
tych pięciuset metrach pode mną. Zielone światełko - dispatcher krzyczy "go” i macha ręką w dół. Posłusznie
spuszczam się do dziury. Już. To wszystko.
Byłem przygotowany, że będę spadał jak kamień w dół, a
tymczasem wydało mi się, jakbym koziołkował do góry.
Zaskakujące uczucie przy pierwszym skoku. Nie bierze
się pod uwagę poziomej składowej prędkości, którą nadaje skoczkowi samolot.
Lekkie szarpnięcie ustawiło mnie w powietrzu. Czasza
spadochronu złapała powietrze, wypełnia się i zaokrągla.
Jeszcze kilka wahnięć i siedziałem wygodnie w taśmach
spadochronu jak w fotelu. Co za radość. Warto było tłuc
się na huśtawce w Małpim Gaju, warto było bać się nad
dziurą w podłodze samolotu. Whithley odleciał. Cisza.
Początkowo nie czuć wcale opadania.
Widok! Co za wspaniały widok, gdy nie ma niczego między mną a ziemią. Z radości gwizdałem sobie w powietrzu Hejnał Mariacki. Póki na mnie z dołu nie wrzasnął
głośnik: "Nogi razem!" Potem nagle ziemia zrobiła się
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wklęsła, zaczęła lecieć na moje spotkanie. Kopnąłem się
kolanami w zęby.
Drugi skok odbyłem we dwójkę z Januszem Zalewskim.
Przedtem się bałem, bo nie wiedziałem, jak to będzie, teraz się bałem, bo wiedziałem jak to jest.
Skakaliśmy jeszcze trzykrotnie szóstkami. Przestrzegaliśmy instrukcji, nie wyskakiwaliśmy po dwóch, nikt z naszej szóstki się nie połamał.
Na zakończenie szkolenia, już ekstra dla nas, cichociemnych, zafundowano dodatkowy skok w nocy z balonu na
uwięzi. Jako że do Polski będziemy skakali po nocy. Głupie to uczucie, gdy w koszu podwieszonym do balonu zaporowego, który ze swymi bocznymi statecznikami przypomina dobrodusznego słonia-kłapoucha, windowaliśmy
się do góry. Lina wiążąca nas z ziemią ginie tam w dole.
Tylko telefon potwierdzający z dołu gotowość do przyjęcia skoczka przypomina w absolutnej ciszy, że tam
gdzieś na dole jest ziemia, na którą mamy skakać. "Action Station!” "Go!”
Zatęskniłem do whithleya i jego dwustu kilometrów na
godzinę. Dobroduszny słoń-balon okazał się złośliwy. Wypluł mnie z siebie w dół na łeb na szyję. Zanim spadochron wyciągnie się z pokrowca, rozprostuje i nabierze
powietrza, zanim szarpnięcie upewni, że czasza się
otworzyła, leci się jak kamień ponad 50 metrów. Uczucie
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jak przy szusie narciarskim, gdy się nagle wypadnie na
ostry oblodzony stok. Nogi uciekają, serce podchodzi do
gardła. Starałem się obliczyć odległość. Nic z tego. Uderzyłem kolanami w zęby i tyłkiem o ziemię.
Lubiłem skakać, choć się bałem. Jak wszyscy chyba spadochroniarze. Pytałem naszego instruktora w Ringway:
- Panie poruczniku, ile razy trzeba skakać, żeby się zupełnie nie bać przed skokiem?
- Nie wiem, skakałem dopiero 641 razy.
Po odbyciu kolejki skoków wróciliśmy do Brygady Spadochronowej, gdzie każdemu, kto odbył przepisaną liczbę skoków, wręczano odznakę spadochronową. Zaprojektował ją architekt-malarz, porucznik Marian Walentynowicz, wykorzystując zaprojektowaną przez siebie
okładkę książki Ziemia gromadzi prochy. Orzeł o długich
skrzydłach z nastawionymi szponami, spadający na ziemię. Na wewnętrznej stronie odznaki wyryte zawołanie:
TOBIE OJCZYZNO! W rozkazie nr 3 Naczelnego Wodza z
dnia 20 VI 1941 czytamy: "Zatwierdzam znak spadochronowy w kształcie spadającego do walki orła. Na obczyźnie, gdzie myśli wszystkich Polaków biegną ustawicznie
do chwili powrotu, a obraz jego różne w wyobraźni przybiera kształty, ma to sens szczególny. Wojsko Polskie widzi swój powrót w walce, poświęceniu i chwale. Chcemy,
by orły naszych sztandarów zwycięsko spadały na wro-
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ga, zanim spoczną na swojej oswobodzonej ziemi." Po
skoku bojowym do odznaki przybywał wianek, trzymany
w orlich szponach. My, cichociemni żołnierze AK, mamy
w wianku dodatkowo konspiracyjną kotwicę Polski Walczącej. Miło mi, ilekroć spotykam młodego chłopca w
czerwonym berecie, który nosi "naszą" odznakę spadochronową.
- Porucznik Jankowski proszony jest do kierownika szkoły - zawiadomił mnie sierżant "Brzęczyk”, wchodząc na
kolejne ćwiczenia z nadawania alfabetu Morse'a.
Byliśmy już kilka tygodni po kursie spadochronowym,
mieliśmy za sobą kilkudniowe przeszkolenie dywersyjne
w polskim ośrodku cichociemnych. Pewnie jakieś indywidualne szkolenie specjalne - starałem się odgadnąć powód mego wezwania.
Nie czekałem długo. Pułkownik pożegnał dwóch Anglików i polskiego majora.
- Niech pan siada, poruczniku.
Usadowił się wygodnie za biurkiem i zaczął mi się przyglądać. To przyglądałem mu się i ja. Jakiś życzliwy telefon przerwał przedłużające się milczenie. Lakoniczna
rozmowa pułkownika nie wniosła nic nowego.
- Jak treningi wioślarskie?
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Po czym już nie wytrzymał i nie czekając na odpowiedź,
zadał mi pytanie, na które czekałem od wielu miesięcy:
- Czy chce pan lecieć?
Miał podać do "Szóstki” nazwiska dwóch kandydatów z
naszej szkoły do służby w kraju. Zrzut miał nastąpić
możliwie jak najprędzej. Zaproponował mnie pierwszemu, prosił, bym mu wskazał drugiego kandydata, z którym mielibyśmy skakać.
Nie potrzebowałem potwierdzać, że chcę lecieć. Wiedział o tym równie dobrze jak ja. Siedziałem oniemiały.
Już, zaraz, jak najprędzej. I to właśnie ja. Po to przyszedłem do szkoły, to mi obiecał pułkownik podczas naszej
pierwszej rozmowy w Szkocji. Setki razy zastanawiałem
się, jak to będzie i kiedy. Emocja, ciekawość i radość ale co tu gadać - i strach. Jak to będzie, czy dam radę?
Nie potrzebowałem się długo zastanawiać, z kim chciałbym skakać, z kim chciałbym startować do roboty w kraju. Dokonywałem w myślach takiego wyboru już nieraz.
Zaproponowałem Janka Kochańskiego. Wiedziałem, że
będziemy się uzupełniali, że będę mógł na niego liczyć,
że i on bardzo chce lecieć do Warszawy. Jego spokój i
pewność siebie, bojowość granicząca z brawurą, doskonała forma fizyczna, a do tego jeszcze wesołość i poczucie humoru dodawałyby mi otuchy na drogę.
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Pułkownik aprobował kandydaturę Janka, po czym już
we trójkę uzgadnialiśmy program ostatnich tygodni w
szkole i "legendę” naszego nagłego odejścia. Na zakończenie pułkownik wrócił do postawionego na wstępie pytania. Każdy z nas miał oficjalnie potwierdzić, że chce
skakać do Polski.
- To niebezpieczna służba - ciągnął pułkownik, jakby
chciał przekazać nam swe niepokoje i zostawić otwartą
furtkę. - Podczas pobytu w kraju na żadną pomoc stąd
nie możecie liczyć. W razie wpadki - jeśli się o tym dowiemy - odnotują to w waszych kartotekach w "Szóstce".
Nic więcej. Możecie odmówić lotu do Polski. To jest służba wyłącznie ochotnicza. Jeśli odmówicie, nikt poza mną
nie będzie o tym wiedział. Dostaniecie inne przydziały.
Żywot oficera wywiadu zrzuconego na spadochronie jest
podczas wojny krótki. Według statystyki, którą prowadzą
Anglicy, nie trwa dłużej niż sześć miesięcy.
Potwierdziliśmy obydwaj. Chcemy lecieć jak najprędzej.
W dwa lata później dotarł do mnie w Warszawie meldunek o aresztowaniu Janka Kochańskiego przez gestapo.
Był trzecim z naszej drużyny, który zginął. Przypomniała
mi się wtedy ta angielska statystyka.
Mieliśmy być za dwa tygodnie gotowi do odejścia do
bazy cichociemnych skoczków VI Oddziału. Tam miał się
urwać nasz ślad. Niewiele miałem w Anglii osób, z który-
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mi przyszło mi się żegnać: z baterią w St. Andrews, z
Chodackimi, z domem państwa Romanowiczów, których
poznałem w Londynie.
Pomógł mi bardzo ten gościnny polski dom. Dom, gdzie
można było przyjść bez uprzedzenia, pozmywać po kolacji, usłyszeć spokojny komentarz do denerwującego komunikatu BBC i do woli mówić o Warszawie. Wprowadził
mnie tam Tadeusz Brudziński, mój towarzysz z Litwy.
Wraz z państwem Romanowiczami, panią Elą Jakimowicz, ich córką, oraz porucznikiem Janem Podoskim zajmował obszerne mieszkanie w dzielnicy Bayswater. Zapisali się na trwałe w moim sercu i pamięci.
W baterii w St. Andrews zastałem już niewielu bliskich.
"Dżul”, Janek Rogowski i Wacek Zaorski byli "gdzieś w
Szkocji” na cichociemnych kursach. Do Chodackich pojechałem na wyspę Rotesey. Ni to zesłanie, ni to rupieciarnia niepotrzebnych ludzi. Lał ulewny deszcz, gdy mnie
odprowadzili do autobusu. Zobaczymy się?...
Po powrocie do szkoły wpadłem znowu w wir zajęć. Szlifowano mnie na wszystkie strony. Sierżant "Brzęczyk”
uważał, że moje losy zależeć będą wyłącznie od podwyższenia szybkości odbioru o dalsze dziesięć znaków Morse'a, doktor Hartman uzupełniał recepty, porucznik Kobus starał się utwierdzić moje zaufanie do wytrychów. A
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mnie to wszystko wydawało się odległe, jakby "na niby”.
Myślami byłem w Warszawie.
Próbuję dziś po wielu latach ocenić przydatność zaprawy, jaką wyniosłem ze szkoły w Londynie do służby w
kraju, w której brałem udział, do zadań, z którymi zetknęli się moi szkolni koledzy. Byliśmy z konieczności
szkoleni na wyrost, by w razie potrzeby móc spełnić bardzo różnorodne i zmienne zadania, z jakimi stykał się oficer wywiadu AK w kraju.
Nie miałem okazji do zastosowania całej mej wiedzy i
umiejętności nabytych w szkole. Nie na wiele przydały
mi się zapamiętane schematy organizacyjne jednostek
Wehrmachtu i Luftwaffe. Zawiodłem nadzieje sierżanta
"Brzęczyka”, bo nie nadałem ani jednej litery Morse'em.
Nie otworzyłem ani jednego cudzego zamka, do czego
sposobił mnie porucznik Kobus. Natomiast w chemii, fotografii i "kaligrafii” byłem wdzięcznym uczniem mych
londyńskich profesorów, organizując w Warszawie pracownie fałszywych dokumentów dla potrzeb wywiadu
AK.
Bardziej od technicznych umiejętności przydała mi się
ogólna znajomość wywiadowczego rzemiosła i jego rygorów. Zasada analizowania poszczególnych sytuacji, szukania powiązań, reguła, że nie istnieją sprawy drobne i
nieważne, które wolno lekceważyć. Może to właśnie
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przyczyniło się w jakimś stopniu do faktu, że nasza komórka, Wydział Legalizacji i Techniki II Oddziału Sztabu
KG AK, który był solą w oku gestapo, przeszedł dwuipółletni okres konspiracyjnej pracy z tak małymi stratami.
Ale nawet najbardziej skrupulatne przestrzeganie szkolnych reguł nie na wiele by mi się przydało, gdyby nie ten
łut szczęścia, który mi towarzyszył.
Ostatniego dnia przed odejściem na kurs odprawowy 11
grudnia 1941 roku zostaliśmy obydwaj z Jankiem Kochańskim zaprzysiężeni. Pułkownik z VI Oddziału Sztabu
czytał tekst przysięgi, który powtarzaliśmy za nim:
"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii
Panny Królowej Korony Polskiej kładę rękę na ten święty
Krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam, że będę
wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę ze wszystkich sil moich, aż do ofiary mego życia. Wszystkim rozkazom organizacji będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.”
"Przyjmuję cię w szeregi Związku Walki Zbrojnej brzmiała odpowiedź. - Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku o odrodzenie Ojczyzny. Zwycięstwo
będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.”
Z tą chwilą staliśmy się formalnie żołnierzami ZWZ,
przemianowanego wkrótce na Armię Krajową.
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Powtarzałem uroczyste słowa przysięgi, przekazane z
Warszawy, trochę wzruszony, ale i trochę zawstydzony.
Nie miałem jeszcze do nich prawa. Byłem w lokalu angielskiego biura, przyjechałem wygodnie autobusem,
mogłem iść po tej ceremonii do kina czy na drinka. Na
pułkownika, który nas zaprzysiągł, czekało na dole służbowe angielskie auto.
Prawdziwie zabrzmiał mi tekst przysięgi dopiero powtarzany za mną na strychu na Krakowskim Przedmieściu,
w stolarni na Chłodnej, w szopie na Marymoncie.
Gdy meldowaliśmy się z Jankiem w bazie skoczków spadochronowych VI Oddziału Sztabu, dwa pytania nurtowały nas przede wszystkim: z kim i kiedy będziemy skakać. Drużyna cichociemnych składa się z sześciu skoczków. Pozostałych czterech mieliśmy poznać w bazie.
To niebagatelna rzecz dobór towarzyszy do takiej podróży. Technika drużynowego skoku, nawet z nieznanymi
kolegami, nie nastręczała trudności. Wszyscy mieliśmy
za sobą przeszkolenie w Małpim Gaju i w Ringway, reprezentowaliśmy zapewne te same umiejętności, tę samą
gotowość do skoku. Ale prawdziwy egzamin rozpocznie
się w powietrzu, gdy samolot mrugnie nam na pożegnanie światłami pozycyjnymi i odleci, a ziemia zacznie się
gwałtownie zbliżać. Tym razem to już zmarznięta polska
ziemia. Czy trafimy na placówkę? Jak wylądujemy? Czy
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się poznajdujemy po skoku? Jak się dostaniemy na lokal
kontaktowy w Warszawie? To wszystko zależało w znacznej mierze od współdziałania drużyny.
Nie wiem, czy to tylko zbieg okoliczności, czy jakaś życzliwa sztabowa dusza sprawiła, że w dużym pokoju z sześcioma łóżkami, który czekał na nas w bazie skoczków,
dwa łóżka zastałem zajęte przez "Dżula" i Janka Rogowskiego, moich przyjaciół z 1 baterii w St. Andrews.
- Zamelduj się swemu dowódcy - powitał mnie "Dżul",
wskazując palcem na swą bohaterską pierś w niebieskiej
piżamie.
Pozostałych dwóch członków naszej drużyny poznałem
jeszcze tego samego dnia. Znałem ich już uprzednio z
kursów dywersyjnych: porucznik Zygmunt Milewicz, dyrektor jednego z warszawskich banków, który mimo
swych czterdziestu kilku lat świetnie przeszedł uciążliwą
zaprawę spadochronową, i Franciszek Pukacki, podchorąży zawodowy jednego z poznańskich pułków piechoty,
awansowany na podporucznika.
Choć jeszcze nie byliśmy nawet na stacji wyczekiwania,
wszystkie moje obawy i niepokoje pierzchły, gdy spotkałem "Dżula” i Janka. Na pewno dolecimy bez przeszkód,
placówka będzie na nas czekała, będzie pełnia księżyca i
puszysty śnieg.
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- Wybierz sobie łóżko jak najdalej od Rogoszczaka - przerwał moją optymistyczną zadumę "Dżul” - bo jak ma patriotyczne sny, to chrapie.
Odpowiedź na drugie pytanie: kiedy będziemy skakać,
nie była prosta. Kolejność skoku poszczególnych drużyn
była z góry ustalona. Ale termin skoku zależał od księżyca, chmur, wiatrów, niemieckiej artylerii przeciwlotniczej i nocnych myśliwców, gotowości placówki w kraju,
łapanek, żandarmerii i gestapo. I wielu innych okoliczności. Najmniej od skoczków. Drużyna oczekująca na skok,
pierwsza w kolejce i druga, zapasowa, była "gdzieś w
Anglii” na stacji wyczekiwania. Stamtąd jechało się już
bezpośrednio na lotnisko. Trzecia w kolejności drużyna
czekała w Londynie w bazie VI Oddziału Sztabu.
Z chwilą zameldowania się w bazie każdy z nas tracił
osobowość, nazwisko, adres. Drużyny dostawały kryptonimy, poszczególni skoczkowie kolejne numery, w zależności od ustalonej zawczasu kolejności skoków. Dowódca drużyny skakał pierwszy lub ostatni.
Dzięki konfekcyjnym upodobaniom kogoś ze sztabu panowała wówczas moda na ubraniowe kryptonimy spadochronowych drużyn. Andrzej Świątkowski skakał w zespole "Jacket" - "Kurtka", po nim czekała swej kolejki
ekipa "Shirt" - "Koszula", a my dostaliśmy kryptonim
"Collar" - "Kołnierzyk", po nas skakały "Boots" - "Buty".
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Przy ustalaniu dalszych kryptonimów włączył się widocznie lekarz, bo kilka kolejnych drużyn miało medyczne nazwy: "Reumatyzm", "Wietrzna ospa", "Odra". Zostałem
czwartym "Kołnierzykiem" - "Collar" nr 4.
W bazie zastałem Andrzeja Świątkowskiego, który nazajutrz miał jechać na stację wyczekiwania. Jego drużyna
luzowała właśnie miejsce dla nas. Byli już całkowicie wyekwipowani i gotowi do odlotu.
Do wyjazdu na stację oczekiwania mieliśmy co najmniej
kilka dni. Tymczasem w bazie przechodziliśmy kurs odprawowy. Obejmował on najaktualniejsze wiadomości o
bytowaniu w kraju pod okupacją, zapoznawał z obowiązującymi przepisami policyjnymi w Generalgouvernement, ułatwiał przygotowanie niezbędnej "legendy" na
wypadek indagacji, przyzwyczajał do nowej osobowości i
dokumentów.
Poza tym kompletowaliśmy wyposażenie. Wyposażenie
skoczka spadochronowego jest z konieczności bardzo
ograniczone. Omnia mea mecum porto. Żadnych dodatkowych bagaży. Tylko to, co można włożyć na siebie. Dostaliśmy dokumenty i pobory wypłacone z góry. Dokumenty nie były najlepsze. Brak było w Londynie aktualnych informacji i wzorów z kraju. Musiał nam wystarczyć przedwojenny dowód osobisty - drukowany zresztą
w Londynie - na dowolnie wybrane imię i nazwisko. Po-
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mny zasady, by zatrzymywać prawdziwe imię, co ułatwia
przyzwyczajenie się do nowej skóry, skakałem do Polski
jako Stanisław Brzózka, technik budowlany.
Płatnicy wojskowi podzielali widocznie pogląd o sześciomiesięcznym zaledwie żywocie oficera wywiadu w terenie, bo za tyleż miesięcy z góry wypłacono nam pobory
przed skokiem.
Poważny kłopot mieliśmy z doborem ubrania, żeby je w
Londynie dopasować do wyglądu warszawskiej ulicy
1941 roku. Najcenniejszą częścią mej garderoby była
mocno wytarta na łokciach, ale autentyczna jesionka firmy "St. Cichocki - Warszawa", którą dostałem via Polski
Czerwony Krzyż. Resztę musiałem kupić. Doprowadziło
mnie to do nieprzewidzianej scysji z przedstawicielem
firmy "Fortnum and Mason - by appointment of His Majesty" - "Dostawców Jego Królewskiej Mości". Kupowałem u nich buty. Jak najlepsze, choćby najdroższe, możliwie typowe buty. Sprzedawca w pełni szanował mój wybór, zwłaszcza że bardzo wysoka cena nie wzbudzała
mych zastrzeżeń. Nieporozumienie wynikło wówczas,
gdy uprzejmie poprosiłem, by usunięto z butów wszelkie
znaki firmowe. Od stu lat istnienia sławnej firmy byłem
pierwszym chyba klientem, który wysuwał tak dziwne i
niemal aroganckie życzenia. Był zgorszony.
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Wielokrotnie przymierzaliśmy zakupione londyńskie ciuchy i ocenialiśmy nawzajem, jak będą pasowały do Marszałkowskiej. Starannie wypruwałem wszelkie "Made in
England" i znaki firmowe, które w przypadku rewizji mogłyby mnie wsypać. Przeglądałem każdą sztukę ubrania,
każdą koszulę, likwidując wszelkie ślady angielskiego
pochodzenia. Sprawdzano potem mój ekwipunek na stacji wyczekiwania. A mimo to, w pięć lat później, ubierając Magdalenkę w mocno przyciasny już wówczas sweterek, który skacząc do Polski przywiozłem dla niej przytroczony na plecach, odkryłem nieco wypraną, ale dostatecznie czytelną etykietę "Pure Wool" - czysta wełna.
Poza wyposażeniem osobistym skoczek otrzymywał kombinezon w kolorze ochronnym (myśmy skakali w
białych), gumowy hełm ochronny, bandaże elastyczne,
gumowe wkładki do butów amortyzujące skok, skórzane
rękawiczki, dwa pistolety i po 50 pocisków, składany
nóż, kompas, scyzoryk, łopatkę aluminiową, małą manierkę z alkoholem i truciznę. Można było odmówić wzięcia trucizny. Nie odmówiłem.
Czy była potrzebna?
Z protokołów gestapo, z grypsów więziennych, ze wspomnień kolegów wiadomo, że zażyli truciznę cichociemni:
mjr "Dąbrowa" - Bronisław Żelkowski, aresztowany i osadzony na Pawiaku; por. "Karp" - Artur Linowki, katowa-
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ny przez gestapo w więzieniu w Tomaszowie Mazowieckim; kpt. "Ryba" - Wacław Zaorski, po przewiezieniu go
do gestapo w Mińsku; ppor. "Zwrotnica" - Marian Kuczyński, aresztowany przez Niemców w Drohobyczu.
Zdecydowali się na ten ostatni krok ppor. "Kaszmir" Zdzisław Peszke, aresztowany w łapance, ppor. "Płomień" - Stanisław Zapotoczny, otoczony przez Niemców
z pracującą radiostacją na Antokolu w Wilnie.
Dostawaliśmy cyjanek potasu w ochronnym opakowaniu.
Płaska pastylka, niewielka, by ją łatwo było mieć zawsze
przy sobie, ukryć przed pierwszą rewizją, zachować
ostatnią szansę. Nosiłem ją przy sobie od chwili skoku
do pierwszej zbiórki w Powstaniu. Pomagała mi świadomość, że działa niezawodnie.
Święta Bożego Narodzenia 1941 roku spędziliśmy w gronie spadochroniarzy w bazie VI Oddziału w Londynie.
Była choinka i polskie kolędy. 27 grudnia pojechaliśmy
do stacji wyczekiwania. "Jackety" zrobiły nam miejsce.
Tej nocy skakali do Polski. Dołączyłem do cichociemnych.
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10. CICHOCIEMNI
Cichociemni3 - nazwa powstała wśród żołnierzy polskich
w Szkocji w roku 1941 na tajnych kursach dywersji dla
kandydatów do służby w kraju - podczas nocnych ćwiczeń, podchodów, zasadzek. Określała, choć niezbyt regulaminowo, ale lapidarnie i trafnie - cel tej służby: konspiracyjną walkę z Niemcami i specyficzny sposób włączenia się do niej, tajny przerzut samolotem i nocny skok
na spadochronie.
2

Cichaczem i po ciemku. Przeszła do historii. Obejmuje
316 żołnierzy AK zrzuconych do Polski w latach 19411944, początkowo z Wielkiej Brytanii, a później z południowych Włoch. Ponadto zrzucono do kraju 28 kurierów
politycznych. 17 Polaków skakało w ramach akcji SOE
2

Dane techniczne, zawarte w tym rozdziale na podstawie: J. Garliński, Politycy i żołnierze, Londyn 1968.

3

"Cichociemni" - nazwa specjalnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (W. Brytania), przeznaczonego do szkolenia i
przygotowania kadr dowódczych i żołnierzy wywiadu i dywersji,
kierowanych do walki na terytorium okupowanej Polski. Po ukończeniu programowego kursu żołnierze cichociemni (w większości
oficerowie) przerzucani byli drogą lotniczą do kraju, gdzie wykonywali funkcje kierownicze i dowódcze w komórkach dywersji
(Kedyw), wywiadu ZWZ-AK, m.in. w akcji "Wachlarz" (zob. niżej
"Spotkanie z Warszawą", przyp. 18). W zrzutach dokonywanych
15 III 1941-26 XII 1944 skierowano do kraju łącznie 344 skoczków (92 z nich zginęło w walce z Niemcami).
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do Albanii, Francji, Grecji, Jugosławii i północnych
Włoch. Liczba ta nie obejmuje tych kilkunastu Polaków,
którzy w ramach polskiego zespołu francuskiej sekcji
SOE byli zrzuceni do prowadzenia dywersji i wywiadu
przy pomocy półmilionowego górniczego środowiska polonijnego w północnej Francji.
"Cichociemni - zjawisko w historii polskich sił zbrojnych
jednorazowe. Mogli zostać powołani do życia wówczas,
gdy a) kraj prowadził walkę z nieprzyjacielem, b) władze
państwowe znalazły się na uchodźstwie, c) pomiędzy
krajem a rządem na emigracji istniała ścisła bieżąca
łączność, d) stały do dyspozycji dowództwa współczesne
środki przerzutu (lotnictwo).
Nie stanowili nigdy zwartego oddziału wojskowego, nie
posiadali regularnej hierarchii, dowódców, barw broni
ani sztandaru."4
Zgłaszając się do służby w kraju, nie znaliśmy liczby kandydatów ani tym bardziej, ilu z nas danym będzie skoczyć. Znaliśmy się tylko nieliczni z kursów szkoleniowych, wspólnego pobytu na stacji wyczekiwania. O tych,
którzy skakali wcześniej, wiedzieliśmy bardzo niewiele,
po przybyciu do kraju spotykaliśmy się z nielicznymi cichociemnymi kolegami tylko w przypadku wspólnych
przydziałów służbowych.
4

P. Bystrzycki, Cichociemni, Więź 1966, nr 6, s.73.
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Mimo to istniało silne poczucie cichociemnej wspólnoty.
Tych samych trudnych decyzji, przygotowań i wyczekiwania, emocji i radości skoku, niełatwe j służby w okupowanej Polsce. Spośród cichociemnych zrzuconych do
kraju 92 zginęło podczas wojny, 9 nie doleciało do Polski
- zostali zastrzeleni podczas lotu, zabici w katastrofie
wiozącego ich samolotu lub podczas skoku.
Tajemnica, która okrywała cichociemnych od pierwszego
ochotniczego zgłoszenia się w Anglii aż po ostatni dzień
konspiracyjnej służby w Polsce, uchroniła zapewne niejednego z nas przed gestapo, ale w rezultacie utrudniła
utrwalenie historii naszej zbiorowości żołnierskiej. Są w
historii cichociemnych karty znane i sławne. Jednych
okryła partyzancka legenda, inni brali udział w najtrudniejszych zadaniach konspiracyjnych, byli w Powstaniu
Warszawskim na Woli, Starówce, Czerniakowie, z 81,
którzy brali udział w Powstaniu, 18 zginęło śmiercią żołnierską. Przeważają jednak karty ciągle jeszcze mało
znane. Wielu nie poznamy już nigdy. Są pseudonimy i
nazwiska cichociemnych, przy których znana jest tylko
przybliżona data aresztowania lub okoliczności walki
zbrojnej, w której padli.
Wiele nazwisk cichociemnych towarzyszy broni poznaliśmy dopiero z książki wydanej w Londynie w trzynaście
lat po pierwszych skokach5, przeczytaliśmy na pomniku5

Drogi cichociemnych, wyd. l, Londyn 1954.
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nagrobku odsłoniętym na Cmentarzu Wojskowym (Komunalnym) na Powązkach w roku 1965 w 21 rocznicę bitwy pod Arnheim.
"Po raz pierwszy spotkamy się wszyscy dopiero po tamtej stronie tęczy" - powiedział "Gzyms" - Franciszek Pukacki podczas uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci cichociemnych spadochroniarzy, żołnierzy AK, wmurowanej w roku 1978 w kościele Św. Jacka, przy ulicy Freta w
Warszawie.
W dniu 1 czerwca 1980 roku w miejscu pierwszej tablicy
odsłonięta została druga tablica, zawierająca 108 nazwisk żołnierzy Armii Krajowej, cichociemnych - spadochroniarzy z Anglii i Włoch, poległych za niepodległość
Polski.
W trakcie uroczystości poświęcenia tablicy została odczytana depesza od Ojca Świętego:
"W dniu poświęcenia w kościele Św. Jacka w Warszawie
pamiątkowej tablicy ku czci 108 poległych w czasie drugiej wojny światowej cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej Jego Świątobliwość Jan Paweł II łączy się
duchowo z weteranami w modlitwie za dusze bohaterów,
którzy oddali życie za Ojczyznę. Wszystkim uczestnikom
uroczystości udziela apostolskiego błogosławieństwa."
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Pierwsza tablica została przeniesiona i w dniu 13 września 1981 roku odsłonięta w kaplicy Najświętszej Marii
Panny na Jasnej Górze w Częstochowie.
Oto nazwiska umieszczone na tablicy cichociemnych w
kościele Św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie, dane
uzupełnione na podstawie materiałów Komisji Historycznej Cichociemnych.
1. kpt. lotn. Florian Adrian - "Liberator". Skok 2611943.
Aresztowany w Kielcach 23 VI 1944 i wywieziony przez
gestapo do Częstochowy, gdzie ślad po nim zaginął.
2. por. lotn. Ignacy Bator - "Opór". Skok 25 I 1943. Zginął 3 VIII 1944 w Powstaniu Warszawskim w pobliżu Politechniki.
3. ppor. art. Tadeusz Benedyk - "Zachata". Skok 17 II
1943. Zamordowany wraz z żoną 2 lub 3 VIII 1944 w
Warszawie na rogu Filtrowej i Mochnackiego.
4. ppor. sap. JerzyBichniewicz - "Błękitny". Zginął lecąc
do kraju 29 X 1942 podczas katastrofy samolotu między
Helleren i Refsland w Norwegii.
5. sierż. lotn. Stanisław Biedrzycki - "Opera". Skok 3 IV
1944. Ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim 14 IX
1944 na Wilczej, zmarł trzy dni później na Lwowskiej 13.
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6. ppłk sap. Romuald Bielski - "Bej". Przylot do kraju 29
VI 944. Poległ w Powstaniu Warszawskim.
7. ppor. piech. Jan Bienias - "Osterba". Skok 9 V 1944.
Poległ w Powstaniu Warszawskim 6 lub 7 IX 1944 na
Czerniakowie w rejonie szpitala Św. Łazarza.
8. ppor. piech. Michał Busłowicz - "Bociek". Skok 16 II
1943. Po Powstaniu w obozie Bergen-Belsen, skąd
uciekł, został złapany na terenie Holandii, a następnie
zastrzelony przy powtórnej próbie ucieczki w grudniu
1944.
9. ppor. łączn. Ryszard Chmieloch - "Błyskawica". Skok
14 IX 1943. Aresztowany przez gestapo 14 II 1944 na ul.
Janowskiej we Lwowie przy pracującej radiostacji. W połowie 1944 wywieziony do Dachau i tam ślad po nim zaginął.
10. kpt. piech. Franciszek Cieplik - "Hatrak". Skok 30 IV
1944. Poległ w bitwie pod Surkontami 21 VIII 1944.
11. por. piech. Józef Czuma - "Skryty". Skok 17 II 1943.
Aresztowany w lipcu 1944 w Warszawie, zamordowany
na Szucha 19 VII 1944.
12. ppor. piech. Adam Dąbrowski - "Puti". Skok 7 V
1944. Poległ w Powstaniu Warszawskim 6IX 1944 zasypany w PKO.
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13. ppor. piech. Hieronim Dekutowski - "Zapora". Skok
16 IX 1943. Od lutego 1944 szef Kedywu Inspektoratu
Lublin-Puławy. Po wyzwoleniu dowódca zgrupowania
WIN. Skazany przez sąd PRL na karę śmierci. Wyrok wykonano 17 III 1949 w Warszawie.
14. por. art. Rudolf Dziadosz - "Zasaniec". Skok 19 V
1944. Zginął śmiercią sapera 7 X 1944 przy wykonywaniu zadania w Lasach Sancygniowskich.
15. por. kaw. Mieczysław Eckhardt - "Bocian". Skok 1 IX
1942. Aresztowany w Dawidgródku 19 IX 1942 jako oficer dywersji bazy "Wachlarza" i wkrótce zamordowany
przez gestapo.
16. por. art. Oskar Farenholc- "Sum". Skok 13 III 1943.
Ciężko ranny przez gestapo na ulicach Warszawy, aresztowany 6 X 1943. Zginął na Pawiaku.
17. por. art. Marian Garczyński - "Skała". Skok 20 II
1943. Zmarł z zakażenia 13 XI 1943.
18. mjr dypl. sap. Jan Górski - "Chomik". Skok 14 III
1943. Aresztowany przez gestapo w Krakowie, katowany
w śledztwie i 13 VIII 1944 rozstrzelany.
19. ppor. piech. Stefan Górski - "Brzeg". Skok 16 IV
1944. Dowódca plutonu i instruktor wyszkolenia dywersyjnego w Inspektoracie Piotrków. Stracony po wojnie.

10. CICHOCIEMNI

289

20. ppor. piech. Jan Grycz - "Dziadzio". Skok 3 IX 1942.
Poległ w walce koło Hłuszy na Polesiu Wołyńskim 6-8
VIII 1943 jako dowódca oddziału partyzanckiego.
21. ppor. art. Stanisław Harasymowicz - "Lalka". Skok
16 IV 1944. Ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim 10
VIII 1944 w ataku na Stawki, zmarł w kilka godzin później w Szpitalu Jana Bożego.
22. por. sap. Stanisław Hencel - "Pik". Zginął lecąc do
kraju 29 X 1942 podczas katastrofy samolotu między
Helleren i Refsland w Norwegii.
23. ppor. broni panc. Jan Horl - "Frog". Skok 13 III 1943.
29 IV 1943 aresztowany w Warszawie przy ul. 6 Sierpnia
4. Osadzony na Pawiaku, zmasakrowany w śledztwie, został rozstrzelany na noszach 5 lub 7 V 1943 w ruinach
getta.
24. por. broni panc. Wiesław Ipohorski-Lenkiewicz - "Zagroda". Skok 30 III 1942. Aresztowany przez Abwehrę
14 I 1943 w Kijowie. Zaginął bez wieści.
25. ppor. piech. Stanisław Jagielski - "Gacek". Skok 1 X
1942. Aresztowany przez gestapo w grudniu 1943 w Ługowie. Zmasakrowany w śledztwie. Powieszony publicznie 6 III 1944 w Kuro wie pod Puławami.
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26. Ppor. sap. Ewaryst Jakubowski - "Brat". Skok
1X1942. Poległ w Powstaniu Warszawskim 31 VIII 1944
przy ul. Bielańskiej podczas próby przebicia ze Starego
Miasta do Śródmieścia.
27. ppor. kaw. Stefan Jasieński - "Alfa". Skok 13 III 1943.
Od sierpnia 1944 zajmował się rozpracowaniem obozu w
Oświęcimiu w celu uderzenia z zewnątrz i oswobodzenia
więźniów. Około 29IX raniony, aresztowany pod Oświęcimiem i przewieziony do obozu. Przetrwał tam do stycznia 1945, po czym zaginął.
28. por. piech. Antoni Jastrzębski - "Ugór". Skok 2 X
1942. Poległ w styczniu 1943 w akcji Kedywu w rejonie
Bieliń.
29. ppor. broni panc. Tadeusz Jaworski - "Gont". Skok 17
II 1943. Aresztowany 14 IX 1943 przez Kripo we Lwowie, zmarł 9 III 1945 w Buchenwaldzie.
30. por. kaw. Marian Jurecki - "Orawa". Skok 28 XII
1941. Poległ następnego dnia po skoku w walce z żandarmerią niemiecką w Brzozowie Starym.
31. ppor. piech. Longin Jurkiewicz - "Mysz". Skok 13 III
1943. Aresztowany przez gestapo w listopadzie 1943 w
Wilnie. Zamęczony w śledztwie.

10. CICHOCIEMNI

291

32. mjr dypl. sap. Maciej Kalenkiewicz - "Kotwicz". Skok
28 XII 1941. Poległ 21 VIII 1944 w bitwie pod Surkontami jako komendant Okręgu Nowogródek.
33. ppor. piech. Bronisław Kamiński - "Golf". Skok 14 IV
1944. Poległ w obronie transportu broni 8 V 1944 w
Łęgu pod Krakowem.
34. sierż. łączn. Stanisław Kazimierczak - "Ksiądz". Skok
16 II 1943. Wysłany służbowo do Wilna, aresztowany w
Ostrołęce w maju 1943, zaginął.
35. por. sap. Władysław Klimowicz - "Tama". Skok 1 X
1942. Aresztowany w Warszawie w styczniu 1943, popełnił samobójstwo na Szucha.
36. por. kaw. Jan Kochański - "Jarma". Skok 3 na 4 III
1942. Aresztowany przez gestapo 1 XI 1943, więziony
we Lwowie, potem na Pawiaku w Warszawie. Rozstrzelany 16 II 1944 w ruinach getta.
37. kpt. piech. Bolesław Kontrym - "Żmudzin". Skok 1 IX
1942. Szef służby śledczej PKB. W Powstaniu Warszawskim dowódca oddziału biorącego udział w zdobyciu "Pasty". Czterokrotnie ranny. Po wojnie prowokacyjnie
oskarżony o współpracę z Niemcami i stracony, a potem
zrehabilitowany.
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38. por. sap. Stanisław Kotorowicz - "Kron". Skok 1 X
1942. Jako ochotnik zgłosił się do akcji odbicia więźniów
w Celestynowie. Poległ 20 V 1943 w tej akcji.
39. ppor. sap. Ryszard Kowalski - "Benga". Skok 1 X
1942. Aresztowany w Zdołbunowie w sierpniu 1943.
Rozstrzelany w listopadzie 1943 w Równem.
40. kpt. piech. Julian Kozłowski - "Cichy". Skok 31 X
1942. Aresztowany w Kowlu, uciekł z obozu do Warszawy. Poległ w Powstaniu Warszawskim jako dowódca
kompanii w natarciu na Wilanów 18 VIII 1944.
41. kpt. dypl. art. Henryk Kożuchowski - "Hora". Skok 8
IV 1943. Aresztowany 5 XII 1943 w Łodzi, zbiegł z więzienia w czerwcu 1944. W tym samym miesiącu zginął
tragicznie między Gałkówkiem a Koluszkami.
42. ppor. kaw. Adam Krasiński - "Szczur". Skok 4 V
1944. Dowódca kompanii 82 pułku piechoty 30 dywizji
AK. Zmarł w czerwcu 1945 w ZSRR.
43. ppłk. piech. Leopold Kriżar - "Czeremosz". Poległ
śmiercią spadochroniarza podczas skoku do kraju 17 X
1944.
44. ppor. sap. Mirosław Kryszczukajtis - "Szary". Skok
16 IX 1943. Zginął w Powstaniu Warszawskim jako szef
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służby saperskiej Podobwodu Śródmieście-Południe 17
IX 1944 na ul. Mokotowskiej.
45. ppor. piech. Marian Kuczyński - "Zwrotnica". Skok
16 IV 1944. Aresztowany 25 VI 1944 w Drohobyczu jako
szef ośrodka dywersyjnego Kedy wu, popełnił samobójstwo.
46. por. art. Aleksander Kułakowski - "Rywal". Skok 30
III 1942. Od grudnia 1943 w Kedywie Okręgu Tarnopol.
Wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Zaginął bez
wieści 29 X 1944.
47. mjr dypl. piech. Jan Kazimierz Lech - "Granit". Skok
31 X 1942. Ciężko ranny wiosną 1944 w walce z Niemcami - ujęty przez gestapo. Zamordowany we Lwowie 24 VI
1944.
48. ppor. piech. Włodzimierz Lech - "Powiślak". Skok 14
IV 1944. Poległ w obronie transportu broni 8 V 1944 w
Łęgu pod Krakowem.
49. ppor. łączn. Kazimierz Lewko - "Palec". Zginął 14 IX
1943 w czasie lotu do kraju zestrzelony nad Danią.
50. mjr lotn. Bronisław Lewkowicz - "Kurs". Skok 27 IV
1944. Poległ 4 XI 1944 w Lasach Przysuskich jako zastępca dowódcy 25 pułku piechoty AK.
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51. Por. kaw. Artur Linowski - "Karp". Skok 1 X 1942.
Aresztowany 2 VII 1943 w Kurzeszynie (Rawskie), przewieziony do Tomaszowa Mazowieckiego zażył truciznę w
więzieniu gestapo.
52. ppor. art. Lech Łada - "Żagiew". Skok 27 III 1942.
Zginął na przełomie 1942 i 43 pod Sadami Wielkimi jako
kierownik bazy "Wachlarza" w Równem.
53. por. piech. Hieronim Łagoda - "Lak". Skok 1 IX 1942.
Aresztowany przez gestapo jako komendant Inspektoratu Łomża 18 II 1944. Zamordowany w więzieniu w Łomży.
54. por. art. Stefan Majewicz - "Hruby". Skok 30 III
1942. Ciężko ranny aresztowany 17 III 1943. Rozstrzelany w ruinach getta w ostatniej masowej egzekucji więźniów Pawiaka 13 VIII 1944.
55. ppor. piech. Jan Marek - "Walka". Skok 6 I 1942. 13
V 1943 podczas próby ujęcia przez gestapo zestrzelony z
dachu domu ul. Wspólna 54/56. Ciężko ranny i częściowo sparaliżowany po upadku przewieziony do szpitala na
Solcu, gdzie zażądał trucizny.
56. por. piech. Zbigniew Matula - "Radomyśl". Skok 24 V
1944. Poległ w walce 1 XI 1944 pod Rożnowem jako dowódca oddziału partyzanckiego.
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57. por. piech. Władysław Miciek - "Młot". Skok 25 I
1943. Poległ w Powstaniu Warszawskim 6 VIII 1944
prawdopodobnie na ul. Elektoralnej.
58. por. piech. Piotr Motylewicz - "Krzemień", "Grab".
Skok 30 III 1943. Poległ 7 I 1944 w walce z Niemcami
pod Mikuliszkami jako zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego "Brony".
59. ppor. kaw. Rafał Niedzielski - "Mocny". Skok 27 III
1942. Poległ 4 IX 1943 w akcji na pociąg zgrupowania
"Ponurego" na stacji kolejowej Wólka Plebańska.
60. por. art. Cezary Nowodworski - "Głóg". Skok 4 V
1944. W Powstaniu Warszawskim dowódca plutonu w
baonie "Czata 49" na Woli, Starówce, Czerniakowie. Zginął 18 IX 1944 w czasie przeprawy przez Wisłę.
61. ppor. art. Aleksander Odrowąż-Szukiewicz - "Bystrzec". Zginął śmiercią spadochroniarza podczas skoku
16 II 1943.
62.
gen.
bryg.
Leopold
Okulicki
"Kobra",
"Niedźwiadek". Skok 21V1944. Od 2 X 1944 do 19 II
1945 Komendant Główny AK. Aresztowany 27 III 1945 w
Milanówku, przewieziony na proces do Moskwy i skazany na 10 lat więzienia. Zmarł 24 grudnia 1946.
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63. por. piech. Kazimierz Osuchowski - "Rosomak". Skok
30 IV 1944. Poległ w Powstaniu Warszawskim w nocy z
8 na 9 VIII 1944 na ul. Wiejskiej w akcji na Sejm.
64. plut. łączn. Michał Parada - "Mapa". Skok 16 II 1943.
W Powstaniu radiotelegrafista w baonie "Iskry". Zaginął
prawdopodobnie na Starówce.
65. por. piech. Karol Pentz - "Skała 2". Skok 30 V 1944.
Ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim 29 VIII 1944
jako dowódca 6 kompanii zgrupowania batalionu im. Kilińskiego. Zmarł z ran 9 IX 1944.
66. ppor. łączn. Zdzisław Peszke - "Kaszmir". Skok 14 IX
1943. Radiotelegrafista, zatrzymany na przełomie października i listopada 1943 w czasie łapanki w Milanówku, zażył truciznę.
67. kpt. art. Bogdan Juliusz Piątkowski - "Mak". Skok 3
na 4 III 1942. Aresztowany przez gestapo XII 1942, torturowany. Ranny podczas próby ucieczki z więzienia w
Mińsku zmarł w marcu (?) 1943.
68. ppor. art. Witold Pić - "Cholewa". Skok 20 II 1943.
Poległ w akcji pod Kaskami koło Szymanowa, osłaniając
odwrót kolegów w starciu z żandarmami. Wielokrotnie
ranny, zastrzelił się. Koledzy ocaleli.
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69. por. art. Jan Piwnik - "Ponury". Skok 7 XI 1941. Poległ 16 VI 1944 w szturmie w Jewłaszach.
70. ppor. piech. Jan Poznański - "Pływak". Skok 1 X
1942. Poległ 22 X 1943 w Opolu Lubelskim podczas wykonywania wyroku na konfidentkę.
71. ppor. art. Jacek Przetocki - "Oset". Skok 17 II 1943.
Poległ w akcji na posterunek niemiecki na stacji kolejowej Rychcice pod Drohobyczem w maju 1944.
72. kpt. dypl. broni panc. Bronisław Rahwał - "Glin".
Skok 16 IX 1943. Poległ w Powstaniu Warszawskim na
rogu Jasnej i Kredytowej 21 IX 1944, zasypany wskutek
salwy artyleryjskiej.
73. rtm. kaw. Stanisław Raczkowski - "Bułany". Skok 8
IV 1944. Zginął w czasie walki w Suchedniowie 29 VII
1944.
74. ppor. piech. Adam Riedl - "Rodak". Skok 13 III 1943.
Aresztowany przez gestapo w Skarżysku 7 III 1944 i wysłany do Gross-Rosen. Zaginął.
75. por. art. Jan Rogowski - "Czarka". Skok 3 na 4 III
1942. Aresztowany pod Białobrzegami 3 I 1944 w czasie
transportu zaopatrzenia dla kolegów w lesie. Rozstrzelany w Radomiu 16 II 1944.
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76. ppor. piech. Czesław Rossiński - "Kozioł". Skok 13 III
1943. Dowódca oddziału partyzanckiego w Obwodzie Lublin. Stracony w 1945.
77. por. kaw. Jan Rośtek - "Dań". Skok 27 III 1942.
Aresztowany przez Abwehrę w Kijowie 14 I 1943. Zaginął.
78. ppor. piech. Jan Rostworowski - "Mat". Skok 13 III
1943. Aresztowany pod Monachium jako oficer wywiadu
AK. Zamordowany przez kapo w Gross-Rosen 22 IX
1944.
79. por. piech. Kazimierz Rzepka - "Ognik". Skok 20 II
1943. Zmarł w listopadzie 1943 na udar serca w czasie
odskoku po akcji kolejowej Kedywu pod Lwowem.
80. kpt. dypl. piech. Jan Serafin - "Czerchawa". Zginął
śmiercią spadochroniarza podczas skoku 19 V 1944.
81. ppor. łączn. Władysław Siakiewicz - "Mruk". Zginął w
czasie lotu do Polski 14 IX 1943, zestrzelony nad Danią.
82. ppor. łączn. Ryszard Skowroński - "Lechita". Zginął
w czasie lotu do Polski 14 IX 1943 zestrzelony nad Danią.
83. rtm. kaw. Jan Skrochowski - "Ostroga". Skok 30 IV
1944. Poległ w bitwie pod Surkontami 21 VIII 1944.
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84. mjr dypl. kaw. Tadeusz Sokołowski - "Trop". Skok 30
III 1942. Aresztowany w Mińsku Białoruskim 7-8 XII
1942, dowódca IV Odcinka "Wachlarza". Zamordowany
w gestapo w Mińsku 6 II 1943.
85. ppor. piech. Stanisław Sołtys - "Sowa". Skok 26 I
1943. Aresztowany przez gestapo 20 V 1944 w Przybyszu pod Mielcem. W śledztwie zmasakrowany, zamordowany w więzieniu w Rzeszowie w ostatnich dniach maja
1944.
86. płk piech. Józef Spychalski - "Grudzień". Skok 30 III
1942. Komendant Okręgu AK Kraków, aresztowany
przez gestapo 24 III 1944. Zgładzony w sierpniu 1944 w
Sachsenhausen.
87. ppor. art. Olgierd Stołyhwo - "Stewa". Skok 14 III
1943. Aresztowany 30 IV 1943 w Warszawie, zawieziony
na Szucha. Zaginął.
88. ppor. piech. Witold Strumpf - "Sud". Skok 13 III
1943. Aresztowany w Częstochowie w grudniu 1944.
Wywieziony do Gross-Rosen i w styczniu 1945 zabity
podczas ewakuacji.
89. por. art. Mieczysław Szczepański - "Dębina". Skok 4
V 1944. Walczył w 77 pułku piechoty AK w Okręgu Nowogródek. Stracony w 1945.
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90. por. piech. Wiesław Szpakowicz - "Pak". Zginął w
czasie lotu do Polski 29 X 1942.
91. ppor. łączn. Jerzy Sztrom - "Pilnik". Skok 8 IV 1944.
Poległ w czerwcu 1944 w akcji na posterunek niemiecki
w Lidzie.
92. kpt. art. Władysław Szubiński - "Dach". Skok 2 X
1942. Aresztowany w listopadzie 1942 w lokalu przy ul.
Sękocińskiej 16 w Warszawie. Zaginął bez wieści na Pawiaku.
93. ppor. art. Waldemar Szwiec - "Robot". Skok 1 X
1942. Poległ w walce zgrupowania "Ponurego" 13 X
1943 pod Wielką Wsią.
94. kpt. art. inż. arch. Andrzej Leszek Świątkowski "Amurat". Skok 28 XII 1941. Poległ następnego dnia po
skoku w Brzozowie Starym w walce z żandarmerią niemiecką.
95. mjr lotn. Michał Tajchman - "Mikita". Skok 26 I
1943. Zamordowany wraz z żoną i dzieckiem 3 VIII 1944
w Powstaniu Warszawskim.
96. ppor. piech. Tadeusz Tomaszewski - "Wąwóz". Skok
30 V 1944. Ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim w
natarciu baonu "Czata" na ul. Płockiej na Woli 5 VIII
1944. Zaginął.
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97. ppor. art. Zbigniew Twardy - "Trzask". Skok 24 III
1943. Dowódca baonu 50 pułku piechoty w 27 dywizji
AK, dwukrotnie ciężko ranny, 24 X 1944 zmarł w szpitalu w Chełmie Lubelskim.
98. mjr kaw. Witold Uklański - "Herold". Skok XII 1944.
Zmarł po wojnie w więzieniu w Polsce.
99. ppor. piech. Józef Wątróbski - "Jelito". Skok 14 IV
1944. Zginął 8 V 1944 przy przewożeniu broni w Łęgu
pod Krakowem.
100. kpt. piech. Michał Wilczewski - "Uszka". Skok 17 X
1943. Dowódca oddziału partyzanckiego 11 Dywizji Piechoty AK. 14 II 1945 otruł się podczas próby aresztowania we Lwowie.
101. por. piech. Stanisław Winter - "Stanley". Skok 11 X
1942. Dowódca III/78 pułku piechoty AK. Następnie w 2
Armii Ludowego Wojska Polskiego. Zaginął w pierwszej
połowie 1945.
102. por. art. Janusz Zalewski - "Chinek". Skok 30 III
1942. Aresztowany przez gestapo w Kijowie 14 I 1943.
Zaginął bez wieści.
103. kpt. art. Wacław Zaorski - "Ryba". Skok 3 IX 1942.
Oficer "Wachlarza". Aresztowany przez gestapo w Miń-
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sku Białoruskim 8 lub 9 XII 1942. Popełnił w więzieniu
samobójstwo.
104. ppor. łączn. Stanisław Zapotoczny - "Płomień". Skok
14 IX 1943. Aresztowany 18 II 1944 przez gestapo przy
pracującej radiostacji na Antokolu w Wilnie. Otruł się w
czasie śledztwa.
105. mjr kaw. Wiktor Zarembiński - "Zrąb". Skok 3 IX
1942. Zastępca komendanta Inspektoratu Lwów. Aresztowany przez gestapo we Lwowie 17 IV 1943. Zaginął.
106. por. dypl. art. Alfred Zawadzki - "Kos". Skok 8 IV
1942. Aresztowany na początku grudnia 1942 na stacji
kolejowej Piotrowice na Zaolziu, szef Oddziału III Sztabu
Okręgu Śląsk. Bronił się, zmasakrowany - zaginął.
107. ppor. łączn. Franciszek Żaak - "Mamka". Skok 14 IX
1943. Aresztowany we Lwowie 31 V 1944 przy pracującej radiostacji. Zaginął.
108. mjr piech. Bronisław Żelkowski - "Dąbrowa". Skok 2
X 1942. Aresztowany wraz z żoną 10 XI 1942 pod Warszawą. 11 XI popełnił samobójstwo na Pawiaku.
Potrzeba łączności pomiędzy krajem a naczelnymi władzami państwowymi, przebywającymi na emigracji, pojawiła się nazajutrz po kapitulacji.
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Pierwsza zorganizowała się do konspiracyjnej walki z
okupantem Warszawa. 27 września 1939 roku, w przeddzień kapitulacji, w płonącej stolicy wylądował na Polu
Mokotowskim polski samolot. Przybyły nim łącznik przywiózł pismo marszałka Rydza-Śmigłego, zalecające utworzenie podziemnej organizacji wojskowej. Wskazanie to
zbiegło się z poczynaniami konspiracyjnymi, które rozpoczęto w Warszawie w przewidywaniu zbliżającej się kapitulacji.
Komendantem tajnej organizacji, której nadano nazwę
Służba Zwycięstwa Polski (SZP), mianowany został gen.
Michał Tokarzewski-Karaszewicz. 13 listopada 1939 powołano Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), skupiający Służbę Zwycięstwa Polski oraz szereg konspiracyjnych organizacji wojskowych powstałych do walki z Niemcami.
W Paryżu utworzony został Rząd Polski. Stanowisko Premiera i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych objął
generał Władysław Sikorski.
Z chwilą ukonstytuowania się ośrodków władzy politycznej i wojskowej w kraju i na emigracji na plan pierwszy
wysunęło się zagadnienie łączności. Nawiązanie regularnej łączności kurierskiej i radiowej stało się warunkiem
współdziałania kraju z emigracją.
Wkrótce zorganizowano pierwsze placówki łączności z
krajem, zwane bazami łączności, współpracujące z pol-
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skimi placówkami dyplomatycznymi w krajach neutralnych. Znacznie trudniejsze było zorganizowanie placówek łączności w kraju. Wymagało dużej pomysłowości
technicznej i odwagi. Niemiecka służba podsłuchowo-namiarowa wykrywała każdą nadającą stację radiową.
Trzeba było umieszczać konspiracyjne stacje poza Warszawą, ubezpieczać je oddziałami gotowymi do walki i
często zmieniać miejsce ich pracy. W marcu 1940 roku
Warszawa nawiązała łączność z "Romkiem" (baza w Budapeszcie), w czerwcu z "Bolkiem" (Bukareszt), wreszcie
z "Anną" (Sztokholm).
Polskie władze wojskowe we Francji doceniały w pełni
potrzebę nawiązania także i lotniczej łączności z krajem.
W rozkazie do Dowódcy Lotnictwa z dnia 28 listopada
1939 roku generał Sikorski polecał:
"1) Zorganizować [...] stałą tajną komunikację lotniczą z
głównymi centrami okupowanego kraju.
2) Organizację powyższą oprzeć na sprzęcie własnym
(zakupione i dostosowane do lotów dalekosiężne awionetki, aparaty komunikacyjne LOT itp.) oraz na sprzęcie
wojskowym dostarczonym przez alianckie władze wojskowe, u których należy niezwłocznie wszcząć odpowiednie starania [...].
3) Zestawić [...] listę personelu obsługującego powyższą
komunikację, dobranego w sposób specjalny spośród pi-

10. CICHOCIEMNI

305

lotów, mechaników oraz obserwatorów wyćwiczonych
należycie w skokach spadochronowych [...].
Dobierać należy ludzi o twardym, nieugiętym charakterze, dzielnych, zdecydowanych, ideowych, umiejących w
sposób bezwzględny dochować tajemnicy."6
Inicjatywa zasilania organizacji podziemnych w kraju
wyszkolonymi za granicą specjalistami, z której wywodzą
się cichociemni, wyszła od majora Macieja Kalenkiewicza i majora Jana Górskiego. Dwaj przyjaciele, młodzi
oficerowie sztabowi, w lutym 1940 roku złożyli w Paryżu
generałowi Sikorskiemu memoriał proponujący szkolenie
desantowców. Wśród różnych sposobów ich przerzutu do
kraju autorzy wysuwali skoki spadochronowe, lądowanie
samolotów i wodnopłatowców, które miały być niszczone
po osiągnięciu celu, wykorzystanie dziesięciomiejscowego polskiego samolotu LOT, który stał na lotnisku pod
Paryżem. Nim propozycja doczekała się rozpatrzenia,
Francja upadła, władze emigracyjne przeniosły się do
Londynu. Autorzy memoriału pozostali wierni swej idei.
Obaj jako cichociemni skakali do Polski.7
Przygotowania do łączności lotniczej były również prowadzone w kraju.
6

Armia Krajowa w dokumentach 1939—1945, t. I, Londyn 1970, s.
9.

7

Zob. w tym tomie s. 217 i 218.
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"Zarządziłem - pisał komendant ZWZ "Rakoń" - płk Rowecki, w meldunku wysłanym przez kuriera do Francji
18 kwietnia 1940 roku - poszukiwania placówek łączności z lotnikiem i lotnisk na terenie woj. kieleckiego, krakowskiego i częściowo warszawskiego [...] celem umożliwienia zrzucania poczty, a przede wszystkim sprzętu
(broni), wykonania skoków spadochronowych czy też
ewent. lądowania samolotów [...] wyszukanie odpowiednich lotnisk jest b. trudne. Liczyć się z możliwością zrzucania poczty, sprzętu czy też wykonania skoków spadochronowych w ciągu nocy [...].
Wskazówki organizacyjne i techniczne: [...]
Potrzebne są samoloty o dalekim zasięgu [...].
Przyjąć należy, że w obecnych warunkach lądowanie w
dzień możliwe jest tylko na samolotach z wojskowymi
znakami niemieckimi, dlatego przewiduję jako zasadnicze lądowanie w nocy na rząd świateł [...].
Podajcie gotowość Waszą do latania."8
Przeniesienie władz państwowych i pozostałych po klęsce Francji Polskich Sił Zbrojnych do Anglii, jeśli nie zerwało całkowicie nawiązanej z trudem łączności z krajem, to utrudniło ją ogromnie.

8

Armia Krajowa w dokumentach, s. 224.
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A tymczasem potrzeby i zadania łączności rosły. Kraj potrzebował kurierów z pocztą, broni, sprzętu i pieniędzy,
ale przede wszystkim potrzebował ludzi do konspiracyjnej roboty. W miarę rozbudowy w Polsce podziemnej organizacji wojskowej rosło zapotrzebowanie na specjalistów wyszkolonych we współczesnych metodach walki
narzuconych przez wojnę totalną. Gdy zawodziły misternie montowane szlaki kurierskie przez coraz szczelniej
odrutowane granice, gdy kolejne wpadki oddawały w
ręce gestapo dziesiątki ludzi, pozostały - jako podstawowa droga łączności, a jedyna dla zaopatrzenia kraju w
broń i sprzęt - zrzuty spadochronowe.
Klęska Francji spowodowała zasadnicze zmiany w powiązaniach organizacyjnych Sztabu Naczelnego Wodza z
krajem. Funkcja Komendanta Głównego XWZ, którą
uprzednio sprawował z Paryża generał Sosnkowski,
przekazana została do Warszawy generałowi Roweckiemu - "Grotowi", późniejszemu Komendantowi Armii Krajowej. Przy Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie powołano Wydział Krajowy, przemianowany z kolei na Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza. Skupiał on całość
spraw związanych z utrzymaniem wielorakiej łączności
pomiędzy walczącym krajem a Sztabem Naczelnego Wodza i Rządem Polskim w Londynie. Był rzecznikiem potrzeb kraju w zakresie wojskowym, ekspozyturą Komendanta ZWZ-AK na terenie Sztabu Naczelnego Wodza. Po-
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nosił również odpowiedzialność za szkolenie cichociemnych skoczków, przygotowanie ich do konspiracyjnej
pracy w kraju, za sprzęt i wyposażenie.
Polskie postulaty nawiązania łączności z krajem trafiły
na podatny grunt w Wielkiej Brytanii. Łączność 2 okupowaną Polską była niezbędna również dla brytyjskiego
sztabu, który na wypadek napaści Hitlera na Związek
Radziecki przypisywał Polsce, stanowiącej wówczas bezpośrednie zaplecze frontu, ważną rolę w prowadzeniu
wywiadu i dywersji.
Projekt stworzenia oddziałów dywersyjnych zrzucanych
na tereny zajęte przez wroga powstał w Wielkiej Brytanii
jeszcze przed wojną. 16 lipca 1940 roku premier Churchill zlecił Hugh Daltonowi, ministrowi Wojny Gospodarczej, stworzenie potężnej organizacji dywersyjnej SOE Special Operation Executive (Kierownictwo Operacji
Specjalnych). Legenda - czy raczej usłużna propaganda przypisuje Churchillowi lapidarne określenie zadań szefa
SOE: "Podpali pan Europę."
Pierwszą powołano w SOE sekcję francuską, następnie
polską, która patronowała cichociemnym zrzutom. Ponadto w SOE działały sekcje: albańska, belgijska, czechosłowacka, duńska, grecka, holenderska, jugosłowiańska, niemiecka, norweska, Półwyspu Iberyjskiego i włoska.

10. CICHOCIEMNI

309

Nie ograniczało to zasięgu dywersji tylko do tych krajów,
zrzucano skoczków spadochronowych także do Austrii i
na Węgry.
W pierwszym okresie akcje SOE obejmowały lądowanie z
morza i z powietrza na teren Francji, Belgii i Holandii.
Nie wymagało to ani długotrwałego szkolenia spadochroniarzy, ani specjalnego sprzętu lotniczego. Samolot
angielski "Lysander", niewiele już wówczas wart w walce
powietrznej, okazał się doskonały do zadań dywersyjnych. Z dodatkowymi pojemnikami na paliwo miał zasięg
około 700 km, zabierał poza pilotem czterech ludzi. Mógł
lądować i startować nawet z twardej łąki o długości 400
m.
W odróżnieniu od innych sekcji SOE polskie zrzuty cichociemnych wyróżniały się znacznym stopniem organizacyjnej samodzielności. Dobór skoczków dokonywany
był wyłącznie przez władze polskie. Pseudonimy, dobrane przed skokiem, znane były tylko w Oddziale VI Sztabu, władze brytyjskie nie miały do nich dostępu. Polacy,
jedyni w Wielkiej Brytanii, posiadali własny kod w łączności z krajem.
Spadochroniarze innych narodowości korzystali z polskich stacji wyczekiwania, skakali z samolotów pilotowanych przez polskie załogi.
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W takim to właśnie locie, wykonywanym dla potrzeb innej sekcji SOE, zginęła w nocy z 20 na 21 kwietnia 1942
roku polska załoga z dywizjonu specjalnego, zestrzelona
nad Alpami w drodze do Austrii.
Szkoleni w Wielkiej Brytanii spadochroniarze brali udział
w wielu sławnych akcjach. By wymienić spadochroniarzy
czeskich: Jana Kubisa i Józefa Gabtika, którzy 27 maja
1942 roku na przedmieściach Pragi dokonali udanego
zamachu na jednego z najważniejszych i najbardziej
okrutnych dygnitarzy III Rzeszy - Reinharda Heydricha,
szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy oraz
protektora Czech i Moraw. Skoczkowie norwescy wysadzili w powietrze fabrykę ciężkiej wody w okupowanej
Norwegii, co w znacznej mierze opóźniło, a w rezultacie
uniemożliwiło Niemcom wyprodukowanie bomby atomowej.
Świetne wyniki mieli również Polacy zrzuceni w innych
krajach, między innymi porucznik Władysław Ważny "Tygrys", który po wylądowaniu w północnej Francji zorganizował wśród polskich górników siatkę wywiadowczą
i nim zginął 19 sierpnia 1944 roku pod Douai, wytropił i
przekazał do wiadomości aliantów 173 wyrzutnie V-1 i V2, z czego lotnictwo bombowe zniszczyło ponad sto.
Porucznik artylerii, architekt Jerzy Skolimowski - "George Deen" - zrzucony w sierpniu 1944 roku w Grecji w
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okolicy Łamią pod Termopilami, zorganizował dezercję
ponad 120 Polaków ze Śląska i Pomorza, służących na
niemieckich okrętach zakotwiczonych w porcie Valos. Z
prowizorycznego lotniska w górach, zbudowanego przez
partyzantów, zostali - mimo obstrzału artylerii niemieckiej - przewiezieni do Włoch do 2 Korpusu Polskiego. Porucznik Skolimowski zorganizował również sztafetę nadajników o krótkim zasięgu, której meldunki spowodowały naloty Mosquito, zbombardowanie około 700 pojazdów niemieckich, zablokowanie ważnej strategicznej
drogi na Olimp.
Całość cichociemnych zrzutów do Polski to jedna z trudniejszych i ciekawszych operacji drugiej wojny. Rozgrywana jednocześnie na ogromnym obszarze i w wielu krajach: na kursach dywersyjnych wśród pustkowi północnej Szkocji; w tajnych ośrodkach szkolenia w Anglii zamaskowanych obojętnymi kryptonimami; na specjalnym
lotnisku polowym tak zakamuflowanym wśród szklarni i
farm pod Londynem, że nie wytropiły go niemieckie samoloty rozpoznawcze; na trasach nocnych lotów ponad
Danią i Szwecją, Albanią, Jugosławią, Węgrami i Czechosłowacją; w dalekosiężnych bazach łączności w Londynie
i Brindisi i w placówkach łączności radiowej AK tropionych nieustannie przez niemieckie stacje namiarowe; na
placówkach wyczekiwania i zrzutowiskach w Generalnej
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Guberni; w lokalach kontaktowych dla "ptaszków" w
Warszawie.
W krąg cichociemnych spraw włączyły się ochotniczo
dziesiątki tysięcy ludzi: skoczkowie wybrani z tysięcy
kandydatów; instruktorzy przedziwnych specjalności i
zawodów; lotnicy polscy i brytyjscy, najlepsi z najlepszych, którzy po odbyciu swej "kolejki" wypraw bombowych nad Niemcy zgłaszali się do samotnych nocnych lotów; spiker Polskiego Radia nadającego w programie
BBC, znający kod zapowiedzi alarmowych dla placówek
odbioru w kraju, i żołnierze AK tychże placówek, także i
ci, którzy po dziesiątkach alarmów i miesiącach wyczekiwania z bronią w ręku, wbrew melodyjnym zapowiedziom BBC, nigdy nie doczekali się zrzutu; "ciotki" - niepozorne, bohaterskie kobiety, które nie bacząc na łapanki, wpadki i aresztowania opiekowały się skoczkami w
okresie aklimatyzacji po skoku; ludzie przyjmujący cichociemnych pod swój dach.
Brali udział w organizowaniu cichociemnych zrzutów
nieliczni znani z nazwiska czy pseudonimu i rzesza ludzi
anonimowych - cierpliwych, niezawodnych, odważnych.
Zmobilizowano do tej akcji znaczny potencjał przemysłu
i wynalazczości, jak i zwykłej pomysłowości; eskadry
specjalnie przystosowanych bombowców; tajną służbę
meteorologiczną nadsyłającą do Anglii, a później do
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Włoch komunikaty z podbitej Europy; stacje radarowe i
zwykłe latarki, wyznaczające na sygnał radiowy z Londynu kierunek nalotu bombowca na polanie pod Łowiczem;
służbowy samochód powiatowego lekarza, którym przewożono zrzucaną broń.
Zadziwia prowadzenie tak rozległej i długotrwałej operacji wojennej w tajemnicy przed nieprzyjacielem. Wywiad
niemiecki i gestapo wiedziały o cichociemnych zrzutach
do Polski. Jednemu z aresztowanych w Warszawie skoczków pokazano na Szucha fotografię z kursu w Anglii, w
którym brał udział. Ale mimo znajomości celów, zakresu
i sposobu prowadzenia cichociemnych zrzutów Niemcy
nie potrafili nigdy włączyć do nich swych agentów ani
tak rozszyfrować organizacji zrzutów do Polski, by móc
je skutecznie zwalczać. O możliwości takiej penetracji
świadczyły tragiczne doświadczenia francuskich spadochroniarzy zrzucanych z Anglii, którzy niejednokrotnie
skakali wprost w ręce Niemców.
Operacja cichociemnych zrzutów obejmowała cztery
działy: dobór i szkolenie skoczków, łączność, przerzut do
Polski oraz odbiór zrzutów w kraju.
Werbunek cichociemnych rozpoczęto w Szkocji jesienią
1940 roku. Zarówno akcja werbunku, jak i szkolenie prowadzone były z zachowaniem możliwej tajemnicy, by
uchronić je przed rozpoznaniem i penetracją hitlerow-
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skich agentów Abwehry, z obecnością których w Anglii
należało się liczyć.
Do służby w kraju zgłosiło się 2413 ochotników, przeszkolonych i zakwalifikowanych zostało 605, skakało 316
żołnierzy i 28 kurierów politycznych. Wycofywali się
podczas szkolenia, widząc, że podjęli decyzję ponad siły,
lub na skutek nieszczęśliwych wypadków w czasie skoków ćwiczebnych. Zdarzało się, że kandydat wycofywał
się również na skutek oporów psychicznych w ostatniej
chwili, na stacji wyczekiwania, na krótko przed wsiadaniem do samolotu, po pierwszym nieudanym locie do
Polski. Każda zmiana decyzji była uwzględniana. Nie żądano nawet jej motywacji. Mimo to - a może właśnie dlatego - wycofywali się bardzo nieliczni. Byli i tacy, w pełni
przeszkoleni i zdecydowani, którzy nie zdążyli skoczyć.
Najstarszy skoczek miał 54 lata - najmłodszy 20. Wśród
cichociemnych reprezentowane były wszystkie stopnie
wojskowe: od generała dywizji do szeregowca, wszystkie
rodzaje broni. Po skoku skoczkowie byli awansowani o
jeden stopień.
Wyszkolenie skoczków obejmowało następujące specjalności: dywersja, wywiad, łączność, zagadnienia lotnicze,
oraz oficerów sztabowych, instruktorów broni pancernej.
Trwało od kilku miesięcy do roku. Najdłużej przy szkoleniu oficerów wywiadu. Poziom i zakres wyszkolenia oraz
liczbę zrzucanych skoczków w każdej specjalności uza-
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leżniano od żądań kraju. Pieczę nad wyszkoleniem dywersyjnym skoczków sprawował major Józef Hartman,
opiekun i przyjaciel cichociemnych.
Jednocześnie ze szkoleniem pierwszych ochotników rozpoczęto przygotowania do przerzutów. Zrzuty na zachodnich terenach Polski, położonych najbliżej Anglii,
były niemożliwe. Były to tereny włączone do Rzeszy, gęsto obsadzone policją, pełne Niemców przybyłych na
miejsce wysiedlonych Polaków.
Do najbliższych zrzutowisk położonych w Generalnej Guberni, to jest do rejonu Warszawy, było z lotnisk w Wielkiej Brytanii w linii prostej ponad 1500 kilometrów.
Uwzględniając konieczność omijania większych skupisk
artylerii przeciwlotniczej, przeciwne wiatry i złe warunki
atmosferyczne, trzeba było mieć do dyspozycji samolot,
który w odpowiednio wybranej porze roku, pod osłoną
nocy, byłby w stanie w ciągu 12 do 15 godzin przelecieć
bez lądowania 3500 kilometrów. Jedyny samolot, który
wchodził w grę, brytyjski bombowiec typu "Whithley",
mimo wmontowania dodatkowych zbiorników paliwa,
mógł przelecieć zaledwie 2500 kilometrów.
A tymczasem kraj dopominał się o zrzuty. "Czy mogę liczyć na zrealizowanie zrzutów lotniczych do kraju oraz
ewentualne podjęcie stąd emisariusza do Was" - zapytywał w depeszy z 10 października 1940 roku Dowódca AK
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gen. Rowecki. W odpowiedzi z dnia 23 października
1940 roku dowiadywał się, że "przygotowania do zorganizowania zrzutów lotniczych w toku. Zależni jesteśmy
od pomocy przyjaciół. Mam nadzieję zrealizowania tego
w listopadzie. Podejmowanie emisariuszy od Was niezwykle trudne, ma małe widoki zrealizowania."
Generał Sikorski w pełni doceniał potrzebę przerzutów
spadochronowych do kraju. 5 listopada 1940 roku rozkazuje generałowi Ujejskiemu, inspektorowi Polskich Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii: "...przystąpić bezzwłocznie do:
- przygotowania potrzebnego sprzętu i personelu lotniczego do uzyskania lotów łącznikowych z Krajem [...]
- przestudiowania sprawy sprzętu lotniczego, potrzebnego do przerzucenia oddziałów spadochronowych i oddziałów desantowych."
W początku listopada 1940 roku wyjeżdża z Londynu kurier Naczelnego Wodza pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki ("Antoni" - "Heller"), który w początku grudnia
przywozi "Instrukcję nr 6 dla ob. Rakonia" z obszernym
załącznikiem: "Łączność z Wami przez skoczków spadochronowych."
"Przygotowania do nawiązania łączności z Wami przez
skoczków spadochronowych dobiegają końca [...]. Praw-
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dopodobnie w drugiej połowie listopada będziemy mogli
rozpocząć pierwsze loty [...]. Na razie jeden do dwóch lotów na miesiąc. Skoczkowie (jeden lub dwóch) będą
zrzucani w nocy pomiędzy godziną 23.00-3.00 w miejscach uprzednio wskazanych przez Was. Będą oni zaopatrzeni w prowizoryczne dokumenty osobiste, obowiązujące u Was, jednak niekompletne, oraz w nieznaczną ilość
waluty obiegowej, dlatego też jest wskazane przyjęcie
ich przez Waszą placówkę łącznikową zaraz po wylądowaniu.
Na wypadek nienawiązania kontaktu skoczka z Waszą
placówką łącznościową muszą oni znać kilka adresów w
najbliższej okolicy lądowania nadesłanych przez was."
Instrukcja ustalała sposób oznaczania przez radio-depeszę miejsc zrzutów, zawiadamiania o terminie wysłania
skoczków oraz łączności lotnika i skoczków z placówką
na ziemi.
"Wobec niebezpieczeństwa, że nocny myśliwiec npla
mógłby towarzyszyć naszemu samolotowi i odkryć porozumiewawcze znaki świetlne z ziemi, co zdemaskowałoby placówkę łącznikową - sygnalizacji nic stosujcie. Jedynym znakiem porozumiewawczym będzie po przylocie
samolotu nad miejsce zrzucenia skoczka sygnał lotnika:
«Trzy przerwy silnika w odstępach 15 sekund», co ozna-
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czać będzie zrzucenie skoczków."9 Późniejsze doświadczenia wykazały, że bez sygnalizacji świetlnej z ziemi odnalezienie miejsca zrzutu jest niemożliwe. - Przygotowania przeciągały się. Na przeszkodzie stał nadal brak odpowiedniego sprzętu lotniczego. Wreszcie postanowiono
zaryzykować zrzut z whithleya. W nocy z 15 na 16 lutego
1941 roku dokonano pierwszego spadochronowego zrzutu do Polski, pierwszej tego rodzaju operacji w drugiej
wojnie światowej.
Zapowiedział ją radiogram Sztabu Naczelnego Wodza do
Dowódcy AK, zaszyfrowany w Londynie na trzy dni przed
nocną wyprawą:
"Rakoń - bardzo pilne!
[...] Zgoda na placówkę przez was wybraną. Dajcie światła - trójkąt równoramienny, skierowany wierzchołkiem
na wschód. Dyżur 15, 16, 17. Przygotujcie się na przyjęcie również dwóch ładunków po 200 kg i dwóch po 100
kg.
Godziemba."10
Operacji tej, oznaczonej symboliczno-kpiarskim kryptonimem "Adolphus-zero", dokonała brytyjska załoga pod dowództwem pilota F/Lt. F. Keasta oraz trzej polscy spado9

Ibidem, s. 319-20.

10

Ibidem, s. 446.
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chroniarze ekipy "zero": kapitan lotnictwa Stanisław
Krzymowski - "Kostek", porucznik kawalerii Józef Zabielski - "Żbik" i kurier polityczny Czesław Raczkowski.
Powolny whithley, mimo dodatkowych zbiorników paliwa, nie gwarantował dostatecznego zasięgu. Załoga zdecydowała się lecieć najkrótszą drogą prosto na Dusseldorf-Berlin w kierunku Śląska. Cichociemni postanowili
skakać, gdy tylko dotrą nad Polskę. Samolot wypalił połowę benzyny i dalszy lot w kierunku Generalnej Guberni
był niemożliwy. Skoczyli w czarną noc, nie wiedząc dokładnie, gdzie są. Wylądowali w rejonie Skoczowa na terenach włączonych do Niemiec. Przy lądowaniu Zabielski poranił się. Skoczkowie pogubili się, przepadł cały
ekwipunek. Raczkowski, aresztowany na granicy jako
przemytnik, przesiedział w więzieniu do końca roku. Pozostali dwaj, przy pomocy ludności, każdy inną drogą,
dotarli 20 lutego do Warszawy. Samolot na resztkach paliwa zdołał powrócić do Anglii.
Po wylądowaniu miał zaledwie 50 litrów benzyny, na 10
do 15 minut lotu. Lot ten, trwający 11 godzin i 45 minut,
był wówczas rekordem RAF, dokonanym na bombowcu,
specjalnie do tego lotu przystosowanym. Załoga ryzykowała niemożność powrotu do Anglii. Samolot był ostrzeliwany przez artylerię przeciwlotniczą.

10. CICHOCIEMNI

320

Pilot-dowódca został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, a pozostali członkowie załogi Krzyżami Walecznych.
Pośmiertnie - gdyż wysłani w dwa dni później do wykonania podobnego zadania nie powrócili.
Pierwszy lot wykazał, że ani trasa, ani użyty typ samolotu nie nadawały się do stałego przerzutu skoczków do
Polski. Zadanie zostało wykonane dzięki bohaterstwu załogi i skoczków oraz dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym. Nie można było na tej podstawie planować regularnej komunikacji z krajem, zwłaszcza że z
nadchodzącą wiosną noce stawały się coraz krótsze, a
przy użyciu whithley a czas potrzebny na przelot wynosił
trzynaście godzin. W trosce o przyspieszenie i zwiększenie liczby lotów, które stawały się coraz bardziej niezbędne dla kraju, Komendant AK przekazał do Londynu
uwagi i doświadczenia z pierwszego lotu:
"Zeskoki spadochronowe i zrzuty sprzętu możliwe obecnie tylko na obszarze Gen. Gub., dlatego proszę wydłużyć pewny zasięg samolotów do środkowej Wisły.
Nasilenie okupantów na terenie b. duże, odeszło wojsko,
w miasteczkach policja niem., w przemyśle i handlu powiernicy niem., w lasach często niem. straż leśna, wszędzie sporo volksdeutschów, nasza policja niepewna, ludność gadatliwa [...].
Warunki komunikacyjne i łączności są trudne.
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Charakter konspiracyjny pracę ogromnie hamuje lub
wręcz przerywa. Uruchomienie placówki wymaga 6 dni,
terminu tego proszę przestrzegać [...]. Odwoływanie zarządzeń w terenie b. trudne, częste obsadzanie placówek
dekonspiruje.
Aby łączność lotnicza na tak wielką odległość była
sprawna, trzeba do tego zadania przeznaczyć pierwszorzędny sprzęt i doskonały personel znający teren
[...].
Zorganizować także wariant zeskoku poza placówką z
dala od ludzi. Należy lepiej ukryć spadochrony i nie wolno wyrzucać bagażu poza placówką. Z tych powodów
były rozesłane za skoczkami listy gończe i zaostrzona
czujność władz [...].
Przy zeskoku poza placówką dobrze ukryć spadochron i
materiały kompromitujące.
Bez przewodnika lub dobrych informacji unikać podróżowania kolejami i głównymi drogami. Częste rewizje za
żywnością i doraźne sprawdzanie dokumentów nie są
zbyt niebezpieczne przy posiadaniu naszych starych dowodów osobistych i zachowaniu pewności siebie i spokoju. Podczas podróży pieszych duże zabłocenie zwraca
uwagę."
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"Wskazane maskowanie rejonu skoków przez pozorowanie innych zadań: ulotki, bombardowanie, wybierając
cele na przedłużenie marszruty zrzutu."
"Dla zamaskowania zrzutów zbombardujcie Okęcie hangary Tow. «Lot» (artyleria p-lot.) lub siedzibę Gestapo, al. Szucha od Rozdroża do Litewskiej."11
W kraju przystąpiono do organizowania odbioru zrzutów.
We wrześniu 1941 roku nowo mianowany szef Oddziału
V - "Łączność" Sztabu KG AK, ppłk Kazimierz Pluta-Czachowski - "Kuczaba", otrzymał zadanie przyjęcia i rozwinięcia służby zrzutów lotniczych. Ostatecznie z końcem
1941 roku w Oddziale V powstała komórka przerzutów
powietrznych: "Syrena", "Import", "M II-Grad", w skład
której wchodziły oddziały "Odbioru" i "Ewakuacyjny". Ich
zadaniem było wyszukiwanie rejonów zrzutowisk, organizacja placówek oczekiwania i odbioru zrzutów, ewakuacja ludzi i sprzętu, z samodzielną komórką "ciotek" opieki nad skoczkami.
Pierwsi przybyli w lutym 1941 roku skoczkowie dostarczyli opracowaną w Londynie Instrukcję funkcjonowania
placówki odbiorczej, która stała się podstawą do działania placówek w kraju. Ulepszana w miarę zdobywanych
doświadczeń, obowiązywała przez cały okres zrzutów.
11

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. II. Czerwiec 1941 kwiecień 1943, Londyn 1973. Gen. Rowecki do centrali: meldunki: nr 208, s. 34-35; nr 230, s. 60; nr 255, s. 131.
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Podawała między innymi, że zrzutowisko winno znajdować się w rejonie łatwym do odnalezienia, w pobliżu charakterystycznych, dobrze widocznych w nocy punktów
terenowych. W środku zrzutowiska ma być umieszczony
sygnał świetlny z 8 latarek w kształcie strzały wskazującej kierunek nalotu samolotu.
Wiosną 1942 roku wprowadzono do operacji zrzutowych
radiotelefon, pozwalający na porozumienie się lotnika z
placówką oczekiwania w promieniu kilkunastu kilometrów, ale przeprowadzone próby nie dały dobrych wyników. Dalszym ulepszeniem było zaopatrzenie placówki
odbioru w automatyczny nadajnik fal ultrakrótkich "Eureka", a samolot w odbiornik naprowadzający o zasięgu
do 60 kilometrów i precyzji naprowadzania do 200 metrów "Rebeka". Dostarczono do kraju jednak niewielką
liczbę takich aparatów i odnalezienie placówki zależało
nadal od umiejętności załogi samolotu. Z ziemi na charakterystyczny odgłos nadlatującego bombowca zapalano umówione światła. Samolot podchodził do zrzutu na
wysokości od 300 do 500 metrów. Wpierw zrzucano
sprzęt spakowany w kontenerach podwieszanych w komorach bombowych, potem paczki na spadochronach
spuszczane przez dziurę skokową w podłodze bombowca, wreszcie skakali skoczkowie. Sprawnie przeprowadzona operacja trwała 10 minut. Po dokonaniu zrzutu samolot na pożegnanie kiwał skrzydłami, mrugał światłami
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i odlatywał. W odległości kilkunastu kilometrów nad dowolnie wybranym terenem markował zrzut i wracał do
bazy.
Zasadniczym warunkiem sprawnego przeprowadzenia
zrzutów była łączność pomiędzy bazami, z których startowały samoloty, i krajem. Szybka, precyzyjna, niezawodna - a do tego jeszcze docierająca do licznych placówek w kraju. Prowadzono ją poprzez Polskie Radio w
programie BBC. Każda niemal audycja zawierała wstawki muzyczne i tekstowe służące do celów specjalnych.
Całość tych tajnych komunikatów radiowych, nosząca
kryptonim "Jodoform", była znana we wszystkich szczegółach tylko jednemu spikerowi Polskiego Radia w Londynie, porucznikowi Czesławowi Halskiemu. Został on
zaprzysiężony w VI Oddziale Sztabu, tak jak żołnierze
ZWZ-AK.
Słuchając w Anglii polskiego programu BBC, dziwiłem
się i złościłem nieraz, gdy na zakończenie programu następowała chwila muzyki polskiej. Każda minuta komunikatu była cenna, czekałem na wiadomości z kraju, z frontów wojennych, a tu mnie częstują ułanami, co "przybyli
pod okienko", lub każą słuchać "góralu, czy ci nie żal".
Te między innymi popularne melodie należały do grupy
"zastrzeżonych", stanowiących ważną część radiowego
szyfru łączności z krajem.
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Nadawano również wiele tak zwanych "pokrywkowych"
melodii bez znaczenia, mieszając je z "zastrzeżonymi",
by utrudnić wywiadowi niemieckiemu odkrycie tajemnicy muzycznego szyfru.
Pierwszym sygnałem o zamierzonym zrzucie była zaszyfrowana depesza radiowa do Komendy AK. Podawała na kilka dni naprzód - datę zamierzonego lotu i rejon
zrzutu. Wewnętrzną łącznością w kraju zarządzano pogotowie na placówkach. Z biegiem czasu wiele placówek
zostało wyposażonych w odpowiednie odbiorniki, co pozwalało na zarządzanie stanu gotowości wprost z bazy.
Nadanie melodii "zastrzeżonej" zawiadamiało kraj, że tej
nocy wyruszy samolot. Drobna zmiana w zapowiedzi stanowiła dla wtajemniczonych dodatkową informację o
specjalnym znaczeniu nadawanej melodii. Podczas gdy
zwykła melodia poprzedzana była zapowiedzią: "A teraz
chwila muzyki polskiej" przed melodią "zastrzeżoną" spiker zapowiadał: "Na zakończenie nadajemy..." "Zastrzeżona" melodia sygnalizująca zrzut musiała być nadana
na zakończenie audycji. Nie zawsze "pasowała" do treści
poprzedzającego ją komunikatu. I tak jednego d nią bezpośrednio po obszernej wzmiance o śmierci przyjaciela
Polaków, kardynała Arthura Hinsleya, trzeba było nadać
piosenkę: "Umarł Maciek, umarł..." O tym, która w danym rejonie placówka ma się spodziewać zrzutu - a po
rozbudowie w roku H)44 było ich w kraju kilkadziesiąt -
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zawiadamiały tak zwane "kaczki", umowne liczby trzycyfrowe, podawane przez spikera w oprawie wielu innych
nic nic znaczących liczb. Czasem mimo nadania "zastrzeżonej" melodii i "kaczki" - samolot nie dolatywał. Zawracał z drogi, nie mógł odnaleźć placówki, był zestrzelony.
Wiele placówek mimo długich okresów czujności nigdy
nie doczekało się "swojej" melodii.
Doceniając potrzeby zrzutów do kraju, generał Sikorski
zwracał się wielokrotnie do szefów sztabów brytyjskiego
i amerykańskiego o przydzielenie do tej akcji brytyjskich
halifaxów lub amerykańskich liberatorów, których zasięg
był wystarczający do zrzutów w Generalnej Guberni.
Spotykał się jednak z odmową. Bombowce tych typów
przeznaczone były przede wszystkim do bombardowania
celów strategicznych na terenie Niemiec. Interwencja u
prezydenta Roosevelta spotkała się z uprzejmą, ale również odmowną odpowiedzią. Wreszcie jesienią 1941 roku
dywizjon 138 do specjalnych zadań, w którym latały trzy
polskie załogi, otrzymał bombowce typu "Halifax". Po
wmontowaniu dodatkowych zbiorników, ograniczeniu
uzbrojenia oraz zmniejszeniu załogi z dziesięciu do siedmiu osób, bombowiec osiągnął zasięg 3500 kilometrów,
obejmując północne tereny Generalnej Guberni.
Wytyczono dwie trasy lotów. Trasa numer 1, licząca w
obie strony 3200 kilometrów, krótsza, ale bardziej niebezpieczna, prowadziła nad Morzem Północnym i Danią,
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dalej nad Bałtykiem, aż do wlotu na ląd stały na wysokości Kołobrzegu. Trasa numer 2, dłuższa o 400 kilometrów, omijała od północy Danię, prowadziła nad Szwecją,
gdzie nad Göteborgiem następował skręt na południe.
Nad stały ląd wychodziła na wysokości Słupska. Przy wyborze tej drugiej trasy odpadał szczególnie niebezpieczny przelot nad naszpikowaną bateriami przeciwlotniczymi i nocnymi myśliwcami Danią. Przekraczała ona jednak właściwy dla halifaxa zasięg 3500 kilometrów,
zmniejszała zapas bezpieczeństwa i szansę powrotu oblodzonej i często postrzelanej maszyny. Obydwie trasy
były niebezpieczne. Latały do Polski najlepsze załogi - i
nie wracały. W lotach nad Danią Niemcy zestrzelili 8 samolotów lecących lub wracających z Polski.
Do roku 1943 samoloty zrzutowe startowały z baz położonych w Wielkiej Brytanii. Po oswobodzeniu przez
aliantów południowych Włoch bazy zostały przeniesione
w okolicę Brindisi. Stąd warunki lotów były znacznie korzystniejsze. Krótsze trasy, lepsza na ogół pogoda, słabsza obrona przeciwlotnicza na tym kierunku.
Z Włoch prowadziły trzy trasy. Trasa numer 3 - najkrótsza, nad Adriatykiem, jeziorem Balaton, omijała Budapeszt od zachodu i nad Tatrami wiodła na Kraków. Długość w obie strony do rejonu Krakowa wynosiła 2000 kilometrów. Do kwietnia 1944 roku była to najczęściej
uczęszczana trasa, ale po przesunięciu się frontu na za-
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chód i zgromadzeniu przez Niemców nad Balatonem dużej liczby myśliwców trzeba było z niej zrezygnować.
Trasa numer 4, przesunięta na wschód, znad Adriatyku
przebiegała nad zatoką Kotor w Jugosławii i omijając Budapeszt i Tatry od wschodu, prowadziła na Tarnów. Trasa numer 5, o 200 kilometrów dłuższa od poprzedniej,
biegła nad Durazzo w Albanii i w kierunku Lwowa.
Zrzutów dokonywano w zasadzie w okresie drugiej i
trzeciej kwadry księżyca, co ułatwiało odnalezienie placówki. Operacji dziennych nie przeprowadzano.
Wznowienie lotów do Polski, a zarazem początek względnie stałych przerzutów przypada na noc z 7 na 8 listopada 1941 roku. Z lotniska Newmarket wystartował halifax
dywizjonu 138, pilotowany po raz pierwszy przez polską
załogę pod dowództwem nawigatora kapitana Stanisława Króla. Na pokładzie obok siedmioosobowej załogi
znajdował się podpułkownik Roman Rudkowski - "Rudy",
doradca VI Oddziału Sztabu do spraw lotniczych, którego zadaniem była obserwacja przerzutu (będzie później
dwukrotnie skakał do Polski), oraz trzech skoczków.
Zrzut odbył się pomyślnie na placówkę koło Łyszkowic
pod Skierniewicami. W drodze powrotnej z powodu silnego czołowego wiatru i wyczerpania paliwa samolot lądował przymusowo w Szwecji. Załoga spaliła maszynę i
mimo internowania po pewnym czasie dotarła do Anglii.
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Lot ten oznaczony numerem 1 otwiera sezon próbnych
zrzutów, trwający do 30 kwietnia 1942 roku. W tym półrocznym okresie dokonano 12 nalotów (10 z załogami
polskimi, 2 z angielskimi), z czego 9 zakończyło się zrzutami. Zrzucono 48 skoczków (41 cichociemnych i 7 kurierów) oraz 2 tony uzbrojenia, materiałów wybuchowych i sprzętu radiowego. Stracono jeden samolot - z
polską załogą - oraz dwóch skoczków poległych wkrótce
po lądowaniu. W tym próbnym okresie zdarzały się liczne pomyłki przy odnajdywaniu miejsca zrzutu. Trudne to
zadanie, po wielogodzinnym locie, wśród ognia zaporowego artylerii przeciwlotniczej, znaleźć się o oznaczonej
godzinie nad tym właśnie skrzyżowaniem dróg, nad tą
właśnie leśną polaną. Spośród tysięcy światełek mrugających na trasie odnaleźć tych kilka, ledwie widocznych,
ustawionych na przywitanie samolotu.
Drugi sezon zrzutów, zwany "Intonacją", trwał od 1
sierpnia 1942 roku do 30 kwietnia 1943. Mimo zaplanowanych 100 zrzutów dokonano tylko 65 lotów (49 z załogami polskimi i 16 z brytyjskimi), z czego 42 skończyły
się zrzutami. Skoczyło w tym okresie 119 skoczków ( w
tym 109 cichociemnych, 9 kurierów i 1 Węgier). Zrzucono 50 ton ładunku.
Stracono 6 samolotów, z których 3 załogi zdołały się uratować. Polska załoga kapitana Wodzickiego, która wystartowała z 29 na 30 października z trzema cichociem-
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nymi: podporucznikiem Jerzym Bichniewiczem - "Błękitnym", porucznikiem Stanisławem M. Henclem "Pikiem", i porucznikiem Wiesławem Szpakowiczem "Pakiem", nie doleciała nad zrzutowisko i nie powróciła
do bazy. Samolot rozbił się nad norweskim fiordem między Helleren i Refsland.
W trzecim sezonie zrzutów, zwanym "Ripostą", który
trwał od 1 sierpnia 1943 roku do 31 lipca 1944, na planowanych 500 zrzutów wykonano 381 lotów (213 z załogami polskimi i 168 z brytyjskimi) zakończonych 205
zrzutami. Skoczyło wówczas 146 skoczków (135 żołnierzy i 10 kurierów) oraz jedyna kobieta, żołnierz AK - Elżbieta Zawacka - "Zo". Skok był dla niej powrotem do kraju, skąd przybyła drogą lądową i morską do Wielkiej Brytanii dla usprawnienia szlaków kurierskich. Zrzucono
263 tony ładunku. Straty wyniosły 16 samolotów (5 z załogami polskimi, 11 z brytyjskimi). Dwa samoloty, które
wystartowały 14 września 1943, nie powróciły. Jeden został zestrzelony nad Danią. Zginęła cała załoga oraz
trzech skoczków, żołnierzy łączności: ppor. Kazimierz
Lewko - "Palec", ppor. Władysław Siakiewicz - "Mruk", i
ppor. Ryszard K. Skowroński - "Lechita". Drugi - szukając miejsca zrzutu, zaczepił w Skalmierzycach koło Kalisza o budynek poczty, rozbił się i spłonął. Po wojnie prochy załogi pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu
"Na Cytadeli" w Poznaniu. Dwa dni później z 16 na 17
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września 1943 roku halifax z polską załogą został ostrzelany w drodze powrotnej i przymusowo lądował na terenie Danii. Zginął nawigator kapitan Wincenty Wasilewski
oraz członkowie załogi – Władysław Bordżo i Julian Michalski. Drugi pilot silnie poparzony zmarł w szpitalu po
ośmiu godzinach. Sierżant Tadeusz Miecznik przy pomocy Duńczyków przedostał się do Szwecji i dalej do Anglii.
Ostatni czwarty sezon zrzutów pod kryptonimem "Odwet", mimo że trwał zaledwie pięć miesięcy - od 1 sierpnia do 31 grudnia 1944 roku - obfitował w największą
ilość zrzutów, przeważnie broni. Dokonano w tym okresie 410 lotów (167 z załogami polskimi, 133 z brytyjskimi
i południowoafrykańskimi oraz 110 z amerykańskimi), z
czego 229 zakończonych zrzutami. Skoczyło 33 skoczków (31 cichociemnych i 2 kurierów), zrzucono 236 ton
broni i sprzętu.
Na stosunkowo wysoką liczbę zrzutów w tym okresie
miała decydujący wpływ wyprawa 110 amerykańskich
"latających fortec", które nadleciały 18 września nad płonącą powstańczą Warszawę i z dużej wysokości zrzuciły
zasobniki. Zaledwie część z nich dostała się w ręce powstańców. Straty w tym okresie zrzutów były bardzo wysokie: 48 samolotów (21 z załogami polskimi, 25 z brytyjskimi i południowoafrykańskimi i 2 z amerykańskimi). W
nocy z 17 na 18 października zginął podczas skoku jeden

10. CICHOCIEMNI

332

z cichociemnych - podpułkownik Leopold Krizar - "Czeremosz".
Oprócz spadochronowych zrzutów dokonano w roku
1944 trzykrotnie operacji znanej pod kryptonimem
"Most": lądowania samolotu na prowizorycznym lotnisku
w kraju i powrotu do bazy. Zasadniczą trudność w przeprowadzeniu "Mostu" stanowiła odległość z Anglii do
Polski. Ciężki czteromotorowy halifax używany do zrzutów nie nadawał się do lądowania i startu z polowego
lotniska - łąki. Zrzuty rozwijały się, ale nie mogły zaspokoić wszelkich potrzeb. Nie pozwalały na podejmowanie
materiałów i emisariuszy z kraju. Przeniesienie bazy do
Włoch stworzyło nowe warunki do lądowania i startu samolotu w Polsce. Zamiast halifaxa można było użyć
znacznie lżejszej amerykańskiej dakoty. Operacja stała
się możliwa, ale była nadal bardzo trudna. Do jej przeprowadzenia trzeba było zrezygnować z niektórych,
uprzednio wysuwanych technicznych warunków lądowania, jak na przykład sfotografowania z powietrza proponowanego lądowiska. Uzgodniono, że zamiast uprzednio
wymaganego terenu lądowania o szerokości i długości
jednego kilometra, co umożliwiało w razie zmiany kierunku wiatru nalot z każdego kierunku, wystarczą dwa
tereny znacznie niniejsze o wymiarach 200 x 1000 m, położone w pobliżu siebie, jeden o kierunku północ-południe, drugi wschód-zachód. Jedyną jednostką lotniczą
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nadającą się do przeprowadzenia tej operacji był brytyjski dywizjon 161, którego załogi brały już udział w nocnych lądowaniach na terenie innych krajów. Uzgodniono
warunki techniczne, którym powinno odpowiadać lotnisko wybrane dla "Mostu", sposób jego obsługi i osłony
przez oddziały AK oraz łączność radiową zapewniającą
bezpośredni kontakt między bazą a obsadą lądowiska.
Pierwszy eksperymentalny "Most" przeprowadzono w
nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 roku na "bajorze" "Bąk"
(kryptonim lądowiska pod Bełżcami na zachód od Lublina). W ciągu 35 minut wyładowano pocztę i dwóch cichociemnych, a zabrano czterech pasażerów udających
się na zachód, wśród nich generała Stanisława Tatara "Tabora", szefa operacji KG AK. Samolotem tym wysłano
również sztandar dla Samodzielnej Polskiej Brygady
Spadochronowej stacjonującej w Szkocji. Z inicjatywą,
by Brygada otrzymała sztandar z kraju, wystąpił jej dowódca pułkownik Sosabowski. Prośbę przekazano do
kraju. Sztandar zaprojektowany przez architekta Macieja Nowickiego został wyhaftowany w Warszawie i poświęcony w kościele sióstr kanoniczek na placu Teatralnym. Pierwszym "Mostem" dotarł do Wielkiej Brytanii i
został uroczyście przekazany Brygadzie na ręce jej dowódcy.
Drugi "Most" miał miejsce w nocy z 29 na 30 maja 1944
roku; dakota z Brindisi lądowała na "bajorze" "Motyl" w
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rejonie Zaborowa pod Tarnowem. Wysiedli dwaj cichociemni, wyładowano pocztę i pół tony sprzętu. Zabrano
dwóch pasażerów. Cała operacja, przeprowadzona wzorowo, trwała 6 minut.
Trzeci "Most" przypadł na noc z 25 na 26 lipca 1944
roku. Żaden chyba nie był tak oczekiwany jak właśnie
ten.
Prócz ludzi miano nim wysłać do Anglii część niewypału
"latającej bomby" V-2 zdobytej przez oddział AK pod Sarnakami i zbadanej przez naukowców polskich w Warszawie. Gdyby z jakiegoś powodu samolot nie mógł zabrać
wszystkich, ustalono kolejność załadunku w zależności
od znaczenia, jakie przywiązywano do przesyłki i osób.
Pierwszy miał iść worek z częściami V-2, drugi Jerzy
Chmielewski - "Rafał", kierownik komórki V-l, V-2 wywiadu AK. Uzupełniał on przesyłkę wiezionym raportem
szczegółowym i własną niezawodną pamięcią. Dopiero
potem w ustalonej kolejności czterech pozostałych pasażerów. Nie odwołano lądowania dakoty, choć jeszcze na
kilka godzin przed terminem "Mostu" na lądowisku siedziały dwa niemieckie storchy, choć opodal stacjonowała
jednostka SS, ewakuowana z frontu wschodniego.
Maszyna, która przy lądowaniu ugrzęzła w rozmokłej
łące, nie mogła wystartować. Huk motorów dakoty, usiłującej na pełnym gazie wyrwać się z terenu, słychać
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było po nocy w promieniu wielu kilometrów. Dwukrotnie
załoga decydowała się spalić samolot - dwukrotnie
sprzeciwiał się temu oficer startowy porucznik AK Włodzimierz Giedymin - "Włodek". Wreszcie po osiemdziesięciu minutach samolot oderwał się od ziemi. 28 lipca
"Rafał" z przesyłką wylądował na ziemi brytyjskiej.
Ogólny bilans cichociemnych operacji to 868 lotów do
Polski (439 załóg polskich, 319 brytyjskich i południowoafrykańskich, 110 amerykańskich), 485 zrzutów, podczas
których skoczyło 346 skoczków: 316 żołnierzy (w tym
dwóch skakało dwukrotnie) oraz 28 kurierów politycznych. Straty wyniosły: 70 samolotów, 62 załogi oraz 9
skoczków.
W ciągu całej wojny Polska otrzymała z Zachodu drogą
zrzutów 600 ton zaopatrzenia. Niewiele - w porównaniu
z 5900 ton, które z powietrza i z morza otrzymała Grecja, a po 10 000 ton - Francja i Jugosławia.
Bohatersko zapisali się w tych operacjach lotnicy: Brytyjczycy, Południowi Afrykańczycy, Amerykanie i Polacy.
Brak pełnej listy nazwisk, nawet tych, których groby rozsiane są po całej niemal Europie lub którzy zestrzeleni
zatonęli w Morzu Północnym, Bałtyku i Adriatyku. Najczęściej latali Polacy z eskadry specjalnej. Kapitan Wodzicki odbył 8 lotów, major Król i kapitan Daniel po 7,
kapitan Freyer, porucznik Krzywda i porucznik Walczak
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- po 5. Straty polskiej eskadry specjalnej obsługującej
zrzuty od 25 października 1941 roku do końca stycznia
1945 (loty do Czechosłowacji, Austrii, Bułgarii i Jugosławii) wyniosły: 24 załogi w lotach do Polski i 9 w lotach
do innych krajów. W sumie zginęły 184 osoby. Były to
najwyższe straty polskiej jednostki lotniczej na Zachodzie.

11. SKOK
Wróciliśmy właśnie z rannego strzelania, gdy wszedł porucznik Clauber i bez zwykłych uprzejmych uwag o pogodzie zapowiedział krótko: "Yellow warning for «Collars»" - Żółty alarm dla "Kołnierzyków". "Żółty alarm", to
znaczy całkowita gotowość do skoku. Więc to już dziś
wieczorem.
Od kilku dni byłem w "Siedemnastce". Taki bowiem
kryptonim nosiła nasza stacja wyczekiwania. Pensjonat
nie pensjonat, wojsko nie wojsko, raczej dziwny, trochę
surrealistyczny film. Dziwne były w nim i dekoracje, i aktorzy. Dekoracje - solidne, dwieście lat temu zbudowane
z szarego piaskowca, z sięgającymi pod sufit osmalonymi
kominkami. Z przepisowymi zbrojami, z meblami robionymi na zamówienie przez samego pana Chippendala, z
galerią portretów wątpliwych przodków i kolorową kolekcją niewątpliwych zwycięzców derby. Lordowska re-
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zydencja "gdzieś w Anglii" oddana na czas wojny do
użytku cichociemnych.
W bibliotece obok wielkiego pożółkłego ze starości globusa, pamiątki po pradziadku-admirale, leżą na podłodze
starannie poukładane spadochrony. Z kilku półek uprzątnięto książki z czerwono-złotymi grzbietami, żeby zrobić
miejsce dla oksydowanych czarnych pistoletów maszynowych i rewolwerów. Wśród chippendalowskich foteli rozpostarł się stół do ping-ponga, na przyłbicy któregoś z
rycerskich przodków przyklejono maszynopis z rozkładem zajęć. Dookoła domu park. Klasyczny angielski park
ze stadem znudzonych danieli pasących się leniwie na
rozległych trawnikach, zielonych i gładkich, w których
każdą trawkę z osobna można policzyć. Recepta na taki
trawnik jest prosta: posiać trawę i przez pierwsze sto lat
codziennie strzyc. Pod drzewami, na nieskazitelnych do
niedawna trawnikach stoi zaparkowana kolumna wojskowych łazików, tuż obok zacisznego, wysłonecznionego
rozarium - strzelnica obłożona workami z piaskiem.
Wojenna poprawka 1941 roku nie pasowała do pałacowych wnętrz i parkowych perspektyw z osiemnastego
wieku. Jeszcze mniej pasowaliśmy do tych dekoracji my,
angielsko-polscy wojenni lokatorzy "Siedemnastki". Zamiast lordowskich mości panował na stacji sprawiedliwie
i trunkowo major Perkins. Przed wojną długie lata spędził w Polsce, w Bielsku, jako spec angielskich firm włó-
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kienniczych i angielskiego wywiadu. Włókienniczych
kwalifikacji pana majora nie mogłem sprawdzić, bo się
na tym nie znam. Natomiast już pierwszego wieczora po
przybyciu na stację mogłem stwierdzić, że nieźle mówił
po polsku, znacznie lepiej klął, a już całkiem dobrze pił
whisky "po polsku", to znaczy, dużo whisky - mało wody.
Zastępował go w urzędzie i przy bufecie porucznik Clauber, z cywila ubezpieczeniowiec, z wojska również
"dwójkarz", przydzielony do polskich spadochroniarzy.
Brak dostojnego kamerdynera z siwymi bokobrodami,
jaki powinien regulaminowo występować w lordowskiej
rezydencji, wybaczyliśmy. Zastępowały go fanki (First
Aid Nursing Yeomanry - Pomocniczy Korpus Sanitarny) dziewczyny z wojskowej służby pomocniczej. Ze względu
na sekretny rodzaj służby na stacjach wyczekiwania był
to jakiś specjalny gatunek tych miłych wojskowych panienek wyposażonych przez króla w zielony, niezbyt twarzowy mundur i służbowy samochód. Na dzwonek podczas obiadu meldowały się służbiście: "Yes, sir", i podawały do stołu zamówione piwo. Za to wieczorem role się
zmieniały. Żeby móc z taką panienką iść do kina, trzeba
się było meldować służbiście u jej wodza. Siwa, koścista
matrona-porucznik lustrowała każdego z nas podejrzliwie, wypytywała o tytuł filmu i z góry ustalała dokładną
godzinę powrotu na stację. Dopiero po tej weryfikacji jechało się do kina, do sąsiedniego miasteczka. Janek Ko-
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chański, jako że się spóźnił z pierwszej od razu wyprawy
do kina, bo zawadził z drajwerką o bar, fatalnie popsuł
nam opinię u pani porucznik. Gdyby nie protekcja samego majora Perkinsa, to na następne filmy jeździlibyśmy
samotnie.
Angielskich mieszkańców "Siedemnastki" uzupełnialiśmy
my, polscy spadochroniarze, oczekujący na swój lot. Jeśli
zielone angielskie mundury i battle dressy niezbyt pasowały do pałacowych wnętrz, to nasze warszawskie ciuchy wyglądały na tle gobelinów i sztychów wręcz szokująco. Nie psuło nam to jednak humoru, zwłaszcza że jak
dotąd cichociemni lokatorzy nie pozostawali długo na
stacji. "Jackety" i "Shirty" - ekipy naszych poprzedników,
odleciały w ciągu tygodnia. Teraz my, "Kołnierzyki", byliśmy na wylocie. Mieliśmy przed sobą kilka księżycowych
nocy gotowości do skoku. Potem groziła nam dwutygodniowa przerwa i znowu dwa tygodnie gotowości bojowej. Księżyc, patron kotów, zakochanych i poetów, zyskał na czas wojny nowych podopiecznych - spadochroniarzy. W owym czasie, a nasz lot miał być dopiero piątym kolejnym cichociemnym zrzutem, koniecznym warunkiem lotu do Polski i trafienia na oczekującą placówkę była pogoda i dobra widoczność, osiągalna jedynie
podczas drugiej lub trzeciej kwadry księżyca. Dziś loty
na Księżyc, transmisje TV stamtąd spoufaliły ludzi ze
srebrnym kółkiem na niebie. W roku 1942 patrzyliśmy
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na nie z należytym szacunkiem, oczekując przychylnej
protekcji, bez której nie mógł się odbyć żaden lot.
Program zajęć na stacji sprowadzał się właściwie do jednego: czekać. Ale nawet ta prosta czynność nie była taka
łatwa. Codziennie, budząc się rano, nie wiedziałem, czy
dziś wieczorem pojadę do kina, czy polecę do Warszawy.
Żeby nam się to czekanie zbytnio nie dłużyło, tośmy
strzelali, ile wlazło, i codziennie chodzili po dwadzieścia
kilometrów. Ponieważ nie mieliśmy już żadnych angielskich dokumentów, a wyglądaliśmy jak na stosunki angielskie mocno podejrzanie, ten codzienny spacer oprócz
treningu dostarczał nam ponadto trochę emocji: nie dać
się złapać. Zaraz po przybyciu na stację Perkins pokazał
nas wszystkich razem i każdego z osobna komendantowi
miejscowej policji i komendantowi Home Guardu, prosząc, by w razie złapania któregoś z nas odstawili go ciupasem na stację. Ostrzyli sobie na nas zęby, bo cwany
Perkins, żeby zaostrzyć emocję tej zabawy w policjantów
i złodziei, obiecał za każdego odprowadzonego spadochroniarza butelkę whisky. Nie daliśmy się złapać. Natomiast butelkę whisky musieliśmy postawić przy innej
okazji.
Przyjechał do nas angielski brygadier. Sądząc z rozmiaru
służbowego wozu i ilości medali na dostojnej piersi, jakaś grubsza ryba. Sam, jak się okazało, dowódca wszystkich alianckich cichociemnych operacji SOE, brygadier
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Gubbins. Zamiast uroczystego przemówienia zapytał, czy
mamy jakieś życzenia. Owszem - pogodę i księżyc. Obiecał jedno i drugie, potem zagrał z Jankiem Kochańskim
w ping-ponga. Przegrał, trochę się zasapał i jako rewanż
zaproponował konkurs, kto dłużej będzie stał na rękach
na stole. Zastrzegł sobie tylko, że zdejmie mundur, bo
mu krzyże i medale dyndają przed nosem.
Liczyłem , że "Gzyms" da mu radę, ale generał był lepszy. Przegraliśmy whisky.
Następnego dnia, gdy alarmu znów nie było, pokazali
nam zdobyty na niemieckim statku film propagandowy
Feldzug in Polen. Przejmujący reportaż o kampanii wrześniowej. Miał nieniemieckich widzów przestraszyć i przygnębić. We mnie wzbudził przede wszystkim upartą
złość. Zostały nam tylko jeszcze dwie księżycowe noce. I
właśnie następnego ranka porucznik Clauber zapowiedział nam "żółty alarm".
Byłem gotów od dawna. Sprawdziłem jeszcze raz ubranie, ekwipunek, broń.
- Czy ktoś chce zmienić spadochron? - zapytał Clauber
zgodnie z cichociemną tradycją, która zezwalała skoczkowi na zmianę spadochronu bez podania powodu.
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Spojrzałem na leżący obok mnie brązowy pakunek. Tyle
razy sprawdzałem działanie klamry, regulowałem długość taśm. Chyba się otworzy?
- Nie zmieniam.
Po obiedzie major Perkins odebrał telefoniczne potwierdzenie wieczornego lotu. "Red warning" - "Czerwony
alarm". Jedziemy na lotnisko.
Po raz pierwszy "naprawdę" ubraliśmy się w białe kombinezony ochronne. W Polsce leżał śnieg. Spadochrony i
grube gumowe hełmy ochronne założymy na lotnisku.
Załadowaliśmy na łaziki siebie i bagaż. Żegnaj, "Siedemnastko"!
Trzydzieści kilometrów do lotniska przejechaliśmy szybko i w milczeniu. Za dwie godziny mamy lecieć do Warszawy. Tyle było wtedy do powiedzenia samemu sobie.
Zrobiło się ciemno.
Polowe lotnisko wyłoniło się nagle zza zakrętu. Łysina
bez drzew, pokrajana długimi, sztywnymi pasami betonu, wyznaczona niebieskimi, pełzającymi światełkami.
Barak dowództwa, kilka zaparkowanych samochodów,
działa przeciwlotnicze pod siatkami maskującymi, dalej
czteromotorowy halifax. Nasz samolot. Po ciemku wydawał mi się jeszcze większy niż za dnia. Rozgrzewał silniki. Wszystkie cztery chodziły na niskich obrotach. W me-
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sie oficerskiej czekała na nas kolacja i załoga samolotu.
Zrobiło mi się raźniej. Znowu obowiązywał spadochroniarski fason. Śmiałem się jednak za głośno, mówiłem za
dużo. Wyraźnie nadrabiałem miną. Co tu dużo gadać,
miałem nielichą emocję.
Przymierzałem spadochron. Po raz nie wiem który upewniłem się, że taśmy mają odpowiednią długość, że klamra odpinająca działa, że rewolwer łatwo wyciąga się z
kabury. Część załogi poszła do maszyny. Nawigator i radiooperator zostali z nami. Czekaliśmy na ostatnie instrukcje: rejon zrzutu, hasło dla placówki, adres kontaktowy i hasło w Warszawie i na pocztę. Byle prędzej. Start
odbywał się około siódmej wieczorem, tak, by jeszcze
pod osłoną nocy samolot mógł wrócić do Anglii. Co kilka
minut sprawdzałem, która godzina. Zegarek jest nakręcony, idzie dobrze, to tylko mnie każda minuta się dłuży.
Perkins i Clauber opowiadali kawały, ale jakoś bez powodzenia.
Silniki samolotu zagłuszały widać odgłos podjeżdżających samochodów, bo nagle w otwartych drzwiach ukazał się angielski oficer z czerwonym otokiem na czapce i
znajomy major Jaźwiński z "Szóstki". Wiedzieli dobrze,
jak bardzo ich wyglądaliśmy. Tylko przypiąć spadochrony i założyć hełmy ochronne.
- No operation today - oświadczył lakonicznie Anglik.
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- No operation today - nie lecicie dziś - powtórzył ciszej
zakłopotany naszym ponurym milczeniem.
Major Jaźwiński rozumiał nas lepiej. Starał się nam wyjaśnić przyczyny odwołania lotu: zła pogoda nad Danią, fatalna widoczność nad Bałtykiem. Był wyraźnie speszony i
odczuwał naszą nerwową klapę. Powtarzałem bezmyślnie:
- Nie będę jutro rano w Warszawie, nie będę jutro rano
w Warszawie... - Wracaliśmy do bazy. Byłem całkowicie
zrezygnowany. Uświadomiłem sobie, że chociaż się tego
skoku bałem, to znacznie bardziej boję się teraz powrotu
do wygodnego łóżka na stacji, do ping-ponga, do czekania.
To był dopiero początek naszego pecha. Wyraźnie nam
się nie wiodło. Trzykrotnie zapowiadał nam Clauber żółty, a potem czerwony alarm. Trzykrotnie jechaliśmy na
lotnisko, za każdym razem przekonani, że to już. I za
każdym razem ten sam Anglik z czerwonym otokiem na
czapce w ostatniej chwili zdążył powtórzyć swoje: "No
operation today". Tylko major Perkins nie tracił humoru.
Za każdym powrotem na stację stawiał butelkę na intencję przyszłego lotu.
Gdy wreszcie po sześciu tygodniach oczekiwania, 25 lutego 1942 roku, porucznik Clauber zapowiedział kolejne
alarmy i wyjazd na lotnisko, Janek Rogowski namawiał,
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żeby nie brać spadochronów, bo i tak wrócimy. Wzięliśmy jednak.
- Operation today - zapowiedział, wchodząc do mesy Anglik z czerwonym otokiem. Today - to znaczy - dziś. Za
trzy kwadranse polecimy do Polski.
Lecieliśmy już od godziny z kpt. Wodzickim i jego załogą.
Wbrew zaleceniom King's Regulations rozpiąłem taśmę
spadochronu. Wystarczyło przekręcić klamrę na piersiach nieco w lewo i lekko ją przycisnąć. Ten drobny, ale
świadomy akt niesubordynacji pozbawił mnie przywileju
całkowitej przynależności do zespołu, zmusił do samodzielnego myślenia. Przestałem być wyłącznie "Kołnierzykiem" nr 4.
Strzelec ogonowy przestrzelał już karabiny krótką serią
sprawdzającą, teraz lustrował niebo dokoła, wypatrywał.
Lufy czterech sprzężonych browningów, sterczących z
pleksiglasowej kopuły, obracały się posłusznie nad głową
strzelca.
Dookoła był spokój. Lecieliśmy samotnie prowadzeni
przez nasz spadochroniarski księżyc. Głuche dudnienie
motorów przenikało przez słuchawki intercomu. Oparłem się wygodnie o miękki tornister spadochronu. Siedzieliśmy na podłodze samolotu z nogami wyciągniętymi
przed siebie, obładowani sprzętem i uzbrojeniem, ociężali i nieruchawi, w białych grubych kombinezonach
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ochronnych naciągniętych z trudem na cywilne ubrania i
zimowe palta. Naprzeciw mnie numery nieparzyste:
pierwszy od strony dziury jedynka: Zygmunt Milewicz "Róg", obok niego trójka: Janek Rogowski - "Czarka", i
piątka: Janek Kochański - "Jarma". Po mojej stronie numery parzyste: dwójka: Franciszek Pukacki - "Gzyms",
czwórka: ja - "Burek", i szóstka: Bogdan Piątkowski "Mak", a dla przyjaciół "Dżul", dowódca drużyny.
Gestapo odwróci kolejność numeracji "Kołnierzyków".
Pierwszy zginie nr 6, "Dżul", po nim nr 3, porucznik Jan
Rogowski, i nr 5, porucznik Jan Kochański, zostaną rozstrzelani z dala od siebie tego samego dnia. Mój nr 4 okaże się szczęśliwy.
Siedzieliśmy ciasno jeden obok drugiego, jak najbliżej
dziury wyciętej w dnie samolotu, tuż za komorą bombową. Dziura była szczelnie zakryta klapą i fizycznie niczym nie zdradzała swego istnienia. Mimo to przykuwała
uwagę. Czułem jej obecność. Dispacher-wykidajło otworzy ją dopiero w ostatniej chwili nad rejonem zrzutu.
Przez nią zobaczę tam w dole kawałek Polski. Znany mi
dotychczas jedynie z mapy. Będzie biało, bo w Polsce
leży śnieg.
- Teraz wyjście już tylko przez dziurę! - oświadczył
"Dżul", gdyśmy w samolocie kołowali na start.
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Zrobiło mi się lekko na sercu. To lakoniczne stwierdzenie uwolniło mnie wreszcie od moich zapiekłych kompleksów. Po dwu latach, po tysiącach kilometrów, nareszcie doganiałem wojnę.
Gdy "czerwony otok" zapowiedział: "operation today",
jeszcze ciągle nie wierzyłem. Po trzech pechowych powrotach na stację bałem się uwierzyć, że to już. Ale gdy
major Jaźwiński z "Szóstki" pokazał nam na mapie sztabowej miejsce zrzutu i dał hasło dla placówki, potem hasło, adresy i nazwiska ludzi w Warszawie, nie miałem
prawa już dłużej wątpić. W mesie oficerskiej polowego
lotniska w Anglii uczyłem się nazwisk i adresów: Natolińska 6 m. 17, Puławska 24 m. 23. Imię i nazwisko, numer
domu i mieszkania. Nie osłonięte żadnym szyfrem ani
kryptonimem wyłoniły się z warszawskiego oddalenia w
całym lakonicznym bohaterstwie. To byli prawdziwi,
żywi ludzie. Do swych codziennych trosk i lęków, do grozy łapanek i aresztowań dodali jeszcze dobrowolnie i
świadomie ryzyko ujawnienia ich udziału w tropionej zawzięcie przez gestapo akcji zrzutów. Wiedzieli, co im
grozi. Oddawali życie swoje i swych najbliższych do dyspozycji nieznanych spadochroniarzy. Jeszcze wczoraj dalecy i nieznani, dziś wyszli mi naprzeciw. Zawierzyli mi
bez reszty. Będę nosił tę ich wiarę i ufność ze sobą. Nie
tylko w chwili, gdy zapukam do ich drzwi, ale w każdej
chwili mojej nieuwagi, słabości, załamania.
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Nasz skok wydał mi się łatwy. Byliśmy wytrenowani, wypoczęci, uzbrojeni po zęby. Odczułem wówczas prawdziwą miarę warszawskiego bohaterstwa.
Zrobiło się chłodno. Lecieliśmy na wysokości 10 000
stóp, ponad chmurami. W samolocie panował półmrok,
rozświetlony niebieskawą poświatą przeciekającą z pomieszczeń załogi na dziobie i kolorowymi światełkami
urządzeń kontrolnych we wnętrzu kadłuba samolotu.
Mieliśmy przed sobą jeszcze co najmniej dwie godziny
lotu. Zapiąłem klamrę spinającą taśmy spadochronu.
Znów stałem się częścią bombowca. W słuchawkach intercomu śpiewał z Londynu Edmundo Ross and His
Band. To nasz "drucik" skracał załodze nudny lot. Słuchałem i ja. Londyńską audycję przerywały w intercomie
polskie słowa. Załoga rozmawiała między sobą. Nawigator ustalał z pilotem jakieś techniczne szczegóły lotu. Radiooperator umawiał się ze strzelcem ogonowym na jutro do kina na Leicester Square ze znajomymi dziewczynami. Znudziło im się BBC, złapali Paryż. Potem znowu
była cisza, przerywana trzaskami i śpiewną melodią znaków Morse'a. Byliśmy "gdzieś nad Europą".
O czym w takiej chwili rozmyślać? Wspomnienia, rachunek sumienia, testament, plany na jutro? Wszystkiego po
trochu. Dwie godziny sam na sam z własnymi myślami,
przed skokiem, to i za mało, i za wiele. Odpoczywałem.
Rozluźniłem nie tylko mięśnie, ale i myśli. Za dwie godzi-
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ny przez otwartą dziurę powieje mroźnym wiatrem i
przygodą. Czekałem na nią od wyjścia z Warszawy. Teraz od kilku miesięcy znałem dokładnie jej program.
Przeżywałem wielokrotnie każdą jej sekundę. Od momentu, gdy dispatcher krzyknie pierwszemu z nas: "Go".
Wiedziałem, jak sobie poradzić ze spadochronem i wiatrem. Nie wiedziałem, jak sobie dam radę z samym sobą.
Robiło się coraz chłodniej. Zacząłem sobie gwizdać, potem nawet z cicha podśpiewywać. To tak przyjemnie,
zwłaszcza gdy siebie samego się nie słyszy. Ilekroć znalazłem się sam w dostatecznie turkoczącym przedziale
kolejowym, wydawało mi się, że wcale nieźle śpiewam.
Sentymentalne tanga, harcerskie piosenki, "czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż..." Miarowy szum motorów
skutecznie niwelował moje niedobory wokalne.
Nie wiem, jak długo spałem. Obudził mnie natarczywy
głos w intercomie. Gdy powtórzył po raz drugi, zrozumiałem, że to do nas.
- Wołam dowódcę skoczków! Wołam dowódcę skoczków!
- Over - powtarzał nawigator.
Siedzący obok mnie "Dżul" widać również drzemał,
szturchnąłem go w bok.
- Tu dowódca skoczków, słucham! - odezwał się. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła północ. Byliśmy już chyba
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nad Polską. Rozbudziła się cała nasza szóstka. Z początku nie bardzo rozumiałem, o czym mówi głos w intercomie.
- Słaba widoczność. Chmury. Astronawigacja niemożliwa. - Pisk w słuchawkach przerwał rozmowę.
- Słucham! Słucham! - upominał się "Dżul".
Nawigator tłumaczył, powtarzał. Spośród technicznych
zwrotów dotarła do mnie nieoczekiwana prawda. Lecieliśmy na kurs, ale raczej na wyczucie, na nos. W takiej sytuacji nawet drobna zmiana kierunku, niewielki błąd w
obliczonej poprawce na wiatr, zwielokrotniony odległością 1500 kilometrów, może spowodować wielokilometrowe przesunięcie od zamierzonego celu. Przy słabej
widoczności nawigator nie mógł ustalić naszej pozycji.
Gdzie jesteśmy? Nie wiedział. Równie dobrze w rejonie
Grudziądza, jak Grójca. Wiedział natomiast, że po dziesięciu minutach lotu będzie musiał zawracać.
Zawracać?
Takiej możliwości nie braliśmy w ogóle pod uwagę. Dotychczas żadna ze spadochronowych drużyn nie zawróciła z drogi. Nie musieliśmy się nawzajem przekonywać.
Na pewno jesteśmy nad Polską. Skaczemy bez świateł
oczekującej placówki. Damy sobie radę. Tylko nie wracajmy! Zjawił się dispatcher. Jako ostatni argument w
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dyskusji odsłonił dziurę. Gęsta, nieprzenikniona mgła,
rwąca się płatami. Tylko migające gdzieś tam w dole
czubki sosen przypominały o szybkości lotu. Byliśmy nad
jakimś lasem. Więcej nie było widać. Nawigator nadal
nie mógł ustalić pozycji.
- Nie wracajmy!
Ale nawigator miał swoje wyraźne instrukcje. Lecieliśmy
jeszcze kilka minut. Dalej na wschód. Potem dispatcher
zamknął klapę.
Gdyśmy po dziesięciu godzinach lotu wrócili na lotnisko
w Anglii, trudno było o własnych siłach wyjść z samolotu.
- Nie przejmujcie się tak - pocieszał nas wykidajło, wyładowując nas z samolotu.
- Dziś wychodzicie przez drzwi, jutro was wysadzę dziurą.
Perkins czekał na lotnisku. Chwalił rozsądną decyzję powrotu. Nikomu nie życzę okazji do takiego rozsądku.
Oszczędził nam wstydu powrotu na "Siedemnastkę", zapowiadając jeszcze na lotnisku "żółty alarm" na następny
dzień.
Przelecieliśmy 3000 kilometrów, oddychaliśmy już polskim powietrzem. A zabrakło nam ostatnich 300 metrów.
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"Czerwony otok" przynosił pomyślną decyzję. Wystarczyło nań spojrzeć, gdy wkroczył uśmiechnięty do mesy:
"Operation today."
27 lutego 1942 roku rozpoczął się mój drugi cichociemny lot do Polski.
W siedemnaście lat później przeżyłem tę chwilę nieoczekiwanie po raz drugi. W 13 numerze tygodnika "Stolica"
z 1959 roku przeczytałem fragment pokładowego dziennika naszego lotu:
"27 luty 1942 z bazy Stradishall
Halifax Nr 9613
Zadanie: zrzucić na punkcie k.m. Końskie
Załoga: I pilot - sierżant Pieniążek
II pilot - porucznik Zygmuntowicz
Nawigator - kapitan Voellnagel
Radiooperator - sierżant Wilmański
Strzelcy pokładowi:
sierżant Wojciechowski
sierżant Mol
Dropper: sierżant Karbowski
Start godzina 18.50..."
Dochodziła godzina 18. Byliśmy w mesie na lotnisku.
Tym razem szczęście nam dopisało. "Czerwony otok"
przywiózł "operation today" nie tylko dla nas.. Tej nocy
po raz pierwszy w cichociemnej akcji miały lecieć do Pol-
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ski dwa samoloty jednocześnie. My, "Kołnierzyki", byliśmy pierwsi w kolejce, w kilka minut po nas miała lecieć
szóstka "Krawatów". Oprócz lotów do Polski z tego samego lotniska miały wystartować samoloty ze skoczkami
norweskimi, francuskimi i holenderskimi. Załogi były już
po odprawie. Kończyliśmy wspólną, pożegnalną kolację.
Nudę angielskiej kuchni w wojskowym, jeszcze nudniejszym wydaniu wynagradzały aż nadto stroje uczestników
kolacji siedzących przy długim, wspólnym stole. Norwedzy w futrzanych bluzach z kapturami, z szerokimi, krótkimi nożami przytroczonymi do ochronnego rękawa z
blachy na lewej ręce, z sznurkowymi rakietami-nartami
do chodzenia po śniegu. Francuzi w lekkich wiatrówkach, w beretach na głowach. Holendrzy w eleganckich
ubraniach, które wyraźnie odbijały do naszych mocno
sfatygowanych, autentycznie warszawskich ciuchów.
Każda drużyna skoczków była ubrana odpowiednio do
rejonu skoku. Norwedzy - gdzieś pod kołem biegunowym, Francuzi na południe do Carcassonne, Holendrzy
niedaleko Haarlem, my pod Końskimi. Jedyny zunifikowany szczegół garderoby to była mała metalowa "piersiówka" z koniakiem lub whisky do wyboru, którą wręczano każdemu z nas na drogę. Pasowała pod każdą szerokością geograficzną. Znaliśmy się z różnych cichociemnych i spadochroniarskich kursów. Przed skokiem
mieliśmy jednakowe problemy. Czy trafimy na
placówkę? Jak się najłatwiej odnaleźć po skoku w ciemną
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noc? Jak ukryć spadochrony? Podobne emocje pod kołem
biegunowym co pod Końskimi.
Mechanicy meldowali o gotowości maszyn. Jedna z maszyn przygotowanych do Polski nie poleci. Tego nam tylko brakowało! Okazało się, że przy tankowaniu benzyny
dostał się do zbiornika jakiś kawał gumy, osłona wlewu
czy może jakaś uszczelka. Co robić? Sprawdzić w niezawodnym King's Regulations. Jest. Przewidziano i taki wypadek: Jakikolwiek przedmiot w zbiorniku jest niebezpieczny, gdyż może zatkać dopływ benzyny. Decyzja była
prosta i bezapelacyjna: wymontować zbiornik i wstawić
nowy. Jak długo potrwa wymiana zbiornika? Niedługo uspokajają nas Anglicy - kilka dni. Tym się nie spieszy.
"Krawaty" były niepocieszone wobec konieczności powrotu na stację, już po ogłoszeniu "operation today."
King's Regulations jest nieubłagany. Nic się nie da zrobić. Chyba że...
- Chyba że pan komandor pozwoli - zaproponował nieoczekiwanie jeden z mechaników obsługujących halifaxy.
Prosił, żeby mu dali pogrzebać przy maszynie. Ma sposób. Spróbuje. Jak mu się nie uda, to i tak trzeba będzie
wymontować zbiornik.
Nie wiem, czy to było zgodne z King's Regulations, ale
mu pozwolili. Czekaliśmy z emocją. Nie nawalił. Zjawił
się po kwadransie i nieco speszonemu komendantowi
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lotniska wręczył ów fatalny kawałek gumy. Twierdził, że
to na pewno właśnie ten poszukiwany. Jak go wydostał?
Nie wiem. Zapewnił, że bardzo prosto. Że trzeba było
mieć do tego dziesięć minut czasu i trochę szczęścia. I
nie przejmować się zbytno King's Regulations - dodał już
na wszelki wypadek ciszej. Komendant lotniska obiecywał zgłosić poprawkę do King's Regulations. Myśmy
dziękowali mechanikowi i zaproponowali mu podwójną large whisky. Zadziałał równie przytomnie, jak wobec fatalnej gumy. Podziękował i powiedział, że nie może pić,
bo jest na służbie. Wyjaśnił potem uprzejmie, że będzie
mógł wypić nasze zdrowie, ale dopiero po godzinie dwudziestej czwartej. A przechować whisky przez kilka godzin może tylko w butelce. Najlepiej w nieodkorkowanej.
Takiemu nie da rady nawet King's Regulations.
Wylecieliśmy o 18.50. Już w samolocie poznałem członka
załogi, o którym nie wspominał dziennik pokładowy. Nazywał się "Żmijka", był własnością radiooperatora, sierżanta Wilmańskiego. Miał długie brązowe uszy i krótkie
krzywe łapy, jak na rasowego jamnika przystało. Pełnił
odpowiedzialną funkcję maskoty bombowca. Łaził po
wszystkich kątach samolotu z miną starego wygi, ubrany
w szaroniebieski lotniczy serdaczek.
Jako uczestnik drugiego lotu bezceremonialnie odpiąłem
spadochron zaraz po starcie i poszedłem do załogi. Antek Voellnagel, kapitan-nawigator, był moim kolegą ze
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szkolnych lat. Puścił mnie do swego pomieszczenia nawigacyjnego obok pilotów, gdzie przez okno roztaczał się
wspaniały widok. Ciemnogranatowe morze i daleko
przed nami cienko zarysowana jasna obwódka brzegu.
Jak wielka kolorowa mapa. Słuchałem Antka.
We wrześniu 1939 roku latał jako obserwator w plutonie
rozpoznawczym Brygady Pancerno-Motorowej pułkownika Roweckiego. W końcu kampanii przeleciał granicę
polsko-węgierską, po czym dostał się do Francji i w marcu 1940 do formujących się jednostek polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii. Od września 1940 jako nawigator 301 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Pomorskiej
brał udział w nocnych bombardowaniach. Po wylataniu
swojej kolejki dwudziestu pięciu lotów bojowych zgłosił
się do specjalnej służby zrzutów cichociemnych w 138
dywizjonie w Stradishall. Jak przystało rodakom na obczyźnie, wspominaliśmy Warszawę. Antek chodził do
"Zamoyskiego", ja do "Mazowieckiej". Przypomniałem
mu, jak wygraliśmy z nimi mecz hokejowy. Chwilowo
mieliśmy jednak inny, bardziej aktualny temat. Coś się
zaczynało dziać.
Pierwsze obudziły się czujne reflektory przeciwlotnicze.
Białymi mackami zamiatały niebo daleko przed nami. Potem włączyła się artyleria przeciwlotnicza. Wśród sztywnych, sinych smug reflektorów daleko w dole mrugały
błyski artylerii, rwały się wysoko czerwone wybuchy po-
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cisków. Wybiegały nam na spotkanie. Musiał to być jakiś
szczególnie ważny dla Niemców kierunek nalotów broniony zaporą strategiczną. Widowisko było wspaniałe.
Dziesiątki armat, dziesiątki reflektorów, poustawianych
regularnie, jak na wielkiej makiecie bitwy lotniczej. Szachownica jednoczesnych białych błysków tam na dole i w
kilka sekund później rój czerwonych wybuchów, jak pękające pomidory na wygwieżdżonym niebie.
I to wszystko na naszą intencję. Smugi reflektorów, nieczułe na kanonadę, snuły się wśród wybuchów, obojętne
i głuche, zbiegając się nagle w jednym punkcie i rozbiegając po całym horyzoncie. Były jeszcze daleko przed
nami, ale zbliżaliśmy się nieubłaganie z każdą chwilą.
Tak byłem pochłonięty tym wspaniałym widowiskiem, że
zapomniałem się bać. Po raz pierwszy tak uroczyście i
zbiorowo na mnie polowano. Czułem się wyraźnie w roli
widza. Niech się lotnicy martwią. To nie moja rzecz.
Halifax, czteromotorowy bombowiec, nie nadaje się do
akrobacji. Przy tym jest stosunkowo powolny. Nie lada
trzeba sztuki, a i trochę szczęścia nie zawadzi, żeby go
przeprowadzić przez kurtynę ze światła i ognia. Dalmierze, radiolokacja - już go zapowiedziały reflektorom i
działom. Czekają na niego. Reflektory przecinają ciemność coraz spieszniej, zamiatają niebo coraz bardziej gorączkowo. Byle prędzej, byle teraz, gdy jest nad nimi.
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Byle tylko smuga światła na mgnienie oka zawadziła o
samolot, wyłuskała go z nocy. Wówczas w ogromnej
ciemności zrobi mu się nagle ciasno. Już go nie zgubią.
Zbiegną się wszystkie i prowadzić będą biały samolot-punkcik mozolnie przepychający się wśród gwiazd. Łatwy żer dla szybkostrzelnych dział.
Stałem za fotelem pierwszego pilota. Wydał mi się równie spokojny jak przed godziną, gdy słuchał muzyki tanecznej z Londynu. Może tylko bardziej pochylił się do
przodu, może mocniej zacisnął ręce na wolancie. Szykował się. Jak kierowca podchodzący na mokrym asfalcie z
dużą szybkością do ostrego zakrętu. Wiedział, że musi
samolot przeprowadzić.
Poprzez głuche dudnienie motorów przedzierały się wybuchy pocisków, rwących się dookoła. Spadające odłamki grzechotały po kadłubie samolotu. Wstrzeliwali się w
nas coraz lepiej. Zrobiło się widno jak w dzień. Nie słychać już było poszczególnych wybuchów. Narastał wysoki przenikliwy ton jednoczesnych detonacji. Złapała nas
artyleria. Poczuł to pilot. Jeden silnik mieliśmy postrzelony. Szliśmy jednak dalej na dużej wysokości. Artyleria i
reflektory pozostawały stopniowo coraz dalej za nami.
Trzymaliśmy kurs na wschód.
Ogarnęła nas głucha cisza. Zgubiliśmy szczekliwe detonacje i grzechot odłamków. Szum motorów wydawał się
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teraz ledwie dosłyszalny. Reflektory zrezygnowały również. Lecieliśmy w ciszy i w poświacie księżyca.
- Jesteśmy nad Bałtykiem - ustalił wkrótce nawigator.
Wszyscy przypomnieliśmy sobie, że jesteśmy głodni. Jedliśmy kanapki, popijając kawą z termosów. Nawet na
trzech motorach mogliśmy lecieć dalej. Ale upomniał się
o nas wiatr i mróz. Oblodzona maszyna stawała się coraz
cięższa, traciła szybkość i wysokość.
Naradzali się długo. Nawigator z pilotami. Wykreślał naszą pozycję na mapie. W końcu zdecydował. Odpowiedni
zapis w dzienniku pokładowym brzmi lakonicznie:
"Silny ogień artyleryjski nad Syltem, oblodzenie.
Godz 21.30 - return to base."
Wracaliśmy! Wracaliśmy po raz drugi!
Od kompletnej nerwowej klapy uratowała mnie wówczas
chyba tylko świadomość, że tym razem powrót wcale nie
jest łatwy. Mogliśmy wracać albo najkrótszą drogą nad
nieprzyjacielskim lądem, albo trasą północną nad morzem, nadkładając drogi dla ominięcia zapory przeciwlotniczej. Nie wiem, co było mniej niebezpieczne dla oblodzonej i postrzelanej maszyny o trzech silnikach, natomiast dla nas, cichociemnych spadochroniarzy, pozostawała tylko trasa nad morzem. W razie zestrzelenia samo-
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lotu i konieczności skoku ze spadającego bombowca nasze automatyczne spadochrony były tyle warte co miękki
materac. W przypadku, gdybyśmy mogli skakać wcześniej i mieli szansę lądowania, nasze cywilne ubrania pozbawiałyby nas wszelkich praw jeńców wojennych, gwarantujących umieszczenie w oflagu, niepociąganie do odpowiedzialności. Wiedzieliśmy, że w gestapo istniał specjalny referat do spraw skoczków spadochronowych.
Wracaliśmy nad morzem. Jeśli ominiemy artylerię i reflektory, jeśli nie stracimy wysokości i dolecimy, to pozostają jeszcze przed nami balony. Południowo-wschodnie
wybrzeże Anglii było bronione zaporami z balonów na
uwięzi. Przy dobrej widoczności widać je było z daleka.
Wyglądały niewinnie, jak stado grubych, uszatych słoni,
pasących się leniwie gdzieś wysoko pod gwiazdami. Podmuch wiatru przesuwał je. Ruszały się, kiwały statecznikami-uszami, jakby nasłuchując pilnie, zanim zmienią
miejsce na pastwisku. W tej ich ociężałości czaiła się
groza niewidocznych, napiętych stalowych lin. Żeby powracający własny samolot mógł je bezpiecznie ominąć i
przedostać się przez zaporę, musiał zawczasu nawiązać
łączność z lotniskiem, podać swoje znaki rozpoznawcze,
kierunek i wysokość lotu - i czekać, aż mu lotnisko wskaże miejsce korytarza wśród balonów.
"Drucik" wołał lotnisko. Powtarzał wołanie i czekał.
Wśród nadmiaru pisków i trzasków, wśród natrętnej mu-
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zyki tanecznej i niepotrzebnych komunikatów czekał na
ten niezbędny sygnał. Podali nam "bramę" w ostatniej
chwili.
Już po północy nadlecieliśmy nad lotnisko. Pogoda
uwzięła się jednak na nas do samego końca. Wyszła nam
na spotkanie mgła. Taka przysłowiowa angielska mgła,
w najlepszym, białym, lepkim gatunku. O tym, że jesteśmy nad lotniskiem, dowiedzieliśmy się przez radio, bo
widoczność była żadna. Z dołu zapowiedziano, byśmy
czekali spokojnie na naszą kolejkę, bo tymczasem schodzą do lądowania inne maszyny. Czekaliśmy, robiąc nad
niewidocznym lotniskiem regularne kółka.
Że lądowanie bombowca przy takiej widoczności z tysiącami litrów niewypalonej benzyny w zbiornikach i setkami kilogramów materiałów wybuchowych w kontenerach
nie jest łatwe, przekonaliśmy się jeszcze krążąc w górze.
Nagły błysk z dołu i huk przebił się przez szum silników.
Ktoś tam na dole zawadził przy lądowaniu. Wywołali
wreszcie i nas z "poczekalni" wśród mgły. Schodziliśmy.
Betonowe drogi lotniska i kolorowe światełka wyskoczyły nam naprzeciw tuż nad ziemią. Pilot przymierzył się,
ale w ostatniej chwili poderwał maszynę do góry. Zanurzyliśmy się znowu w białej wacie. Regularne kółko.
Czuć w uszach, jak ponownie schodzimy do lądowania.
Tym razem pilot lepiej obliczył wysokość. Wylądowali-
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śmy jak po maśle. Na ziemi dowiedziałem się, że dwa samochody malowane w biało-czarne pasy, które towarzyszyły nam przy lądowaniu, jadąc na pełnym gazie wzdłuż
runwayu, to była straż ogniowa i pogotowie ratunkowe.
Zapis w dzienniku pokładowym stwierdzał lakonicznie:
"0,45 lądowanie z powrotem."
28 lutego 1942 roku po raz drugi wróciłem z lotu do Polski. Odczułem to wówczas jak osobistą klęskę. Dziś
wiem, że nieubłagane są tylko te zapisy, których brak w
dzienniku pokładowym.
Nie przypuszczałem, że po wielu latach przyjdzie mi uzupełnić nie napisane ostatnie zdanie w książce lotów halifaxa nr 9613: w nocy z 21 na 22 kwietnia 1942 roku w
locie do Austrii samolot wraz z całą załogą rozbił się w
Alpach, w pobliżu miejscowości Durnbach pod Monachium. Załoga pochowana jest na Brytyjskim Cmentarzu
Wojskowym w Bad-Tolz (Durnbach).
Miejsce zrzutu na dziś... - major z "Szóstki" chwilę się
zawahał, jakby do ostatniej chwili ważył decyzję - polana
wśród zagajników, siedem kilometrów na północo-zachód od Wyszkowa. - Wskazywał na rozłożonej na stole
mapie. Starałem się nauczyć tego wycinka mapy na pamięć. Zapamiętać każdą kreskę i znak, żeby ją później
zamienić na śnieg, na lasy, na drogę. Opodal naszego
miejsca skoku charakterystyczne rozwidlenie dróg, dalej
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zabudowania wiejskie wzdłuż drogi. Na północ ciągną
się lasy. Gdybyśmy nie odnaleźli placówki i stracili po
skoku poczucie kierunku, pozostanie nam niezawodny
znak w terenie: zamarznięta rzeka. Bug płynie o kilka kilometrów na południe od miejsca zrzutu. Nie powinniśmy zabłądzić nawet w ciemną noc.
- Znak rozpoznawczy placówki oczekiwania - ciągnął dalej major - pięć białych świateł ustawionych w formie litery T, w odstępach dziesięciu metrów jedno od drugiego.
Melodia zapowiadająca nasz lot została nadana po dzisiejszym popołudniowym komunikacie. Alarm dla placówki nadano również: Światła rozpoznawcze powinny
się palić od pierwszej do trzeciej nad ranem. Brak świateł w tym czasie oznacza zagrożenie rejonu. Nie wolno
nam wówczas skakać.
- Jeśli placówka was odbierze, to dadzą wam pieniądze,
jakie kursują w GG, i zorganizują wszelką pomoc. Pocztę
i pieniądze dla organizacji oddacie delegatowi Komendanta AK, jeśli będzie na placówce, lub dowódcy placówki. W razie nieodnalezienia placówki pieniądze i pocztę
zakopać i oznaczyć miejsce. Po przybyciu do Warszawy
meldować się pojedynczo lub grupkami pod jednym z
dwóch adresów. - Major ściszył głos, jakby tu na lotnisku
polowym w Anglii chciał osłonić tajemnicę warszawskich
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adresów i haseł. - Nie wolno zabierać ze sobą żadnych
drobiazgów ani notatek. Nieprzestrzeganie tego zakazu
kosztowało już życie wielu ludzi.
Powtarzałem w myśli hasła, adresy, nazwiska. Uczyłem
się tych kilku słów przepustki do Warszawy. Major sięgnął tymczasem do sporego worka, który przywiózł ze
sobą, i rozpoczął wydawanie pieniędzy i poczty. Każdy z
nas dostał szeroki pas z grubego płótna, zawieszony na
parcianych szelkach, z wszytymi dolarami. W każdym pasie było 3 600 złotych dolarów. Poczułem wówczas dosłownie, co to znaczy "ciężka forsa".
Przypomniał mi się Conradowski Peyrol, stary korsarz,
noszący na gołym ciele kamizelkę z żaglowego płótna z
zaszytymi w niej zrabowanymi skarbami. Choć mój pas-kamizelkę założyłem nie na gołe ciało, ale na trzy wełniane koszule, dwa swetry i kurtkę, które wiozłem na
własnym grzbiecie do kraju, a przy jej nakładaniu nie
"brzęknął cicho metal z dźwięku zgoła do cyny niepodobny".
Bagaż każdego z nas uzupełniały dwie blaszane puszki z
papierowymi dolarami - po dziesięć tysięcy każda - tak
zwane "gwoździe". Gdyby trzeba było puszki ukryć, dla
ułatwienia ich późniejszego odnalezienia był przylutowany do każdej drut trzymetrowej długości, zakończony
sporym gwoździem. Stąd nazwa puszki. Po zakopaniu
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puszki możliwie głęboko w ziemi należało wbić gwóźdź
w najbliższe drzewo dla oznaczenia miejsca. Konieczne
ułatwienie, aby szybko odnaleźć ukrytą przesyłkę w
nocy, w nie znanym uprzednio miejscu, zwłaszcza gdy do
odszukania puszki wyznaczony zostanie ktoś inny.
Znacznie więcej emocji niż złotem faszerowany pas i dolarowe "gwoździe" dostarczała poczta, którą mieliśmy
zabrać dla Komendanta AK. Wyglądała całkiem niewinnie. Niewielkie lakierowane pudełko wymiaru dzisiejszego tranzystorowego odbiornika z dwiema dużymi metalowymi śrubami w denku. Magnes, który wraz z pudełkiem
przywiózł major, intrygował, ale nie nasuwał żadnych
niepokojących skojarzeń. Dopiero przy szczegółowej instrukcji obsługi nabraliśmy szacunku dla pudełka. Major
był nim wyraźnie zachwycony.
- Konstrukcja pudełka jest prosta i zabezpiecza w pełni
przed niepowołanym otwarciem i wydobyciem przesyłki.
W środku znajduje się bomba z zapalnikiem natychmiastowym, dookoła której nawinięta jest taśma filmowa z
fotografią zaszyfrowanego tekstu. Pudełko składa się z
dwóch metalowych skrzyneczek, jedna w drugiej, z niewielkim odstępem między ściankami. Każde zetknięcie
się ścianek, a więc próba przecięcia, przebicia lub mocne uderzenie powoduje zwarcie i wybuch. Żeby otworzyć
pudełko, trzeba uprzednio odkręcić śruby w denku. Jest
jedno jedyne ustawienie śrub, które umożliwia otwarcie
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pudełka. Proszę spojrzeć uważnie - upominał major - śrubę oznaczoną drobnym nacięciem - o tutaj - przekręca
się o pół obrotu w prawo, a więc w odwrotnym kierunku
niż zwykle przy odkręcaniu. Uprzednio magnesem trzeba unieruchomić drugą śrubę. Próba otwierania przy jakiejkolwiek innej pozycji śrub powoduje natychmiastowy
wybuch. Powtarzam: śrubę z nacięciem przekręcić o pół
obrotu w prawo... W razie wpadki nie będziecie mieli
żadnych kłopotów - pocieszał nas major - wystarczy rzucić pudełko o ziemię lub mocno je nacisnąć. Radzę uważać przy skoku. Najlepiej przytroczyć to na brzuchu pod
paltem - dodał na zakończenie, troskliwie wręczając
pocztę "Dżulowi" jako dowódcy drużyny.
Objuczyłem się złotonośnym pasem, zapakowałem
"gwoździe", pokwitowałem otrzymany bagaż. Wciągnąłem moją jesionkę od Cichockiego, na to biały kombinezon, ochronny hełm i oporządzenie. Sztywny, nieruchawy czekałem.
Wiedziałem, niestety, aż nadto dobrze, że nawet upragnione hasło "operation today", które przywiózł nam
przed godziną "czerwony otok" - to jeszcze nie wszystko.
Nasz dotychczasowy bilans przedstawiał się fatalnie.
Dziesięć tygodni oczekiwania na stacji, trzy razy "no
operation today" i dwa loty do Polski. Jak na pół tuzina
"Kołnierzyków" to już stanowczo dosyć. Jeśli i tym razem
nam się nie powiedzie, grożą nam znowu dwa tygodnie
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przymusowego księżycowego wypoczynku. Okazało się
jednak, żeśmy już wyczerpali nasz kontyngent pecha,
mgły, oblodzenia i przeciwlotniczych zapór.
- "Kołnierzyki", do samolotu!
Usłużne dżipy podwiozły nas do halifaxa. Jak zwykle lecieliśmy z polską załogą. Tylko drugi pilot był Australijczykiem. Nasi zaprotegowali go specjalnie na dzisiejszy
lot. Zamiast szalika miał zawiązaną dokoła szyi damską
pończochę - na szczęście.
Polecieliśmy inaczej niż zwykle. Zaraz po wyjściu nad
morze zeszliśmy nisko i nad Danią lecieliśmy już lotem
koszącym.
- To najbezpieczniejszy sposób - tłumaczył nam nawigator - bezpieczniej niż w tramwaju.
Nisko lecący bombowiec potrafi całkowicie zaskoczyć i
aparaty pomiarowe, i przeciwlotnicze baterie. Zjawia się
nad nimi nagle i znika na horyzoncie z tak wielką szybkością kątową, że nie zdążą nawet wycelować. Bezradne
są wobec niego także i nocne myśliwce. Atakują bombowiec, pikując na niego z góry, po czym, gdy go miną podrywają się z powrotem. Lecący nisko nad ziemią halifax zmusza je do poderwania się już wysoko nad ziemią
w dużej odległości od celu. Jeśli pilot ma dostatecznie
pewne oko i rękę, to lot koszący odbywa się niemal po-
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nad wieżami kościelnymi mijanych miasteczek. Nasz
miał widać niezawodne i oko, i rękę, bośmy mogli liczyć
światełka rowerzystów mijanych na duńskich drogach.
Zgodnie ze swym nocnym trybem życia nasz halifax pomalowany był od dołu na czarno. Tym widoczniej odcinały się na tym tle znaki rozpoznawcze, obwiedzione dla
lepszej widoczności jaskrawożółtą farbą: niebiesko-białoczerwone angielskie koła i biało-czerwone polskie szachownice. Rozpoznawali nas z dołu z łatwością. Zanim
spóźnieni nocni przechodnie zdążyli nas pozdrowić przyjaznym gestem ręki, znikaliśmy znad miasteczka, przeskakując ponad kominami fabrycznymi i kościelnymi
wieżami.
Bałtyk zamarznięty przy brzegach powitał nas białymi
taflami spękanej kry, kołyszącymi się na czarnych falach.
Na horyzoncie mrugały dalekie światełka.
- Jesteśmy nad Polską - usłyszałem po kilku minutach w
intercomie.
Wlecieliśmy po wyznaczonym kursie na Koszalin, gasząc
po drodze światła nielicznych miast, w których zdążyli
zapowiedzieć alarm lotniczy na naszą intencję. Wsie spały już o tej porze. Tylko księżyc niepomny na przeciwlotnicze instrukcje zaciemnienia świecił nam bezczelnie
oknami chat.
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Nabieraliśmy niezbędnej do skoku wysokości 300 metrów. Złapaliśmy białą wstęgę zamarzniętego Bugu i jak
po szynach trafiliśmy na Wyszków. Obrona przeciwlotnicza tego zacnego grodu, jeśli istniała, to zlekceważyła
nas całkowicie albo po prostu spała tej nocy smacznie,
bo nie wygasili nawet tych kilku zapóźnionych świecących okien. Za miastem pilot położył maszynę na skrzydło, robił ostrożny wiraż.
- Przygotować się do skoku!
Nałożyłem hełm ochronny, starannie zawiązałem tasiemki pod brodą. Przesunąłem pistolet do przodu.
Przyszła wreszcie kolej na wykidajłę. Otworzył dziurę,
sprawdził po raz ostatni, czy linki naszych spadochronów
są przypięte do samolotu. Patrzyliśmy w dziurę jak urzeczeni. Na dole było biało i mroźno. Czarna połać lasu,
przecięta drogą. Mignęły jakieś chałupy, szmat pola, zagajniki. Szukaliśmy naszych rozstajnych dróg, polany i
świateł. Ostry zakręt w lewo. Lecimy wzdłuż drogi. Według mapy byliśmy już nad rejonem zrzutu. Zrobiliśmy
znowu rundę dookoła. Nalatywaliśmy na cel. Przez dziurę widać było spory szmat ziemi. Wydało mi się, że rozpoznaję wyraźnie naszą polanę i drogi, których tak pilnie
uczyłem się na lotnisku. Świateł nie było. Tylko życzliwie
oświetlał ośnieżony las. Byliśmy znowu nad lasem, za rejonem zrzutów. Pilot znowu położył maszynę na skrzydło.
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Zakręcaliśmy. Nawigator spokojnie analizował sytuację.
Po komunikacie BBC nadano naszą melodię. Placówka
powinna wyłożyć światła od godziny pierwszej. Lecieliśmy z wiatrem i po prostu przylecieliśmy o kilka minut
za wcześnie.
- Poczekamy na nich - wyjaśnił nawigator. - Jeśli po dziesięciu minutach nie zapalą sygnału, trzeba będzie uznać,
że rejon jest spalony. Odskoczymy wtedy i będziecie skakać "w ciemno".
Do Anglii nie wracamy już w żadnym razie. Do trzech
razy sztuka. To nam obiecał nawigator solennie, wiedząc
o naszych dwóch nieudanych lotach.
Lataliśmy sobie w kółko nad zagajnikami, hukiem czterech motorów budząc skutecznie wszelkie żywe istoty w
promieniu wielu kilometrów. Z żandarmerią włącznie.
- Światła! Są! - wrzasnął "Gzyms", stojący obok dziury.
Teraz widzieliśmy je wszyscy. Na zalanej księżycową poświatą polanie ledwie migotały. Ale były rozstawione w
umowny znak litery "T". Teraz podchodziliśmy już wyraźnie na kierunek wyznaczony światłami. Pilot wyrzucił
kontenery z komory bombowej. Za następnym nawrotem
- my. Nawigator, radiotelegrafista i mechanicy przyszli
się z nami pożegnać.
- Pozdrówcie Warszawę!
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Staliśmy jak najbliżej dziury. Jedynka - "Róg" siedział z
nogami spuszczonymi do dziury. Tuż obok niego
"Gzyms" - dwójka. Nawigator zapalił zielone światło.
- Gotowi! Go!
"Róg", "Gzyms", "Czarka". Tak samo jak w Ringway. Teraz ja.
- Zachciało ci się Polski, gówniarzu! - krzyknął mi nad
uchem "Dżul".
Skoczyłem niemal na plecy "Czarki".
Zdążyłem jeszcze usłyszeć chlaśnięcie o brzuch samolotu
linki wyciągającej spadochron. Wyrzuciło mnie, przekoziołkowałem. Poczułem ostry pęd zimowego powietrza.
Nie zdążyłem pomyśleć, czy się spadochron otworzy, gdy
mną szarpnęło. Płachta złapała powietrze. Kiwnęło mną
jeszcze kilka razy, po czym linki spadochronu ustawiły
mnie pionowo. Znów siedziałem wygodnie w taśmach.
Tylekroć zastanawiałem się, co będę czuł w chwili skoku.
Jakie będą moje pierwsze reakcje? Radość? Ciekawość?
Powinienem być wzruszony, a byłem zachwycony. Niemal abstrakcyjnym zachwytem wobec wygwieżdżonego
nieba, zalanej światłem księżyca polany, małych sosenek
pod grubymi czapami śniegu, wobec ciszy. Po kilku godzinach przesiedzianych w mrocznym wnętrzu bombow-
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ca, wśród zapasowych zbiorników benzyny, w mroku kolorowych światełek i monotonnym wibrowaniu silników
zachłysnąłem się pięknem zimowej nocy w Polsce.
Samolot nadleciał raz jeszcze. Na pożegnanie pokiwał
skrzydłami, mrugnął światłami i zniknął za lasem. Polecieli upozorować gdzieś inny zrzut. Została po nich cisza
i sześć białych spadochronów rozstawionych schodkami
równo na niebie. Nie potrzebowałem szukać ani liczyć.
Byliśmy wszyscy. Pogoda była bezwietrzna, księżyc świecił jak na zamówienie. Opadałem powoli. "Jedynka" była
już na ziemi. Płachta białego spadochronu wydała mi się
brudną plamą na nieskalanej bieli śniegu. "Dwójka" dotykała właśnie ziemi. Czułem, jak podciąga kolana, by
amortyzować uderzenie. Chciałem mu krzyknąć "Gzyms" - nogi razem! "Czarka" - "trójka" - wisiał o kilkadziesiąt metrów pode mną. Wygaszał linkami wahnięcia
spadochronu. Janek skoczył do dziury chyba wprost na
mnie, bo wisiał zaledwie o kilkanaście metrów nade
mną. Pokiwał mi ręką. Ostatni skakał "Dżul", zawieszony
teraz wysoko na tle nieba.
Ustawiłem parasol, żeby wylądować przodem do kierunku opadania. Wyjąłem rewolwer.
Na śniegu ląduje się znakomicie. Mogłem próbować
ustać i nie przewrócić się. Ale na intencję instruktora z
Małpiego Gaju wykonałem przepisowe lądowanie z poka-
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zową miękką wywrotką. "Nogi razem - panie poruczniku
- miękko upaść na bok." Odpiąłem spadochron.
Nie zdążyłem go jeszcze złożyć, gdy z zarośli o kilkadziesiąt kroków przede mną ktoś wyskoczył i pędem puścił
się do mnie. Bardziej chyba dla fasonu niż z istotnej potrzeby zatrzymałem go wyciągniętą lufą rewolwerową zgodnie z instrukcją - o kilka kroków przede mną.
- Stój! Ręce do góry! Zbliżyć się dla podania hasła!
Stanął. Cisza. Ani słowa. Zrobiło mi się głupio. Czekali tu
może od wielu tygodni, zanim nadleciał czarny bombowiec i wypluł białe parasole. A teraz trzymałem go na
muszce, z rękoma do góry - bo ze wzruszenia zapomniał
hasła.
- Chodź! - powiedziałem zawstydzony, opuszczając rewolwer, gdy stał nadal przede mną, nie wiedząc, co robić. Wycałowaliśmy się. Nie ogolony był i wzruszony bardzo. To był ich pierwszy zrzut. Razem dygowaliśmy spadochron do placówki czekającej na skraju lasu. Częstował mnie papierosami, wypytywał.
Placówka. Pierwsi żołnierze AK, jakich zobaczyłem. Przyglądałem im się z nabożnym zachwytem. Nie wyglądali
ani bohatersko, ani tajemniczo. Zwyczajnie, dosyć biednie. Kusy kożuszek, przydługa - wyraźnie ojcowska kurtka ściągnięta paskiem, stary polski płaszcz wojskowy z
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1939 roku z "cywilnymi" guzikami. Najmłodszy chłopak
okutany był aż po uszy czarną wełnianą chustką, pożyczoną od matki na zimowe godziny nocnego oczekiwania. Narciarskie buty, zwykłe wiejskie cholewy, krótkie,
szerokie "saperki" z ponaszywanymi łatami. Gdybym ich
spotkał we wsi, w Wyszkowie na rynku, nie zwróciłbym
na nich uwagi. Ale dzisiejszej nocy widać było wyraźnie,
że nie przyszli tu ani "za słoniną", ani "za drzewem". Zza
pasa sterczą dwa niemieckie granaty na drewnianych
trzonkach, z kieszeni starego płaszcza wystaje kolba długiego nagana.
Jedyny wśród nich nienaganny cywil to delegat z Warszawy, w mocno sfatygowanym miejskim paletku i granatowej narciarce z opuszczonymi nausznikami.
Chciałem im jakoś podziękować. Powiedzieć, że jestem
wzruszony. Że patrzę na nich z podziwem. Że mi wstyd,
bo dotychczas w wygodnej Anglii, chcąc nie chcąc, odcinałem kupony od ich połatanych butów i zatkniętych za
paskiem granatów.
- Nie gap się, tylko zdaj forsę - przerwał mi moją egzaltowanie-patriotyczną zadumę "Czarka", który dołączył właśnie do placówki.
Nie powiedziałem ludziom z placówki nic. I dobrze. Nie
wiem, czyby zrozumieli, o co mi chodzi.
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Musieliśmy się śpieszyć. Kilkuminutowe krążenie czteromotorowego bombowca rozbudziło i zaalarmowało całą
okolicę. Co prawda, byliśmy ubezpieczeni wysuniętymi
czujkami i sami dobrze uzbrojeni, a żandarmi niemieccy
woleli w nocy do lasu nie wchodzić, ale trzeba było jak
najszybciej odskoczyć, żeby nie zdekonspirować ostatecznie miejsca zrzutu. Żołnierze z placówki ściągali do
lasu zrzucone zasobniki, wspólnie składaliśmy spadochrony i nasze ochronne kombinezony, żeby je jak najszybciej stąd wywieźć. Przekazaliśmy delegatowi z Warszawy przywiezione dla organizacji pieniądze.
"Dżul" pozbył się wreszcie kłopotliwego pudełka, wręczając je dowódcy placówki. Przez chwilę miałem przekorną ochotę kopnąć pudełko, żeby się przekonać, czy
nas aby zacny major z "Szóstki" nie nabrał i czy nie przywieźliśmy z takim nakładem emocji kilku tabliczek czekolady lub aparatu fotograficznego. Powstrzymały mnie
od tej próby głównie dwie śruby w denku. Wyglądały
bardzo solidnie. Szczegółowo i dokładnie uświadomiliśmy komendanta placówki, czego nie należy robić, żeby
nie wysadzić w powietrze meldunku i siebie wraz z przyległościami, i jak otworzyć pudełko. Wysłuchał uważnie i
ze zrozumieniem, bo trzymał je z należytym respektem.
Gdyśmy ułożyli na kupie złotonośne kamizelki i "gwoździe", dowódca placówki i delegat z Warszawy byli mocno zakłopotani. Dosłownie kupa forsy. Jak ją zamelino-
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wać i przewieźć do Warszawy? Chłopcy z placówki mieli
widać już niejedną transportową robotę na sumieniu, bo
wkrótce zjawiły się w lasku wiejskie sanki zaprzężone w
siwą szkapinę, wymoszczone słomą, pełne baniek z mlekiem z napisem "Mölkerei-Wyschkow", do których zmieściła się większość naszych bagaży. Część broni wręczyliśmy placówce. Byli zachwyceni i bardzo wątpię, czy
wszystko przekazali do Warszawy. Ja bym na ich miejscu
też nie przekazał. Dali nam okupacyjne złotówki i papierosy. Przywieźli nawet dla nas kilka egzemplarzy "Nowego Kuriera Warszawskiego". Z takim bagażem w kieszeniach wyglądaliśmy znacznie bardziej miejscowo. Życzyliśmy placówce jeszcze wielu zrzutów.
- Cześć! Może się jeszcze kiedy spotkamy przy jakiej robocie.
Luty 1967 - dwadzieścia pięć lat po skoku. W Pracowni
Urbanistycznej Warszawy, gdzie pracowałem od 1946
roku, sekretarka przełączyła telefon do mnie:
- Pan Urbaniak z Elektrimu do pana inżyniera.
- Nie znam.
Zacząłem rozmowę z nie znanym mi prokurentem Centrali Handlu Zagranicznego, ale już po dwu zdaniach
wiedziałem, że rozmawiam z porucznikiem "Trzaską" z
AK, dowódcą placówki, która w nocy z 3 na 4 marca
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1942 na zrzutowisku "Pole" pod Wyszkowem przyjmowała nasz zrzut. Przeczytał w kolejnych kilku numerach
"Życia Warszawy" moje wspomnienia Cichociemny skok teraz dzwonił do mnie. Spotkaliśmy się nazajutrz. Przyglądaliśmy się sobie nawzajem, dwaj starsi panowie. A
może to nieprawda, że minęło już dwadzieścia pięć lat?
Może dla nas obu jest znowu marcowa, księżycowa noc
1942 roku...
Tylekroć nasłuchiwali na próżno, leżąc na śniegu. Daleki
odgłos zdawał się narastać. "Trzaska" spojrzał na zegarek. Za dziesięć pierwsza. Światła sygnalizacyjne mieli
wystawić dopiero o pierwszej.
- Lecą!
Huk czteromotorowego bombowca wypełnił niebo i pole,
las i drogę. Zobaczyli go, gdy wyskoczył sponad chałup
Łosinna. Przeleciał nad ich głowami i poleciał dalej szerokim łukiem za Bug. Wydał im się ogromny na tle wygwieżdżonego nieba. Wybiegli na polanę. Nie potrzebowali sprawdzać swoich pozycji. Ćwiczyli to ustawienie
wielokrotnie po nocy. Najbliżej rozwidlenia dróg, tyłem
do Wyszkowa, stanął "Trzaska", przed nim w linii prostej
"Palmir" i "Ali", w prawo od "Alego" - Żyłka", w lewo "Zawieja". Zapalili trzymane w ręku latarki, kierując je w
górę. Światła tworzyły znak w kształcie litery "T". Żeby
tylko bombowiec nadleciał jeszcze raz, żeby zobaczył!
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Rozkaz przygotowania odbioru zrzutu spadochronowego
dostali porucznik "Trzaska" i podporucznik "Żyłka" we
wrześniu 1941 roku. Trzeba było dobrać ludzi, którzy
wezmą bezpośredni udział w akcji, wybrać miejsce zrzutu, przygotować schowki na sprzęt. Ludzi obeznanych z
tego rodzaju bojową akcją nie było. To miał być ich
pierwszy zrzut, a w ogóle jeden z pierwszych zrzutów w
okupowanej Polsce, Z wybraniem ludzi nie mieli trudności. Odpowiednich i chętnych do tej niebezpiecznej akcji
było w miejscowym oddziale ZWZ-AK aż nadto. Więcej,
niż mogli przyjąć.
Wybrali miejsce zrzutu: polany należące do wsi Łosinno,
w odległości siedmiu kilometrów na północo-zachód od
Wyszkowa. Osłonięte od szosy zagajnikiem, niezbyt odległe od stacji kolejowej, co ułatwiało dalszy przerzut
skoczków, opodal dużego obszaru lasów, co w przypadku
walki z Niemcami umożliwiało dogodny odskok. Schowki
na sprzęt spadochronowy wykopali w zagrodach dwóch
żołnierzy AK zamieszkałych w sąsiedniej wsi Wilki Stare.
Solidne, głębokie, obudowane od dołu, ze starannie zamaskowanymi włazami. Zabrało im to sporo czasu, bo
trzeba było, nie zwracając niczyjej uwagi, wywieźć z każdego schowka po kilka kopiastych wozów ziemi.
Nastały długie tygodnie oczekiwania, które wykorzystali
na ćwiczenia nocne: alarm drużyny mającej wziąć udział
w akcji, marsz na pozorowany punkt zrzutu, ustawienie
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świateł. W pierwszych dniach lutego 1942 roku dostali
telefoniczny rozkaz alarmowy: czuwanie codzienne od
23.00 do 3.00. Przez wiele nocy z rzędu leżeli w polu, na
śniegu. Nasłuchiwali. Cisza.
27 lutego delegat KG przywiózł im odbiornik radiowy,
podał "ich" melodię i godziny nasłuchu. Jeśli po komunikacie polskim z Londynu o 15.15 usłyszą melodię "Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei" - oznacza to gotowość skoczków, powtórzenie melodii o 21.15 - wylot
skoczków, nadanie jej po raz trzeci o 23.15 - samolot nie
powrócił do bazy, mają oczekiwać na punkcie zrzutu.
Można sobie wyobrazić rozczarowanie, gdy przez tydzień nie usłyszeli "swojej" melodii.
3 marca rano przybyli do "Trzaski" dwaj delegaci KG i
zarządzili ponownie alarm. Złapali komunikat BBC o
15.15. Słyszalność była bardzo dobra. Czekali z zapartym tchem na zapowiedź spikera: "Na zakończenie nadajemy: «Bartoszu, Bartoszu...»" Ich melodia! Nareszcie!
Gdy powtórzono ją o 21.15, "Trzaska" zarządził alarm:
ludzie wyznaczeni do odbioru, czujki, osłona, dwie podwody. Zbiórka u "Trzaski". O godzinie 23.30 wyszli parami na miejsce zrzutu.
Z 3 na 4 marca na polu pod Wyszkowem miały się spotkać nasze drogi. Szliśmy do tej nocnej chwili, do tego
wybielonego śniegiem pola każdy inaczej. Nic o sobie nie
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wiedząc, wypełnialiśmy kolejne ogniwa precyzyjnego
planu. Gdy porucznik "Trzaska", wówczas nauczyciel we
wsi Łosinno, dostał rozkaz przygotowania odbioru skoczków, byłem na przeszkoleniu w Małpim Gaju w Largos,
gdy meldował zakończenie przygotowań, kończyłem
szkolenie spadochronowe w Ringway. Gdyśmy pojechali
na "Siedemnastkę", dostali rozkaz czuwania. 3 marca,
choć nadal nie znaliśmy się, sprzęgły się nasze losy. Na
tę noc staliśmy się "ich" skoczkami, oni "naszą" placówką, gdy załadowaliśmy się do halifaxa, a im powtórzono
melodię. Od tej chwili mogła nas rozdzielić już tylko niemiecka artyleria przeciwlotnicza, nocne myśliwce, oblodzenie i mgła.
Nadlatywaliśmy. Nie zauważyliśmy latarek sygnalizacyjnych. "Zaświeciliśmy światła - zapisał w dwadzieścia
pięć lat później "Trzaska" - których niestety z tak znacznej odległości lotnicy nie dojrzeli i w dalszym ciągu latali
sobie w kółko nad otaczającymi polanę lasami."12
Jak bardzo musieli chcieć, byśmy wreszcie zobaczyli ich
sygnały! "Nagle samolot zatoczył większy krąg - pisze
"Trzaska" - i spostrzegłszy rozstawione przez nas światła, dał nam pierwsze porozumiewawcze znaki i poleciał
gdzieś na południe, za Bug. Za kilkadziesiąt sekund po12

S. Urbaniak ps. "Trzaska", Przyjęcie cichociemnych. Warszawa,
dnia 4 marca 1967 r. - w dwudziestą piątą rocznicę przyjęcia
zrzutu; maszynopis w posiadaniu autora.
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wrócił wyraźnie na kierunek świateł i wygarnął najpierw
«paki», a potem ludzi." Cichociemny los był łaskawy tej
marcowej nocy i dla skoczków, i dla placówki odbioru.
Choć im nie oszczędził dalszych emocji.
"Trzaska" rad, że akcja zakończyła się szczęśliwie, wrócił
do domu w Łosinnie około godziny 5.30. Jakie było jego
zdziwienie, gdy zastał tam spadochron, cztery colty,
"gwoździe" i dwa pasy ze złotymi dolarami. Według relacji matki, jedynej osoby, która tej nocy była w domu,
przyniósł je "Leon", delegat KG, oświadczając, że zabiorą
to później. Nie minęły dwie godziny, gdy wpadł do mieszkania "Jurand" z wiadomością, że do wsi przyjechali
Niemcy i po kolei rewidują każdą chałupę. O szybkim
ukryciu bagażu nie było mowy, pozostawała im tylko
walka. Sprawdzili, czy wszystkie cztery colty są załadowane, i czekali. Niewielkie mieli szansę. Uratowała ich i całą wieś - matka. Starsza pani, świetnie mówiąca po
niemiecku, wyszła przed dom i stojąc w furtce, spokojnie
rozmawiała z Niemcami.
- Czy słyszała w nocy samolot?
- Tak. Słyszała i widziała, bo latał długo i ludziom spać
nie dawał. Nawet pan nauczyciel wyszedł i patrzył na samolot - dodała, stwarzając tym alibi dla syna. Żandarmi
sądząc, że mają do czynienia z volksdeutschami, poszli
dalej.
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Gdy zjawiła się druga fala Niemców, byli już spokojni.
Przedtem sprowadzili sanki pełne baniek z mlekiem, do
których załadowali cichociemny bagaż. Zdążyli nawet zaplombować wszystkie bańki "Mölkerei-Wyschkow". Obyło się bez rewizji w chałupie, bo Niemcy śpieszyli się do
lasu w poszukiwaniu spadochroniarzy.
W kilka dni później "Trzaska" osobiście przewiózł do
Warszawy naszą faszerowaną pocztę. Mimo że mróz był
siarczysty, całą drogę jechał na buforach, bo się bał, że
w zatłoczonym przedziale ktoś mógłby się zbyt serdecznie przytulić do pudełka.
Pozostało jeszcze odwiezienie do Warszawy zrzutowej
broni i osobistych drobiazgów należących do skoczków.
I właśnie w trakcie tego stosunkowo łatwego transportu
znajdą się o krok od wpadki.
W dwa tygodnie po zrzucie i zamelinowaniu sprzętu
"Trzaska" z "Romanem" i "Żyłką" udali się do schowka,
aby go uporządkować, poskładać spadochrony, posegregować broń, amunicję i pozostawione przez skoczków
osobiste drobiazgi.
Pierwsze dwa colty z amunicją zabrał "Roman", wracając
z Wyszkowa do Warszawy. Dojechał szczęśliwie. 31 marca załadowali resztę rzeczy. Dwie teczki z osobistymi
rzeczami cichociemnych mieli pod opieką "Bodo" i NN,
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dwie bardzo ciężkie - bo każda z czterema coltami i amunicją, nieśli "Trzaska" i "Roman". Colty były gotowe do
strzału, każdy z pociskiem wprowadzonym do lufy.
Dojechali do Warszawy. Ustalili, że do lokalu kontaktowego na Wspólnej 56 będą szli parami w odległości 20
kroków - pierwsi ci dwaj z prywatnymi rzeczami. Gdy mijali pocztę przy ulicy Poznańskiej, u wylotu Żurawiej zatrzymał się nagle przy krawężniku samochód osobowy z
żandarmami uzbrojonymi w pistolety maszynowe.
Nie pozostawało chłopcom nic innego, jak obojętnie iść
dalej. Niemcy zatrzymali pierwszą parę idących, wsadzili
ich do samochodu! Odjechali. Ponieważ zatrzymani nie
znali adresu punktu kontaktowego, "Trzaska" zdecydował, że mogą tam pójść.
Po opróżnieniu teczek wrócili w towarzystwie dwóch
łączniczek inną drogą na Dworzec Główny. W holu dworca nieoczekiwanie zauważyli już z daleka obu zatrzymanych uprzednio kolegów. Nie podeszli do nich bojąc się,
że są "wystawieni na wabia". Przez jedną z łączniczek
nawiązali z nimi kontakt. Okazało się, że Niemcy zrewidowali teczki zatrzymanych, nie znaleźli ani broni, ani
szmuglowanej żywności, zwolnili zatrzymanych. Ciuchy
ich nie interesowały.
Przezorny "Trzaska" zachował jednak nadal ostrożność i
do Wyszkowa wracali oddzielnie.
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W dniu 1 VI 1942 komendant główny POZ, porucznik
Mieczysław Morawski - "Szeliga" wyróżnił podporucznika "Trzaskę" "za wyjątkową i ofiarną pracę w konspiracyjnej służbie wojskowej".
W dwudziestopięciolecie skoku dostałem od porucznika
"Trzaski" notatkę: Przyjęcie cichociemnych., wraz z odrysem mapy, wskazującym miejsce naszego lądowania.
Umówiliśmy się, że pojedziemy razem na miejsce zrzutu,
że spojrzymy znowu najpierw na niebo, a potem na pole i
las. Ale tym razem cichociemny los już nam nie sprzyjał.
W przeddzień umówionego wyjazdu porucznik "Trzaska",
pan Stanisław Urbaniak, umarł nagle na serce. Została
mi jego notatka sporządzona 4 marca 1967 roku i w niej
pełna lista żołnierzy przyjmujących nasz zrzut:
1. por. "Trzaska" - Stanisław Urbaniak, dowódca placówki
2. por. "Zawieja" - Roman Jacniacki, aresztowany w Pniewie 18.5. 1944, po śledztwie stracony w Stutthofie w
1944 r.
3. ppor. "Żyłka" - Edward Jakubiak, oficer zrzutowy, zamęczony przez gestapo w rodzinnym Pniewie w dniu
18.5. 1944 r.
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4. ppor. "Palmir" - Kazimierz Śliwowski, zmarł w 1948
na skutek choroby, której się nabawił w czasie działań w
ruchu oporu
5. st. sierż. "Wino" - Stefan Jaszczuk, aresztowany w Wyszkowie dnia 23.5.1944, po śledztwie stracony w Stutthofie w 1944 r.
6. pchor. "Jurand" - Edmund Urbaniak, inżynier w Pułtusku, w Zakładach Terenowego Przemysłu Materiałów
Budowlanych
7. kpr. "Urus" - Jan Jankowski, zamieszkały w Pniewie,
pracuje w POM w Pułtusku
8. kpr. "Wierzba" - Jan Brzeziński, aresztowany w Pniewie 18.5.1944, po śledztwie stracony w Stutthofie w
1944 r.
9. kpr. "Bombardier" - Jan (nazwisko nieznane), magazynier, pracuje na swoim gospodarstwie rolnym
10. strz. "Babinicz" - Stefan Młynarczyk, aresztowany w
Pniewie 18.5. 1944, po śledztwie stracony w Stutthofie
w 1944 r.
11. strz. "Śmiga" - Marian Młynarczyk, aresztowany w
Pniewie 18.5. 1944, po śledztwie stracony w Stutthofie
w 1944 r.
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12. strz. "Wilk" - Włodzimierz Ganke, aresztowany w
Woli Mystkowskiej w dniu 18.5.1944, po śledztwie stracony w Stutthofie w 1944 r.
13. "Roman" - Jankowski, punkt kontaktowy w Warszawie, zginął w Ostrowi Mazowieckiej w czasie obławy w
1943 r.
14 i 15 - dwaj żołnierze nieznanych pseudonimów i nazwisk, którzy razem z "Winem" byli na czujce nr 2
Będąc w lecie 1975 roku na wakacjach w Halinie pod
Wyszkowem, pojechałem z żoną i miłymi sąsiadami na
miejsce naszego zrzutu odległe o kilka kilometrów. Gdyby nie szkic dołączony do notatki porucznika "Trzaski",
tobym tego miejsca nie poznał. Drzewa postarzały się
bardziej ode mnie.
Szliśmy do Wyszkowa. Śnieg skrzypiał pod nogami. Było
nam wesoło. Głupi mają szczęście. Gwiżdżąc Tipperary,
doszliśmy całą szóstką wraz z dowódcą placówki bez
przeszkód pod adres w Wyszkowie, a stamtąd na stację.
W szkole wywiadowczej w Londynie i na cichociemnych
kursach uczyłem się o stosunkach panujących w okupowanej Polsce. Studiowałem meldunki, referaty, czytałem
codzienną prasę niemiecką i nielegalne gazetki z Warszawy, słuchałem ludzi, którzy przyjechali z kraju do
Londynu. Na stacji w Wyszkowie uzupełniałem moje teo-
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retyczne wiadomości. Czekaliśmy godzinę, nie więcej.
Nic się tam wówczas specjalnego nie działo. Przypuszczam, że dla czekających w poczekalni kolejowej była to
dobra, spokojna noc. Nie było w Wyszkowie rewizji,
wrzasków, bicia, strzelaniny. Mnie ta godzina nauczyła
więcej okupacyjnej prawdy niż londyńskie wykłady.
W poczekalni był tłok i zaduch. Niewielką salkę i przylegający bufet zalegał tłum czekających na pociąg. Szary,
wymizerowany, zmęczony. Było zimno. Ale mimo powybijanych szyb śmierdziało mięsem szmuglowanym pod
kieckami, kartoflami w plecakach, mokrymi ubraniami i
biedą. Obok wiejskich bab z koszykami kurczaków, troskliwie pookrywanych płachtami, lub uginających się
pod ciężarem baniek z mlekiem, wypełniał poczekalnię
tłum miejskiej biedoty. Starszy pan w okularach, w okryciu domowej roboty, z plecakiem pełnym kartofli. Dwaj
chłopcy z walizkami powiązanymi sznurkiem. Szczupła
pani w niegdyś eleganckich narciarskich spodniach i
wiatrówce, z dwoma dużymi bochenkami chleba troskliwie owiniętymi gazetą. Dziewczyna w ogromnych buciorach z wypchanym chlebakiem. Kurtki uszyte z farbowanych koców, za ciasne palta, nie pasujące do właścicieli,
właściciele nie pasujący do za dużych butów na drewnianych podeszwach. Nie było ani ławek, ani krzeseł. Ci, co
przyszli wcześniej lub może po prostu najbardziej zmęczeni, siedzieli na podłodze pod ścianami wśród toboł-
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ków, koszyków, baniek. Inni stali w gęstniejącej ciżbie.
Ludzie byli znużeni. Mimo to nie odpoczywali. Rozmawiali półgłosem. Czułem ich napiętą uwagę wobec niebezpieczeństwa.
W poczekalni na stacji w Wyszkowie, 4 marca 1942 roku,
trzeciego roku wojny, po raz pierwszy zobaczyłem Niemca - wroga. Środkiem sali chodził żandarm z psem na
krótkiej smyczy. Ubrany był w długi płaszcz i stalowy
hełm. Żandarm był starannie ogolony, miał wyczyszczone długie czarne buty, automat przewieszony przez plecy. Duży pies o lśniącej, czarnej sierści i żółtym pysku
trzymał się nogi swego pana. Chodzili miarowym krokiem środkiem sali, pustym korytarzem wyznaczonym
wśród tłumu przez strach i nienawiść. Obaj byli dobrze
odżywieni, wypoczęci, pełni sił. Obaj patrzyli na nas obojętnie. Gardzili zbiedzonym tłumem. Było ciasno, coraz
ciaśniej. Mimo to nikt nie przekraczał niewidzialnej bariery znaczącej drogę żandarma i psa. Co pewien czas
Niemiec stawał i ostrym głosem wydawał psu komendę.
Czarny wilczur siadał, warował. Żandarm głaskał psa.
Pochylał się nad nim, po czym jednakowo starannie za
każdym razem poprawiał wiszący na plecach automat,
który zsuwał mu się na bok podczas karesów z wilczurem. Trzymali nas w napięciu. Byli świadomi swej władzy. Stałem blisko. Już nie byłem obojętnym widzem.
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Czułem się cząstką tłumu. Liczyłem kroki żandarma.
Dwanaście w przód, dwanaście z powrotem.
Kupiliśmy bilety, rozdzieliliśmy się i parami załadowaliśmy się do ciemnych przedziałów pociągu, który nadjechał wśród kłębów pary buchającej z lokomotywy. Żandarm i pies wyszli na peron. Żandarm spuścił psa ze
smyczy. Wilczur siedział przy nodze wpatrzony w tłum
biegający wzdłuż pociągu, wśród nawoływań, krzyków,
trzasków zamykanych drzwi. Żandarm zdjął z pleców automat. Pociąg ruszył.
Lekcja, jakiej mi udzielono w zatłoczonym przedziale na
trasie Wyszków-Warszawa podczas mej pierwszej nocy w
Polsce, była lekcją optymizmu i zaradności. W pociągu
było ciemno, wiało przez wybite okna, był przeraźliwy
tłok. Początkowo wydawało mi się, że piętnaście osób
obłożonych bańkami, workami, tobołami, wraz z koszykiem kurcząt opartym na mojej głowie - z trudem zmieści się w jednym przedziale. Na każdej stacji jeszcze
przybywało pasażerów. Mimo gromkich protestów ktoś
się dopchnął, wcisnął. Ten przesunął rękę, tam właściciel plecaka lepiej upchnął go wśród worków, zyskując
kilka centymetrów na oparcie nogi. Każdy rozmawia z
każdym. Początkowo były to komunikaty zawodowe, wymiana aktualnych doświadczeń. Wczoraj czarni brali słoninę. Z pośpiesznego z Małkini wygruzili wszystkich z
bańkami w Tłuszczu. Najlepiej wyskoczyć, jak maszyni-
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sta zwolni pod sygnałem, ale trzeba się wtedy cofnąć
wzdłuż torów, bo przy przejeździe lubią czekać z psami.
Wkrótce rozmowa zeszła na bieżące wydarzenia polityczne. Ktoś jadący z Wyszkowa powiedział o naszym zrzucie. Kilka osób uzupełniło wiadomość. Okazało się, że pasażerowie z Wyszkowa wiedzieli o samolocie i spadochroniarzach.
W Tłuszczu nie brali. Pod sygnałem nikt nie wyskakiwał,
bo maszynista nie zwolnił. Dojeżdżaliśmy.
O siódmej wieczorem 3 marca 1942 roku załadowałem
się na lotnisku pod Londynem do halifaxa. O siódmej
rano 4 marca wyładowałem się z pociągu. Przeczytałem
na dworcu napis: Warschau-Hauptbahnhof.
Ale to była moja Warszawa.
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II. SPOTKANIE Z WARSZAWĄ
1. PIERWSZY DZIEŃ W WARSZAWIE
Wyszliśmy z Dworca Głównego w Aleje Jerozolimskie.
Skręciliśmy w Marszałkowską w kierunku placu Zbawiciela.
Byłem znowu u siebie.
Przeżyłem w okupowanej Warszawie 943 dni. 880 dni hitlerowskiej okupacji i 63 dni powstańczej wolności. Ani
jednego dnia niewoli. Od 4 marca 1942 roku, gdy w kilka
godzin po wylądowaniu szedłem na adres kontaktowy,
do 5 października 1944 roku, gdy z resztkami plutonu
przechodziłem ostatnią barykadę na Śniadeckich. 943
dni i nocy. Odmierzanych nie zachodami słońca, ale godziną policyjną.
Różne to były dni. Pogodne i tragiczne, łatwe i trudne,
spokojne i pełne strachu. Zwyczajnie - warszawskie.
Straciłem mych najbliższych, połowę spadochronowej
drużyny, wielu bliskich mi ludzi, których znałem tylko z
pseudonimów. Po raz trzeci przegrałem wojnę, za każdym razem nie tracąc wiary w zwycięstwo. Straciłem
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miasto mojego dzieciństwa. Zyskałem wiarę w ludzi, w
ich odwagę, ufność, przyjaźń. Nie zamieniłbym tamtych
dni. Najbogatszych dni mojego życia. Wypełnionych
prawdziwym człowiekiem, choć często gęsto z fałszywą
kenkartą. Chciałbym tych ludzi i te dni wydobyć z ułomnej pamięci. Nie dać im zaginąć wśród uprzątniętych
ruin, zdawkowych słów, zaprotokołowanych spraw. Dopisać ich do warszawskiej historii, która dzielić będzie ludzi tamtych lat tylko na dwie kategorie: tych, którzy
świadczyli, i tych, którzy nie świadczyli polskiej prawdy
wobec niemieckiej przemocy. Bo to jest podział najważniejszy.
Szliśmy Marszałkowską.
Ileż to razy w moim scenariuszu powrotu do Warszawy
przeżywałem tę właśnie chwilę, pierwszego spotkania z
miastem. Im więcej narastało kilometrów i dni między
mną a Warszawą, tym mój powrót stawał się bardziej bohaterski. Miał mi wynagrodzić gorycz przegrywanej wojny, nudę oczekiwania, wstyd bezczynności, zawiedzione
kolejne nadzieje, bankructwo usłużnych przepowiedni.
Gdy wreszcie powrót w cichociemnym wykonaniu stał
się realny - heroiczna wizja rozwiała się bezpowrotnie.
Już nie po żołniersku, z armatami, wśród nieodzownych
kwiatów i łez, ale ukradkiem, w wytartej jesionce firmy
"Cichocki".
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Byłem ciekaw i bałem się. Już nie jak to będzie, ale jak to
jest. Bałem się dekonspiracji mych angielskich ciuchów,
ale chyba jeszcze bardziej - po trzydziestu miesiącach
nieobecności w Warszawie - bałem się samego siebie.
Niewłaściwego odruchu, niepotrzebnego wzruszenia.
Po skoku, w drodze na stację w Wyszkowie, uzgodniliśmy, że w Warszawie pójdziemy na różne adresy kontaktowe: my dwaj z "Dżulem" na Puławską, pozostała
czwórka na Natolińską. Szliśmy wolno, jak najwolniej.
Żeby się móc napatrzeć, nasłuchać, nasiąknąć.
Szedłem znajomą ulicą.
Kiedyś w Bressuire, w zimie z 1939 na 1940, pierwszej
zimie na obczyźnie, wygrałem butelkę czerwonego wina
w konkursie, kto wyliczy więcej narożnych sklepów na
Marszałkowskiej. Im dalej byliśmy od domu, tym uporczywiej sięgaliśmy do warszawskich wspomnień. Konkurs był łatwy. Dotyczył nie byle jakiej ulicy. Zwłaszcza
jej południowy odcinek od placu Unii był mi szczególnie
bliski i znany. Przez siedem lat chodziłem Marszałkowską z domu na Mokotowskiej do szkoły na Klonowej. Potem opodal Marszałkowskiej na Wydział Architektury na
Koszykowej. Dorastałem ja, zmieniała się ulica. Powoli z
roku na rok. Skróciła mi się nagle, gdy będąc w trzeciej
klasie (ośmioklasowej szkoły) dostałem na imieniny rower firmy "Zawadzki". Zamiast welodromu za placem
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Zbawiciela wyrosła kolejna kamienica, w miejscu szpaleru topoli zbudowano nudną oficynę Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Zasapaną ciuchcię przy placu Unii uzupełnił autobus; zabytkowym rogatkom Kubickiego było coraz ciaśniej wśród wysokiej zabudowy. Obok konnych dorożek na placu Zbawiciela ustawiły się pierwsze "taxi
Makowski". Ale na rogu Koszykowej bracia Pakulscy po
dawnemu dekorowali wejście do sklepu girlandami upolowanych zajęcy, nad barem "Satyr" między Wilczą a
Hożą gipsowy pan z bródką cierpliwie trzymał zakurzoną
lampę. Na cyrkowych afiszach, rozklejanych na okrągłych słupach "król podwójnego nelsona Leon Pinecki"
wyzywał kolejną "czarną maskę". Studenckie rysunki powielało się w firmie "Skiba i Wyporek" w głębi podwórza
po nieparzystej stronie Marszałkowskiej lub naprzeciwko
u "Szymańskiego-Cygańskiego" na rogu Wilczej. Jeśli nawet zmieniały się baby przy narożnych straganach z.
kwiatami, to kwiaty pozostawały takie same.
Nie próbuję odtworzyć widoku Marszałkowskiej, z którą
spotkałem się znowu w marcowy poranek trzeciego roku
wojny. Zbyt szybko nakładały się na nią późniejsze obrazy, narastające w ciągu długich lat. Koślawe litery PAWIAK POMŚCIMY, napisane smołą na granitowym cokole kościoła Zbawiciela, które ktoś zły i głupi kazał w wiele lat po wojnie wymazać po kryjomu z cokołu i z ludzkiej
pamięci. Wywrócony w poprzek jezdni tramwaj-baryka-
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da. Żółty piasek odkryty bezwstydnie na śródmiejskiej
ulicy, pod płytami chodnikowymi wyrwanymi na barykadę. Parterowe sklepiki udające śródmieście. Zardzewiała
taśma cekaemu na harcerskiej mogile przed sklepem z
obuwiem. Wolno jadący tramwaj przez plac pierwszej
wielkiej śródmiejskiej budowy, wśród warszawiaków
sprawdzających postęp na rusztowaniach MDM. Szpalery trzydziestoletnich lip, które wyrosły w ciągu miesiąca.
Pałac Kultury i Nauki, który na przekór obcej architekturze coraz mocniej wrasta w krajobraz miasta i utrwala
się w świadomości warszawiaków. Wschodnia Strona
Marszałkowskiej, pierwsze zadośćuczynienie warszawskich tęsknot do nowoczesnego centrum, przypieczętowana zwalistym pudłem hotelu z pogniecionej tektury.
Fragment postrzelanej ceglanej ściany, który obojętnie
mijają hotelowi goście.
Są ulice starsze i bardziej od Marszałkowskiej dostojne.
Są piękniejsze i bardziej warszawskie. Ale na żadnej historia nie wypisała tak skrupulatnie warszawskiego kalendarza ostatniego półwiecza.
Gdy po długim rozstaniu spotykam kogoś bliskiego,
mimo woli rejestruję ślady minionych lat. Różnicę między zachowanym obrazem, wyretuszowanym serdeczną
pamięcią, a napotkaną bezlitosną rzeczywistością. Tak i
z mego okupacyjnego spotkania z dawną Marszałkowską
zapamiętałem przede wszystkim jej ówczesną inność.
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Nie zapamiętałem śladów wrześniowego oblężenia.
Umiem je odtworzyć na podstawie tego, czego się później dowiedziałem, ale ich nie pamiętam. Przesłoniły je w
moich wspomnieniach późniejsze hałdy gruzu i kikuty
wypalonych domów.
Był początek marca. Już nie zima i jeszcze nie wiosna.
Wydało mi się brudno i biednie. Jedyną kolorową plamą
w zmęczonej szarzyźnie ulicy był jadowicie zielony patrol
żandarmów, idących środkiem chodnika. Serce mi biło,
gdy ich mijałem. Mieli przeegzaminować na warszawskiej ulicy moje starannie dobierane w Londynie ciuchy.
Ani spojrzeli na mnie.
Przyglądałem się ludziom. Jeszcze nie jeden z nich, ale
już nie obcy przybysz. Wydali mi się zmęczeni, jakby się
gdzieś śpieszący. Nieoczekiwanie wśród pozornie jednakowych i szarych przechodniów zauważyłem warszawską
modę. Przekorną, wojenną modę, która usiłowała wykpić
i przesłonić biedę. Dziewczyny w zgrabnych pantoflach
na drewnianych podeszwach, z eleganckimi, mocno wypchanymi torbami, tylko że z papierowego płótna. Chłopcy w niby sportowych kurtkach, które mimo "cywilnych"'
guzików aż nadto przypominały wojskowe płaszcze. W
miejscu dawnych wystawowych szyb tkwiły małe okienka w niezdarnych drewnianych futrynach.
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Zanim przeczytałem pierwszy plakat, uderzyły mnie jego
dwujęzyczne napisy. Obok plakatów drobne ogłoszenia.
Na postrzelanych tynkach, na słupach przystanków
tramwajowych. Małe karteczki, pisane odręcznie lub na
maszynie, wyblakłe od słońca i deszczu, postrzępione od
wiatru.
Na jezdni mało osobowych samochodów, za to dużo nowych dla mnie pojazdów: rowerowych riksz. Stare warszawskie tramwaje, dziwnie nierówno wypełnione. Zatłoczone w części przeznaczonej dla Polaków i niemal puste, przezroczyste w części wydzielonej tabliczką: "Nur
für Deutsche."
Inny wydał mi się dźwięk ulicy, bez samochodowych
klaksonów, wypełnionej stukotem drewnianych podeszew, dzwonkami rowerów i pokrzykiwaniem zdyszanych
rikszarzy. Najdziwniejsze zaś było to, że wszyscy dookoła mówią po polsku.
Z daleka, przed nami, widać było znajomą sylwetkę kościoła Zbawiciela, dziwnie asymetryczną, ze spaloną iglicą na jednej z wież.
Choć szliśmy możliwie najwolniej, w końcu jednak doszliśmy na Puławską 24. Nowoczesny, duży dom "Wedlowski", zbudowany w latach trzydziestych. Sprawdziliśmy nazwisko i numer mieszkania na liście lokatorów.
Zgadzało się. Już to dodało mi otuchy. Zadzwoniłem.
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- Panowie do kogo? - zapytał nieufny głos przez szparę w
drzwiach zamkniętych na łańcuch.
- Przywożę herbatę od wuja Władysława - wyrecytowałem półgłosem hasło wyuczone na lotnisku przed skokiem. Teraz na warszawskiej klatce schodowej wydało
mi się sztuczne. Ale było skuteczne.
Korci mnie konfrontacja wyobraźni z rzeczywistością.
Ileż to razy w szkole w Londynie, na cichociemnych kursach, podczas lotu do Polski - wyobrażałem sobie tę scenę, gdy otworzą się przede mną drzwi pierwszego konspiracyjnego mieszkania w okupowanej Warszawie.
Czy tak wyobrażałem sobie to pierwsze spotkanie? Na
pewno nie. Mieszkanie wydało mi się zbyt dostatnie, gospodarze zbyt dobrze ubrani. Nie pasowali do mojej egzaltowanej wyobraźni. Pasowali za to doskonale do okupacyjnej Warszawy, gdzie powierzchowny sąd o ludziach
niejednego wyprowadził w pole.
Czekałem na konspiracyjno-patriotyczny biuletyn, a gospodarz poczęstował nas angielską herbatą, suszoną
kiełbasą, domowymi konfiturami i barwną opowieścią o
codziennym życiu w Warszawie. Gęsto przeplataną wiadomościami z "gazetek", ostatnimi komunikatami BBC i
informacjami z czarnego rynku.
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Nie wydał mi się dostatecznie wzruszony ani naszym
skokiem, ani nawet trzema lotami, o których nie omieszkałem wspomnieć. Cieszył się z naszego przybycia jak z
dobrego kawału, który wspólnie zrobiliśmy Niemcom.
Byłem tym pierwszym spotkaniem speszony. Spodziewałem się bohatera, a przywitał mnie zwyczajny, pogodny
facet, żeby nie powiedzieć - cwaniak. Jeszcze wówczas
nie wiedziałem, jak w okupowanej Warszawie te dwa pojęcia były sobie bliskie, jak znakomicie się uzupełniały.
Widać było, że żył dostatnio. Mogłem się domyślać, że
"handlował". A przecież nie trafiłem do niego jako sprzedawca waluty czy towarów z zagranicznych paczek, ale
jako cichociemny spadochroniarz. Towar znacznie bardziej trefny niż "twarde", "świnki" i "zielone". Hasła
"Śmierć frajerom" i "Jakoś leci" pasowały do niego. A
jednocześnie to jego imię, nazwisko i adres nie osłonięte
żadnym szyfrem czy pseudonimem zabrałem ze sobą z
Londynu jako przepustkę do konspiracyjnej Warszawy.
Dobrze wiedział, na co się dobrowolnie narażał jako
"kontakt" dla dalekich, nieznanych spadochroniarzy. Ale
na pewno by mnie wyśmiał, gdybym mu wspomniał o odwadze, patriotyzmie. Do kogo ta mowa?
Wstyd mi, ale nie pamiętam jego nazwiska. Nazwiska,
które mi podano przed odlotem do kraju, a które wkuwałem na pamięć. Gdy tylko zamknęły się za mną drzwi
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jego mieszkania, starałem się jak najskuteczniej zapomnieć nazwisko gospodarza. Przez następne miesiące i
lata mego konspiracyjnego żywota starałem się do tego
nazwiska nie wracać. Wymazać je z pamięci, z podświadomości. To była najskuteczniejsza forma zapewnienia
mu bezpieczeństwa i mojej wdzięczności. Udało mi się.
Pozostał dla mnie "Panem B". Choć nawet i tej litery nie
jestem całkiem pewny. Nie odnalazłem go po wojnie. Nie
podziękowałem mu, że nie bał się mi zaufać, że mi otworzył drzwi. I że mnie zaprosił na zbyt dobre śniadanie.
Chciałbym go przeprosić, że go tak powierzchownie
wówczas oceniłem. Już po ukazaniu się pierwszego wydania tej książki dowiedziałem się, że mieszkanie Puławska 24 m. 23, nasz "adres kontaktowy", gdzie zgłosiliśmy
się wraz z "Dżulem" rano 4 marca 1942, zamieszkiwał
wówczas pan Alfred Bartniak. Okazuje się, że dobrze zapamiętałem go jako "Pana B".
- Mam dwadzieścia deka herbaty do sprzedania - zawiadomił kogoś telefonicznie nasz gospodarz w trakcie śniadania.
- Zaraz przyjdzie po was "ciotka" - oświadczył nam po
krótkiej rozmowie.
"Ciotka" - osoba, fach, instytucja konspiracyjna, najserdeczniejsze wspomnienia każdego cichociemnego skocz-
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ka. I nie wykuty jeszcze tytuł na pomniku bohaterów i na
wielu wojennych mogiłach.
Z "ciotką" spotykał się każdy z nas zaraz po zgłoszeniu
się na adres kontaktowy w Warszawie. "Ciotka" prowadziła do pierwszego "gorącego" konspiracyjnego mieszkania, ułatwiała pośredni kontakt z rodziną, zaopatrywała w pierwsze fałszywe dokumenty, uczyła abecadła konspiracyjnego życia w okupowanej Warszawie. Jednemu
pomogła w pozbyciu się strachu odbierającego spokój,
drugiego oduczyła niepotrzebnej, głupiej brawury. Za
każdego nadstawiała karku.
Nazwa "ciotka" powstała i przylgnęła samorzutnie. Nazwisko fałszywe, często zmieniane - więc najprościej
było "ciociu". Umówić się przez telefon, zostawić wiadomość na "skrzynce", rozmawiać idąc ulicą. Różne były
organizacyjne "ciotki", młode i starsze, pogodne i zatroskane. Ale wszystkie bezgranicznie odważne i całym sercem oddane swoim "ptaszkom".
Trudna i niebezpieczna praca "ciotek" ujęta była w ramy
organizacyjne "Importu". W pierwszym okresie po skoku
opiekowały się nami "ciotki" z komórki "Ewa", podległej
V Oddziałowi KG-Łączności. Po okresie aklimatyzacji byliśmy przekazywani do komórki "Ptaszki U", podległej I
Oddziałowi KG-Operacyjnemu, skąd dostawaliśmy przydziały służbowe. ("Ptaszki" - to serdeczna nazwa, którą
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"ciotki" określały swoich "chłopców", litera "U" - skrót
uciekinierów z oflagów i stalagów, również podopiecznych "ciotek".)
Komórką "Ewa" do wiosny 1943 roku kierowała Maria
Szczurowska - "Danka", następnie Michalina Wieszeniewska - "Antosia". W skład tej komórki wchodziły: Ludwika Ciechomska - "Jagna", Julia Klimasowa - "Irka" i
Zofia Podoska - "Franka". Komórką "Ptaszki" kierowała
Irena Kończycowa - "Nata"; w jej skład wchodziły: Eugenia Martensowa - "Kasia", Cecylia Piotrowska - "Sulima"
i Zofia Stawarzowa - "Jadwiga", w późniejszym okresie
Gałecka oraz "Zofia" NN.
Nazwa "ciotki" obejmowała w konspiracyjnym żargonie
zarówno kobiety-żołnierzy AK z komórek "Ewa" i "Ptaszki", jak i te panie, które z nimi współpracowały. A więc
Stefania Dowgiałło, dr Zofia Franio, Irena Gumińska,
Irena Jędrzejowska, Irena Konopacka, Wanda Młodzianowska, Helena Mysłowska, Maria Natanson-Sdzielewska, Magdalena Ochman, Irena Potworowska, Helena i
Maria Wańkowicz, Zofia Woyzbun, Krystyna Zelwerowicz i wiele innych, których nazwisk nie udało mi się
ustalić.
Przyjmująca cichociemnych "Ewa" miała do dyspozycji w
każdym okresie co najmniej dwa punkty kontaktowe dla
skoczków przybywających do Warszawy z placówek
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zrzutowych. Były to tak zwane "lokale londyńskie", których zaszyfrowane adresy i hasła przekazane do Londynu podawano nam w ostatniej chwili, przed odlotem. Wybierano do tego celu mieszkania z telefonem, w ruchliwych i łatwych do odnalezienia punktach miasta, z pewnym i godnym zaufania dozorcą domu. Ponadto komórka
"ciotek" miała do dyspozycji szereg kwater dla skoczków, mieszkań "gorących" i "zimnych". Mieszkania "gorące", pierwsze, do których trafialiśmy po zgłoszeniu się
na punkt kontaktowy, to takie, w których gospodarze
wiedzieli, że jesteśmy przybyłymi z Anglii skoczkami spadochronowymi. W mieszkaniach "zimnych", z których korzystaliśmy w późniejszym okresie, przeważnie również
za pośrednictwem "ciotek", gospodarze wiedzieli jedynie, że jesteśmy w AK czy choćby tylko w "organizacji''.
Ani w "gorących", ani w "zimnych" mieszkaniach gospodarze nie znali prawdziwych imion ani nazwisk swych lokatorów.
Ile było takich mieszkań w Warszawie w latach 19411944? Nie da się odtworzyć pełnej ich listy, a nawet i w
komórce "ciotek" ze względów bezpieczeństwa nigdy nie
było ich ewidencji. Musiało ich być bardzo, bardzo wiele.
Bo przecież każdy z 316 skoczków meldował się po skoku w Warszawie, szedł do "gorącego" mieszkania, a później korzystał z niejednej "zimnej" kwatery "ciotek". Zapewne trafialiśmy, w różnych okresach, do tych samych
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mieszkań, ale były i takie, które na skutek wpadki czy
zagrożenia trzeba było "palić", opróżniać z dnia na dzień
i więcej z nich już nie korzystać.
Bez tych setek ofiarnych i odważnych ludzi, którzy nie
wahali się przyjmować nas pod swój dach, cichociemne
zrzuty do kraju byłyby niemożliwe. Znajdowaliśmy u nich
mieszkania i lokale kontaktowe - za co według gestapowskiej taryfy groził obóz koncentracyjny lub kara śmierci pomoc lekarską, obiad, ubranie, życzliwy uśmiech tak
bardzo nam potrzebny.
Trzeba było nie lada odwagi i zimnej krwi, a i trochę
szczęścia nie zawadziło, by tak jak na przykład pani Stefa Dowgiałło, do mieszkania której na ulicy Natolińskiej
trafiało wielu cichociemnych, przyjmować ich nawet
wówczas, gdy zakwaterowano u niej na pewien czas dwu
gestapowców, a na odwołanie kontaktowego adresu
przekazanego do Londynu było już za późno.
Dowodem wspaniałej solidarności społeczeństwa, dyscypliny oraz organizacyjnej sprawności "ciotek" była znikoma ilość wpadek cichociemnych w konspiracyjnych
mieszkaniach. Ta, o której najwięcej wiadomości udało
się zebrać, to, przypadkowa zresztą, wpadka "Stewy" Olgierda Stołyhwo, "Froga" - Jana Hoerla i "Szermierza"
- Janusza Jarosza w dniu 30 kwietnia 1943 roku w mieszkaniu "Froga" na ulicy 6 Sierpnia 4. Wbrew zakazowi
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"ciotek" spotkali się oni tego dnia we trójkę. Mieli do
omówienia ważną sprawę dotarcia do miejsca zrzutu i
odzyskania zakopanej tam broni. Siedzieli właśnie nad
mapą. Tak zastał ich patrol Policji Kryminalnej rewidującej ten dom w poszukiwaniu kogoś innego. Trzech młodych ludzi w mieszkaniu w godzinach pracy, do tego
jeszcze z mapą. To wystarczyło. Wywiązała się walka.
Skatowanego "Stewę" gestapowcy wynieśli związanego
do samochodu. Zginął bez śladu. Na Pawiaku go nie odnotowano. "Frog" został stracony opodal Pawiaka w kilka dni po aresztowaniu, "Szermierz" - wywieziony do
Oświęcimia przeżył.
"Stewa" - ppor. Olgierd Stołyhwo. Spośród długich cichociemnych dróg jemu przypadła chyba najdłuższa.
Przez Związek Radziecki i Afganistan dotarł w sierpniu
1941 roku do Indii, gdzie zgłosił się do władz brytyjskich
jako ochotnik do Polskich Sił Zbrojnych. Anglicy na
wszelki wypadek go aresztowali, ale wysłali do Anglii.
Tam sprawa jego niecodziennej wędrówki została wyjaśniona. Przed skokiem do kraju brał udział w wypadach
komandosów brytyjskich do Francji i Norwegii. Skakał
do Polski z 14 na 15 marca 1943 roku. Został zamordowany w sześć tygodni po skoku.
O wpadce i śmierci "Walki" - ppor. Jana Marka w maju
1943 roku wiadomo jedynie, że walka toczyła się na klat-
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ce schodowej i na dachu domu róg Wspólnej i Poznańskiej, że po obu stronach byli zabici.
Moją "ciotką" była "Antosia". Korpulentna, w wieku w
sam raz na ciotkę. Pod jej opieką cała nasza szóstka
"Kołnierzyków" przeszła szczenięce dni aklimatyzacji.
Lubiła słuchać "nieprzyzwoitych" kawałów, pić mocną
kawę i nawet w najgorszych opresjach nie traciła pogody
ducha. Na dnie przepaścistej torby - wypchanej damskimi fatałaszkami - nosiła gazetki, zrzutowe pistolety, rewolwery i grypsy.
W zasadzie miała się nami opiekować tylko w pierwszym
okresie po skoku, do czasu otrzymania przez nas przydziałów organizacyjnych. Wbrew instrukcji nie rozstaliśmy się z "ciotką Antosia". Na "wszelki wypadek" mieliśmy z nią stale organizacyjny kontakt i alarmowy telefon
lub "skrzynkę". Niejeden raz potrzebowaliśmy jej pomocy.
Lekarstwa i ubranie dla "Czarki" spuchniętego z głodu,
gdy po ucieczce z przyfrontowego więzienia dowlókł się
po miesiącu do Warszawy. Miejsce w lecznicy dla Marie
Springer, która aresztowana na dwa miesiące przed porodem przez gestapo we Lwowie uciekła i mimo listów
gończych dotarła do Warszawy.
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Po przejściu kanałami ze Starówki do Śródmieścia spotkałem "ciotkę Antosię" w przydzielonej nam kwaterze w
podziemiach PKO.
- Nie masz butów? Nie możesz chodzić w tak podartych i
ubłoconych spodniach!
Byłem już dwa i pół roku po skoku. Zginęła połowa "Kołnierzyków". Ruiny Warszawy dopalały się. Ale dla "ciotki
Antosi" byłem niezmiennie jednym z jej pierwszych cichociemnych "ptaszków".
Nie zdążyła mi przynieść obiecanych butów i spodni. Z
jednym ze swoich "ptaszków" dołączyła do batalionu
"Czata 49", który po przejściu kanałami ze Starówki
szedł właśnie na Czerniaków. W nocy z 19 na 20 września udała się nad Wisłę, by przewieźć rannego
"ptaszka" na tamten brzeg. Poległa, rozerwana pociskiem artyleryjskim koło statku "Bajka".
Nie zidentyfikowano jej mogiły. "Danka", u której meldowaliśmy się wkrótce po skoku, również nie doczekała
końca wojny. Brała udział w Powstaniu na Mokotowie,
opiekując się grupą samotnych dzieci. Gdy głód coraz
bardziej dokuczał jej małym podopiecznym, wyprawiała
się nocą do pobliskich ogródków działkowych po jarzyny.
Trzeciego września czołgającą się wśród zagonów "Dankę" przyłapał niemiecki reflektor, a w chwilę potem ka-
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rabin maszynowy. Zwłoki jej odnaleziono dopiero w roku
1945.
4 marca 1942 roku, pierwszego dnia mego pobytu w
Warszawie, szliśmy we dwoje do mego pierwszego konspiracyjnego mieszkania na ulicy Noakowskiego. "Ciotka" była na kredyt z nas dumna. Szczęśliwa, żeśmy przylecieli, odnaleźli placówkę i zgłosili się na adresy kontaktowe.
- Pamiętaj, nazywam się "ciotka Antosia" - instruowała
mnie, gdyśmy szli, czule trzymając się pod rękę.
Pamiętam.
Państwo Wolscy (?), gospodarze mego pierwszego mieszkania na Noakowskiego, przyjęli mnie z pełną życzliwości dyskrecją. Wiedzieli o mnie dostatecznie dużo, by nie
zadawać pytań i odpowiadać cierpliwie na moje drobiazgowe indagacje.
Pilno mi było do kontaktów organizacyjnych, do spotkania z Zosią, z matką i rodzeństwem. Byłem o 10 minut od
Zosi, od naszego mieszkania na Topolowej. Nie dalej od
mieszkania rodziców na Mokotowskiej. Mogłem tam po
prostu iść lub sięgnąć po telefon i wykręcić znajome numery. Tak łatwo - i tak ogromnie trudno. Nie zdecydowałem się. Bałem się, by moim nieoczekiwanym pojawie-
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niem się w Warszawie nie zburzyć ich uspokajającej
pewności, że jestem w Anglii.
Poprosiłem "ciotkę Antosię", by mnie skontaktowała z
moją teściową, doktor Zofią Garlicką. To wydawało mi
się najrozsądniejsze. Nie dekonspirowało wobec "ciotki"
mego prawdziwego nazwiska - to była zasada konspiracji, nie brak zaufania - i pozwoliłoby na szybkie spotkanie Zosi.
"Ciotka" znała doktor Garlicką i obiecała zorganizować
to spotkanie w najkrótszym czasie. Tymczasem zapowiedziała kilkudniową kwarantannę. Nalegała, bym sam nie
chodził po mieście i z nikim się nie spotykał. Obiecała
przez ten czas uzyskać dla mnie kontakt organizacyjny i
wyrobić fałszywe papiery. Nie miała zaufania ani do wystawionego mi w Londynie przedwojennego dowodu osobistego, ani do mojej przedwojennej znajomości Warszawy.
Nie mogłem usiedzieć w domu. Ledwo się za "ciotką"
drzwi zamknęły, wyszedłem, by sprawdzić na ulicy moją
nową osobowość. Kupiłem "Nowy Kurier Warszawski",
poszedłem do fryzjera na Hożej. Pasowałem do warszawskiej ulicy. Chyba tylko emocja, jaką odczuwałem przy
mijaniu kilku pierwszych umundurowanych Niemców,
odróżniała mnie od reszty przechodniów. Ale o tym wiedziałem tylko ja.
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Idąc ulicą, zobaczyłem plakat. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co oznacza grupka ludzi czytających uliczne ogłoszenia.
"Obwieszczenie-Bekanntmachung"
Przeczytałem komuś przez ramię tytuł wydrukowany
dużą czcionką. Ktoś odszedł. Mogłem czytać z bliska
treść obwieszczenia.
"W dniu 26 lutego br. w godzinach wieczornych zastrzelony został urzędnik policji niemieckiej oraz jeden Niemiec «Volksdeutsch» ciężko raniony. Równocześnie jeden urzędnik polskiej policji śledczej został zastrzelony,
trzej urzędnicy polskiej policji śledczej ranieni. Jako kroki odwetowe za te akty zbrodnicze zarządziłem rozstrzelanie stu polskich członków organizacji tajnej. W wypadku powtórzenia podobnych aktów gwałtu przeciwko niemieckiej władzy zwierzchnictwa przydziały żywności dla
ludności zostaną wstrzymane na razie na przeciąg jednego tygodnia.
Warszawa, 3 marca 1942

Dr Fischer
Gubernator"1

Ludzie obok mnie zmieniali się. Stawali, czytali, odchodzili. A ja czytałem. Znowu od początku.

1

Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 1974, s. 258.
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Czytałem później niejednokrotnie różowosine plakaty z
listą zakładników, zapowiadające rozstrzelanie setek ludzi, wśród których odnajdowałem znajome nazwiska.
Przechodziłem obok miejsc publicznych egzekucji ulicznych, gdzie ukradkiem kładziono kwiaty i stawiano zapalone świeczki, zanim jeszcze obeschła krew przysypana
piaskiem. Ale nigdy nie doznałem takiego wstrząsu, jak
pierwszego dnia po skoku, gdy czytałem to niemieckie
obwieszczenie, które przywitało mnie w Warszawie.
Przypadek i "ciotka Antosia" sprawiły, że zamieszkałem
w mojej przedwojennej dzielnicy. Poszedłem spojrzeć na
znajome kąty. Czarna tablica z napisem: Wydział Architektury, pozostała na swym miejscu, choć Wydział oficjalnie nie istniał, a w gmachu na Koszykowej 55 funkcjonowała szkoła budowlana. Nie przypuszczałem, że robota konspiracyjna wprowadzi mnie już wkrótce do tego
gmachu.
Mokotowska 39. Mój rodzinny dom, o którym bohater
jednego z najpiękniejszych opowiadań warszawskich Jak
to było naprawdę Antoniego Słonimskiego mówi, że "to
jest stary, poczciwy dom, taka warszawska rudera, gdzie
człowiek czuje się naprawdę jak u siebie w domu, a nie
jak na wystawie od architektury".
Z listów, które dostawałem we Francji i w Anglii, wiedziałem, że rodzice i rodzeństwo przeżyli szczęśliwie na
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Mokotowskiej wrześniowe oblężenie i że po śmierci ojca
matka mieszka tu nadal z moją siostrą. Przez bramę zobaczyłem światło w oknie naszego dawnego dziecinnego
pokoju, w podwórzu na pierwszym piętrze. Przy wejściu
do bramy znajoma tabliczka:
CZESŁAW JANKOWSKI
ADWOKAT PRZYSIĘGŁY
PRZYJMUJE OD 5 DO 7
Przyłapałem się na naiwnym zdziwieniu, że tabliczka
wisi nadal. Jakby miała zniknąć wraz ze śmiercią ojca.
Poszedłem na Topolową. Na drugim piętrze w naszym
narożnym pokoju paliło się światło. Te same zasłony w
oknach w różowe i zielone pasy, które kupowaliśmy z Zosią. Czekałem. A nuż zobaczę w oknie jej sylwetkę. Nie
mogłem jednak wystawać zbyt długo, by mnie ktoś ze
znajomych nie przyłapał na podglądaniu własnego
mieszkania.
Na wypadek spotkania z żandarmerią czy granatową policją miałem przygotowaną "legendę". Byłem Stanisławem Brzózką, technikiem budowlanym. Wiedziałem - czy
też wydawało mi się wówczas, że wiem - jak powinienem
zareagować, co odpowiadać na pytania. Wobec kogoś z
bliskich byłbym bezradny. Byłbym sobą.
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Z mego pierwszego mieszkania na Noakowskiego najlepiej zapamiętałem okno w moim pokoju. Wysokie, dwuskrzydłowe, z oberluftem i lufcikiem, jak przystało na
okno w przedwojennej kamienicy. Tyle że zamiast jasnej
rolety rolka czarnego papieru zawiązywana sznurkiem.
"Verdunklung" - wojenne zaciemnienie przeciwlotnicze.
Okno wychodziło na ulicę. I to sprawiło, że prostokątny
obraz wycięty w ścianie pokoju tak mocno utkwił mi w
pamięci. Jak urzeczony gapiłem się na ulicę. Na pierwszy
rzut oka wrzesień 1939 i pierwsze lata okupacji nie
wprowadziły na niej wyraźnych zmian. Dookoła domy
stały nienaruszone. Nietrudno było jednak rozpoznać
ślady wojny. Blaszane rury od piecyków dymiące gdzieniegdzie w oknach, budka wartownika przy wejściu na
teren Politechniki, drogowskazy pełne niezrozumiałych
skrótów, wypisanych arogancką, kanciastą czcionką.
Wśród przechodniów różnokolorowe, obce mundury.
Sprawdzałem ich przynależność, wyuczoną w szkole w
Londynie. Na jezdni nieliczne wojskowe samochody, dorożka i rowerowe riksze. Z góry widać było, jak pedałujący z trudem rikszarz przechyla się miarowo w obie strony na rowerowym siodełku. Ludzie spiesznie wracali do
domów przed godziną policyjną. Latarnie uliczne osłonięte zaciemnieniem przeciwlotniczym rzucały ciasne
krążki światła na zabłoconą ulicę. Tylko drzewa pozostały nie zmienione.
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Po kolacji gospodarz przyniósł z głębi mieszkania radio i
wysłuchaliśmy komunikatu z Londynu. Czterdzieści
osiem godzin temu słuchałem tej audycji na stacji wyczekiwania, wczoraj na pokładzie halifaxa... Po wiadomościach: "Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż". Następny bombowiec z kolejną ekipą cichociemnych czy zapowiedź spokojnej nocy dla wyczekujących placówek?
Długo nie mogłem zasnąć. Wsłuchiwałem się w odgłosy
miasta, w melodię wielopiętrowej kamienicy. Nie wypełniał jej, jak dawniej, program radiowy przenikający z natarczywą punktualnością klatki schodowe, stropy, ściany. Wydała mi się głucha. Każdy przejeżdżający ulicą samochód po godzinie policyjnej budził niepokój.
Gwizd dalekiej kolei, którą noc niespodziewanie ujawnia
w mieście, zabrzmiał mi znajomo.

2. SPOTKANIE
Zaprowadziła mnie "ciotka Antosia". Nie miała zaufania
do mojej samodzielności na ulicy.
Umówiony lokal, prywatne mieszkanie w rejonie placu
Narutowicza. Chwilowy brak prądu - częsta uciążliwość
w okupowanej Warszawie - wyreżyserował uroczystą
oprawę tego spotkania. Półki pełne książek, owalny mahoniowy stół, dwie świece w wysokim srebrnym lichta-
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rzu. Ich migotliwe płomienie odbijają się w okularach
oczekującej mnie siwej pani.
Doktor Zofia Garlicka, matka Zosi, moja teściowa. Wybitny lekarz ginekolog, całym życiem oddana opiece nad
matką i dzieckiem. Tytuł doktora medycyny uzyskała w
roku 1899 na uniwersytecie w Zurychu. W 1900 roku
wyszła za mąż za Stanisława Garlickiego, czynnego wówczas członka PPS, późniejszego profesora Politechniki
Warszawskiej. Po powrocie do kraju w 1900 roku specjalizuje się w Krakowie w ginekologii i położnictwie, tam
też odnosi pierwsze sukcesy zawodowe. W 1903 roku
obejmuje posadę w hucie "Raków" pod Częstochową. Od
1906 jest pierwszą w Polsce kobietą-lekarzem fabrycznym w fabryce Scheiblera i Grohmana w Łodzi. Inicjuje
zakładanie żłobków przyfabrycznych. W 1918 przenosi
się do Warszawy, gdzie rozwija szeroką praktykę zawodową. Od 1930 jest ordynatorem oddziału położniczego
Szpitala Ujazdowskiego. Działaczka postępowych stowarzyszeń kobiecych i organizacji lekarskich, krajowych i
zagranicznych. Inicjatorka i przewodnicząca Zrzeszenia
Lekarek Polskich. A dla najbliższych Mata.
Niewiele zmieniła się przez dwa i pół roku wojny. Zeszczuplała. Ten sam mądry, przyjazny uśmiech i ciekawość z lekka przymrużonych oczu krótkowidza. To samo
pogłębiające się z wiekiem podobieństwo do Marii Curie-
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Skłodowskie j. "Na starość człowiek ma taką twarz, na
jaką zasłużył."
Idąc na spotkanie, nie wiedziała, kogo zastanie. Ucieszyła się, że to ja jestem tym zapowiedzianym "panem, który
przywiózł wiadomości od ojca Magdaleny". Usprawiedliwiałem się, dlaczego prosiłem o spotkanie z nią, a nie z
Zosią, moją matką lub siostrą. Z uśmiechem przyjęła ten
kłopotliwy dowód mego zaufania.
Niewiele było czasu do godziny policyjnej, a tyle chciałem się dowiedzieć, tyle wytłumaczyć już podczas tej
pierwszej rozmowy.
Czy mogę się spotkać z Zosią? Przed kim z najbliższych
mogę się ujawnić? Czy mam prawo obciążać ich lękiem o
mnie? Tylekroć zadawałem sobie to pytanie. Na stacji
wyczekiwania, w samolocie, w pociągu z Wyszkowa. Im
byłem bliżej, tym trudniej było mi na nie odpowiedzieć.
Bałem się, żeby swoim przyjazdem i pobytem w Warszawie nie sprowadzić na nich dodatkowego zagrożenia. Ale
mimo to bardzo chciałem się z nimi zobaczyć. Choć na
chwilę. Starałem się ocenić surowo i uczciwie, ile w tej
chęci spotkania było tęsknoty, a ile zamiaru pochwalenia
się moją decyzją powrotu. Ile potrzeby rehabilitacji z niezdążania na wojnę, z wygodnego oczekiwania we Francji
i w Anglii.
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Opowiedziałem Macie szybko o moich niesławnych perypetiach wojennych. Uparcie wracałem do moich wątpliwości. Będę mieszkał gdzie indziej. Kontakty ograniczę
do minimum. Jeśli dostanę przydział w Warszawie, to i
tak trzeba się liczyć z możliwością choćby przygodnego
spotkania z kimś ze znajomych i mojej dekonspiracji. Obsesyjnie bałem się, żeby na Zosię, na najbliższych czegoś
nie naprowadzić. Bałem się nawet w myślach uzupełnić,
że tym czymś byłoby gestapo. Nie chciałem użyć argumentu, że nie wiadomo, jak długo będę miał szansę spotykania się. Nie chciałem wymusić na Macie tego przyzwolenia.
- Czy mogę się spotkać z Zosią?
- Tak. Obojgu wam będzie łatwiej.
Zosia i Magdalenka są zdrowe. Mieszkają razem na Topolowej. Nawet Astor, nasz pies, jest z nimi. Mata pracuje jako lekarz. Ma dużo roboty. Dają sobie radę.
Jakby chcąc mnie do reszty uspokoić, powiedziała, że nie
będę pierwszym skoczkiem spadochronowym, który zjawi się na Topolowej. Przed dwoma miesiącami mieszkał
tam przez kilka dni ranny cichociemny. Nie umiałem
wówczas zidentyfikować, że był to major Maciej Kalenkiewicz, zrzucony w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 roku,
ranny w rękę w starciu z żandarmami. Wieczorem 31
grudnia 1941 dotarł do lokalu kontaktowego na Służew-
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skiej 5. Przyszedł po godzinie policyjnej. Powiedział hasło. Gdy usłyszał prawidłowy odzew, zemdlał. Punkty sanitarne przygotowane dla skoczków były już nieczynne o
tej porze. Zaalarmowany doktor Jerzy Szulc opatrzył rannego, potem umieścił go w szpitalu, gdzie dokonał operacji. 3 stycznia Kalenkiewicz zgłosił się na Topolowej,
gdzie przebywał aż do wyleczenia ręki.
Nie zorientowałem się, że już nazajutrz po skoku byłem
tak blisko śladu tragicznego zrzutu "Jacketów". Nie
umiałem również z lakonicznych i spokojnych zdań Maty
domyślić się, że nie będę jedynym zagrożeniem Topolowej.
- Zosia jest w AK, w komórce opiekującej się Anglikami,
którzy uciekli z obozów jenieckich i ukrywają się w Warszawie. Mieszkali na Topolowej. Jeden z nich przeszedł
na Topolowej ciężki przypadek tyfusu.
- Teraz jest już zdrów - dodała Mata-lekarz.
- Czy to bardzo niebezpieczne? Uśmiechnęła się. Powtórzyła moje pytanie, jakby po raz pierwszy przyszło jej na
nie odpowiedzieć.
- Wszystko jest teraz niebezpieczne.
- Czy mogę iść na Mokotowską spotkać się z matką, z
siostrą? - wypytywałem nadal.
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- Nie masz po co chodzić na Mokotowską. Milczała przez
chwilę, potem powiedziała mi całą prawdę. Wiadomość
od Zosi, którą via Lizbona dostałem w Anglii, że ojciec
mój umarł nagle na serce, była dostosowana do wymagań niemieckiej cenzury, która w korespondencji z zagranicą nie tolerowała innych przyczyn śmierci Polaków
w Warszawie. O moim bracie Zosia napisała, że już od
wielu miesięcy jest poza domem i nie mają od niego wiadomości. Ojciec i brat, aresztowani przez gestapo w
kwietniu 1940 roku, zostali obaj rozstrzelani 21 czerwca
tegoż roku w Palmirach. Trudno było napisać Zosi, że
obaj nagle umarli na serce.
Matka była również aresztowana, ale udało się ją zwolnić z Pawiaka za okup-łapówkę. Gestapo było trzykrotnie
po moją siostrę, ale jej nie znaleźli. Obie mieszkają pod
fałszywymi nazwiskami gdzieś poza Warszawą. Zosia zna
ich adresy. Pisują do siebie. "Mokotowska" nie istnieje.
Mieszkają tam obcy ludzie.
Zrozumiałem, że nie powinienem się spotykać ani z matką, ani z siostrą. Ja bezpieczny w Anglii byłem im bardziej potrzebny niż w Warszawie. Tak mi się wówczas
wydawało. Będę mógł nadal do nich pisywać, przesyłać
pieniądze, zachowując pozory, że jestem na Wyspie. To,
że mieszkały poza Warszawą, ułatwiło taką konspirację.
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Pytałem dalej o Zosię, o Magdalenkę, o przyjaciół, o psa.
Tak bardzo potrzebowałem wiadomości o ich zwykłym
dniu, którego nie umiałem sobie wyobrazić.
Zbliżała się godzina policyjna. Mieliśmy iść w jedną stronę, ale wolałem Maty nie odprowadzać, żeby moją nieporadnością i brakiem dokumentów nie zaszkodzić jej w
przypadku ulicznej rewizji. Uzgodniliśmy, że z Zosią spotkam się nazajutrz o czwartej na rogu alei Niepodległości i 6 Sierpnia (obecnie Nowowiejska), na przystanku po
stronie pomnika Sapera.
Wbrew napomnieniom "ciotki Antosi", żeby nie wystawać zbyt długo na przystanku tramwajowym, bo to zwraca uwagę każdego "kapusia", byłem w umówionym miejscu o kwadrans za wcześnie. Gdyby nie szaroniebieskie
mundury niemieckich lotników skoszarowanych opodal
na Suchej, licznie o tej porze dnia wychodzących na miasto, zdawałoby mi się, że jak za narzeczeńskich czasów
czekam na Zosię, że jak zwykle trochę się spóźni i razem
pójdziemy na korektę na Wydział.
Przyszła punktualnie. Wypatrzyłem ją z daleka. Miałem
czas, by zapamiętać, jak była ubrana: kurtka z wielbłądziej wełny, przerobiona z podpinki mego palta, mały
brązowy kapelusik i dobrze mi znana duża skórzana torba, którą razem zamawialiśmy u rymarza. Ona mnie poznała dopiero w ostatniej chwili. Moja jesionka od Czer-
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wonego Krzyża w Londynie pasowała do warszawskiego
tła. "Legenda", którą układałem sobie na wypadek legitymowania nas na ulicy, uleciała mi z głowy. Ledwie pamiętałem, by jej powiedzieć, że spotkała się z panem
Stanisławem Brzózką, technikiem budowlanym, znajomym "z widzenia".
Niepomni konspiracyjnych reguł chodziliśmy po znajomych ulicach opodal domu. Szczęściem, nikt ze znajomych nas nie nakrył. Zosia miała do mnie żal, że na
pierwsze spotkanie wybrałem jej matkę, a nie ją i z lekka
wykpiwała moją przesadną ostrożność.
O sobie mówiłem mało. Przegrywanie wojny, pobyt we
Francji i w Anglii, decyzja skoku wydały mi się nieważne
wobec jej codziennego dnia. Słuchałem. Była od dawna
w ZWZ-AK, w komórce opieki nad "Dorszami". Już od
Maty wiedziałem, że to Anglicy, uciekinierzy z obozów
oficerów i podoficerów, z którymi utrzymywała stały kontakt. Miała kilku podopiecznych, "Kenneth", "Peter",
"Ronny". Przyznawała, że po pierwszym okresie zapału,
który ułatwiał lokowanie angielskich uciekinierów, gdy
zagrożone lokale należało "palić", coraz trudniej było
znaleźć mieszkania dla Anglików. Mimo to Zosia była
pełna optymizmu. A może tylko starała się mnie uspokoić? Chciałem tym jej opowiadaniem wypełnić lata rozłąki. Nie wszystko było dla mnie zrozumiałe. Pośród do-
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brze mi znanych osób i zdarzeń pojawiały się obce imiona, nazwiska, pseudonimy.
Najważniejsze dla mnie było to, co mówiła o sobie, o
Magdalence, o Mokotowskiej. O najgorszej pierwszej zimie, gdy zawalił się świat, a w pokoju, gdzie mieszkała z
Magdą, zamarzła woda zostawiona na noc. O aresztowaniu mego ojca i brata. O listach, które dostawała ode
mnie przez okazje. O paczkach z Lizbony, których
nadawcę rozpoznała bez trudu.
Od rannego skoczka, który mieszkał na Topolowej, wiedziała, że mam skakać do Polski. Nie zapytałem, czy
przedtem się tego spodziewała. Może bałem się, że - jak
zawsze szczera - odpowie mi, że nie. Uzgodniliśmy, że
chwilowo nikomu z bliskich nie powie o moim przybyciu,
ale że zorganizuje spotkanie z kilkoma osobami na Topolowej. Ucieszyłem się, gdy mi to zaproponowała. W korespondencji z moją matką i siostrą będzie utrzymywała je
nadal w przekonaniu, że jestem w Anglii. Na Topolową
przyjdę dopiero, gdy dostanę lepsze dokumenty, po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Najlepiej tuż
przed godziną policyjną, by nie zastać nikogo ze znajomych. Podałem Zosi mój telefon i przypomniałem nazwisko.
Odprowadziłem ją do rogu Wawelskiej. Dalej już nie
chciałem z nią iść, choć było pusto na ulicy i ciemno.
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Śmiała się z moich lęków i ostrożności. Obiecałem sobie
obejrzeć ją nazajutrz z daleka i po kryjomu, gdy będzie
rano wychodziła na spacer z Magdalenką i z psem.
Poszedłem na Topolową któregoś wieczora. Dom wyszedł z wrześniowego oblężenia uszkodzony bombą. W
trzecim roku wojny był już odbudowany. Działało nawet
centralne ogrzewanie. Ogród na dziedzińcu od strony
ulicy Lekarskiej, pełen drzew, stwarzał pozory spokoju,
odgradzał od wojny. Duże narożne mieszkanie na drugim
piętrze, w którym mieszkaliśmy przez trzy ostatnie
przedwojenne lata, u matki Zosi, niewiele na pozór się
zmieniło. Ze zdziwieniem napotykałem codzienne przedmioty: moja deska rysunkowa z czarną przykręcaną lampą, ekierki i przykładnica, wiszące na gwoździu w tym
samym miejscu co dawniej, książka telefoniczna z numerami dopisywanymi przeze mnie na okładce. Codzienne
drobne przedmioty, kiedyś bardzo bliskie, wydały mi się
obce - nierealne.
Magda spała z puchatym misiem w koszu od bielizny,
który jeszcze przed jej urodzeniem mianowaliśmy łóżeczkiem. Ostatni raz widziałem ją w sierpniu 1939. Niemal
trzy lata temu. To bardzo dużo w jej wieku. W moim także. Spała z nosem w poduszce. Była jeszcze wtedy poza
wojną i gestapo.
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Nie mogliśmy jej powiedzieć, kim jestem. Była jeszcze
zbyt mała na to, by wiedząc umieć to zataić, ale już zbyt
spostrzegawcza i wygadana, by nie zauważyć w domu
nieznanej osoby i nie opowiadać o tym. Będę dla niej
"nowym panem". Problem mojej konspiracji przed naszym psem rozstrzygnął sam Astor, kudłaty airdale-terier. Pachniałem jeszcze widać cichociemnym skokiem,
bo mnie na powitanie dokładnie obwąchał, nie poznał i
znudzony poszedł spać na swoje posłanie.
Mata próbowała na wszelki wypadek stworzyć mi alibi.
Ustawiła w pokoju Zosi fotografię Jurka Nagabczyńskiego, nie żyjącego od kilku lat pierwszego męża Dudy, i zapowiedziała kategorycznie:
- Pamiętajcie, że to jest Staś Jankowski.
Dzielna, kochana Mata!
W rozmowach z Matą i Zosią niewiele mówiliśmy o naszych powiązaniach organizacyjnych i robocie konspiracyjnej. Nie taiły przede mną, że na Topolowej wielokrotnie mieszkali Anglicy; domyślałem się, że znowu mogą
się zjawić - ja nie ukrywałem, że przyleciałem do służby
w Wywiadzie AK. Ot i wszystko. Zbyt mało jeszcze wówczas wiedziałem o bogactwie konspiracyjnego życia w
Warszawie, by móc sobie wyobrazić, jak bardzo Mata i
Zosia były w nim zaangażowane. Nie zdążyłem się od
nich samych wiele dowiedzieć.
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Uzupełniła mi obraz życia na Topolowej siostra Zosi, Jadwiga Putowska, w drukowanych po wojnie wspomnieniach.
"Dyskrecja matki była doskonała. O jej działalności dowiadywaliśmy się głównie po wojnie. Ileż to razy zdarzało się usłyszeć lub przeczytać w literaturze wspomnieniowej, że ten i ów otrzymał z rąk doktor Garlickiej papiery aryjskie, że w jej mieszkaniu była skrzynka Sztabu
Generalnego AK, odbywały się zebrania robocze Podziemnej Szkoły Teatralnej i inne tego typu imprezy. Matka nie zdradzała się nam nigdy słowem, gestem, aluzją.
Dyscyplina zawodu czy szkoła dawnego socjała?
A jednak o sprawach dziejących się na Topolowej dowiadywaliśmy się czasem, natknąwszy się na nie przypadkiem.
Pewnego razu szukałam czegoś w bibliotece i spoza rzędu książek wypadły dwa mundury Wehrmachtu - nie było
pytań ani wyjaśnień. W miarę «spalania się» lokali zagęszczało się mieszkanie matki i siostry. Między innymi
mieszkał czas dłuższy lokator - starszy pan namiętnie
uprawiający działkę [inż. Bolesław Zieleniewski - "Żaryn"
z "666", jednej z komórek wywiadu AK - S. J.]. Ogrodnikamator wyprowadził się błyskawicznie, kiedy na Topolowej zrobiło się gorąco. O tym, że był on kurierem AK i
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kursował na trasie Warszawa-Paryż, dowiedziałam się po
wojnie.
Wiosną 1941 roku z polecenia właściwej komórki AK zamieszkał na Topolowej oficer armii brytyjskiej, dowódca
grupy jeńców, którzy uciekli z oflagu pod Poznaniem i
oczekiwali przerzutu przez granicę do swoich baz wojskowych. Christopher Silverwod-Cope, nazywany z imienia Kit, wyprowadzał się co pewien czas, jednak wracał,
bo kwatery spalały się i było o nie coraz trudniej. Członkowie grupy chętnie spotykali się w gościnnym domu.
Sytuacja skomplikowała się w zimie: Kit zachorował na
tyfus plamisty z ciężkimi następstwami. Ukryty w najdalszym pokoju, długie tygodnie walczył ze śmiercią. Stan
był tak ciężki, że omawiano nawet sposób potajemnego
pogrzebu nocą na spółdzielczym dziedzińcu ogrodowym.
Dzięki opiece lekarskiej doktora Stanisława Wszelakiego
i staraniom obu pań domu pacjent wyzdrowiał i opuścił
bardzo już zagrożone mieszkanie. Był na to czas najwyższy - aresztowano w tym czasie w Poznaniu osoby, które
miały kontakt z tą właśnie grupą jeńców. Z tego powodu
odłożono wyznaczony termin przerzutu zbiegów."2
Przy następnej bytności na Topolowej spotkałem naszych
najbliższych przyjaciół - Zosię Chojnacką, koleżankę z
2

J. Putowska, Wspomnienie o doktor Zofii Garlickiej, "Archiwum
Historii Medycyny" 1973, XXXVI, s. 191-211.
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Wydziału Architektury, Janka Wojtowicza, Stefana Putowskiego. Siostry Zosi, Jadwigi Putowskiej - Dudy, postanowiliśmy nie denerwować moim pojawieniem się.
Była w ostatnim miesiącu ciąży. Powiemy jej, jak urodzi.
Mamy czas. Wszyscy czworo byli w ZWZ-AK. Cieszyłem
się, że się nie dziwili, że skoczyłem, że jestem z nimi.
W kilka dni później spotkałem się na Topolowej z podopiecznymi Zosi. Zależało jej na tym. Porucznik Christopher Silverwood-Cope - Kit, Anglik, i porucznik John
Crawford, Szkot.
Wysoki, przystojny Kit w cywilnym ubraniu wyglądał od
biedy po warszawsku, ale szkocka fizjonomia rudego
Johna trudna była do zamaskowania.
Opowiadałem im o Szkocji, o Londynie - oni mnie o Warszawie. Piliśmy angielską herbatę z paczki przysłanej via
Lizbona, wymienialiśmy konwencjonalne angielskie
uprzejmości. Raz tylko opuściła Kita angielska flegma,
gdy mi opowiadał o tym, jak żandarmi bili na ulicy ludzi.
Rozmawialiśmy po angielsku. Kilka polskich zdań, które
wtrącili, zalatywało przeraźliwie angielskim akcentem.
Gdybym je usłyszał od uprzejmej Szkotki w kantynie
Church of Scotland w St. Andrews lub od majora Perkinsa w "Siedemnastce", byłbym mile zaskoczony. Na Topolowej, w mieszkaniu Maty, Zosi, Magdaleny - byłem
przerażony. Uświadomiłem sobie, że każda chwila tej
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beztroskiej rozmowy, każda minuta naszego pobytu w
tym mieszkaniu jest zagrożeniem dla domowników. Zagrożeniem byli Anglicy, byłem ja. W każdym innym miejscu w Warszawie mogłem być Brzózką, Wszuckim, Zawadzkim - technikiem Ostbahnu, urzędnikiem Landwirtschaftliche-Zentralstelle, tapicerem Heereskraftfahrparku. Ausweis, kenkarta i adres były fałszywe. W razie
wpadki obciążałem siebie. W mieszkaniu na Topolowej
byłem Stanisławem Jankowskim, cichociemnym skoczkiem. Obciążałem siebie i moich najbliższych. Postanowiłem ograniczyć wizyty na Topolowej, spotykać się z Zosią
na mieście.
Obaj Anglicy nie mieszkali już od pewnego czasu na Topolowej, ale bywali tam często. Po mieście poruszali się
sami. Po niemiecku mówili niewiele lepiej niż po polsku.
Byli pod opieką odpowiedniej komórki AK. Chroniły ich
cywilne ubrania, fałszywe dokumenty, głupota niemieckich żandarmów, życzliwość i spryt warszawskiej ulicy.
Osłaniała ich odwaga setek Polaków, którzy zdając sobie
w pełni sprawę z konsekwencji, nie zawahali się przyjąć
ich pod swój dach, żywić, ubierać, leczyć.
Sympatyczni chłopcy - ufali organizacji i własnemu
szczęściu. A może - choćby podświadomie - liczyli na "taryfę ulgową", którą w razie wpadki Niemcy stosowali
wobec Anglików? Zaryzykowali ucieczkę z oflagu, chcieli
włączyć się do konspiracji w Polsce. A może tylko prze-
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żyć przygodę, "story", którą będą mogli opowiadać do
końca życia, popijając whisky przy kominku? Próbowałem odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób Anglicy mogliby się włączyć do konspiracyjnej służby w Polsce?
Udział w dywersji i partyzantce - najprostszy sposób włączenia się do walki z Niemcami - wymagał ochotniczego
zgłaszania się Anglików. Współpraca z polskim wywiadem byłaby trudna i mało owocna wobec nieznajomości
polskiego i niemieckiego języka. Przerzut za granicę, do
któregoś z państw neutralnych i dalej do Anglii, mógł
mieć duże znaczenie propagandowe pod warunkiem, że
Anglicy mieliby dostateczny zasób informacji o Polsce
Podziemnej i że zdawaliby sobie sprawę z ceny każdego
dnia ich wolności w Warszawie.
Rozmawiałem nieraz z Matą i Zosią na temat ukrywających się Anglików. Obie zdawały sobie sprawę z możliwości i konsekwencji wpadki. W czasach, które w Warszawie zdewaluowały strach, grożąc karą śmierci nawet
za nielegalny wypiek pieczywa sprzedawanego w biały
dzień na rogu ulicy, można było albo bać się wszystkiego
i załamać się, albo nie bać się niczego i żyć pełnią życia,
znając cenę tego wyboru.
Próbowałem argumentować, że odwaga nie może oznaczać braku ostrożności, nadmiernego ryzyka. Zbyt jesz-
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cze byłem wówczas w Warszawie "świeży", za mało wiedziałem o konspiracji, bym mógł sam rozstrzygnąć moje
wątpliwości, uspokoić strach. Tym trudniejszy, że dotyczący nie mnie, ale mych najbliższych. Zosia potakiwała,
uspokajała mnie. Obiecywała ograniczyć kontakty z Anglikami. Zapewniała, że przerzut Anglików za granicę
ma nastąpić już wkrótce i że w okresie oczekiwania nie
będą mieszkali na Topolowej.
Ale oboje wiedzieliśmy, że sprawa przerzutu jest trudna,
a przygotowania długotrwałe i że przy pierwszych trudnościach mieszkaniowych jej podopiecznych Zosia nie
dotrzyma obietnicy.
Sprawa Anglików ukrywających się w Warszawie i związanych z tym trudności organizacyjnych zajmuje sporo
miejsca w korespondencji Komendanta AK z Londynem.
W radiogramie z 25 września 1941 generał "Grot" donosi:
"Od 3 miesięcy napływ jeńców angielskich ogromny. Kilkunastu przerzuciliśmy na wschód, wielu daliśmy pieniądze i pomoc. Ich ilość oraz wybitnie niekonspiracyjne i
nonszalanckie zachowanie się wyklucza możliwość zorganizowanego przez nas zajęcia się nimi i raczej położą
nasze komórki i szlaki z takim trudem montowane i
ochraniane, tym bardziej że warunki bezpieczeństwa
znowu pogorszone."
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15 listopada 1941: "...o przerzucie Anglików. Obecnie
warunki jeszcze gorsze i cięższe [...] Jedyne szlaki, na
które warto by kierować jeńców, którzy przybyli do Gen.
Gub., to zach. Małopolska, skąd przez Czechy na Szwajcarię. Ostatnie transporty skierowano jako robotnicze z
powrotem przez Niemcy na Szwajcarię. Ewentualność
kierowania przez Małopolskę wschodnią via Rumunia na
Turcję jeszcze nie zbadana. Z powyższego już wynika, że
kierowanie uciekinierów angielskich do Gen. Gub. wysoce niewskazane, skoro z powrotem przez Niemcy pójdą
na Szwajcarię. Uważam za konieczne raczej powstrzymać ich w chęciach ucieczki via Gen. Gub."
1 maja 1942: "Napływ pojedynczych Anglików do tzw.
Gen. Gub., głównie do rejonu Krakowa i Warszawy, rozpoczął się od sierpnia 1940 r. Trafili oni bądź do naszych
komórek wojskowych i cywilnych, bądź do innych organizacji lub osób prywatnych i wszędzie spotykali się z
bezzwłoczną opieką i pomocą.
Specjalnie duży ich ruch wystąpił pod koniec lata 1941,
co zmusiło nas do uregulowania sprawy opieki «z urzędu», by nadać jej jednolity kierunek i by uciszyć szum
koło nich, grożący licznymi wsypami.
W tym celu w jesieni 1941 roku, w porozumieniu z DR
[Delegat Rządu - S.J.] powołaliśmy do życia Towarzystwo
Polsko-Angielskie spośród osób zaangażowanych już w
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opiece nad Anglikami, z tym, że nadzór nad jeńcami i
działalnością organizacyjną objął Del. Rz., pomoc zaś
przerzutową miało dać SSS [czasowy kryptonim Sił
Zbrojnych w kraju - SJ.].
Dwaj Anglicy... przerzuceni przez «Mu» ["Muszkieterzy"
- organizacja wywiadowcza - S J.] wpadli na Bałkanach w
lecie 1941 r., ujawniając szereg adresów w Warszawie.
Agent gestapo S., udając członka Intelligence Service,
dotarł według tych adresów przez p. M. (Angielka z pochodzenia) do Towarzystwa Polsko-Angielskiego, powodując schwytanie 27 lutego 1942 r. dwóch Anglików,
przerzucanych na Szwajcarię, oraz aresztowanie 12
członków i rozbicie samego Towarzystwa [...].
Ostatnio przerzuty natrafiają na bardzo wielkie trudności wobec objęcia przez Niemców ścisłego nadzoru nad
ościennymi obszarami i bardzo długich tras do holowania. Połączone one są z bardzo wielkimi kosztami i bardzo dużym ryzykiem."
Meldunek z 1 września 1942 za okres od 1 III do 31 VIII
1942 r.:
"Zorganizowano specjalną komórkę opiekującą się dorszami. Otrzymują oni: kwatery, dokumenty, wikt, odzież i
ekwiwalent gotówkowy na wydatki osobiste. Udziela się
im lekcji jęz. polskiego, niemieckiego i francuskiego.
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Starania ewakuacji do kraju napotykają duże trudności
wskutek:
a) słabej znajomości języków, co uniemożliwia poruszanie się po terenach okupowanych
b) trudności przekraczania licznych kordonów granicznych
c) małej chęci wyjazdu ze strony zainteresowanych.
W okresie sprawozdawczym aresztowano 4 dorszów (2
oficerów i 2 szeregowych). Stan obecny 1 oficer i 9 szeregowych."3

3. POCZĄTEK ROBOTY
Wyobrażałem sobie, że dostanę przydział organizacyjny i
robotę nazajutrz po zameldowaniu się w Warszawie, a
tymczasem od kilku dni czekałem bezczynnie. Moje natarczywe nalegania o kontakt z właściwą komórką "ciotka Antosia" zbywała lakonicznym - nie nudź, czytaj gazety, zdążysz. Miałem do niej o to żal. Niesłusznie. Wiosną
1942 roku wywiad AK przeżywał kolejną falę wpadek i
aresztowań. Kontakty były pozrywane. Z trudem nawiązywano łączność. Uczyłem się okupacyjnej Warszawy. Z
chodzenia po mieście, z lektury szmatławca, z gazetek,
3

Armia Krajowa w dokumentach, t. II. Czerwiec 1941 - kwiecień
1943. Meldunki gen. Roweckiego do gen. Sikorskiego: nr 242,
s.89; nr 257, s. 134-135; nr 303, s. 227-229; nr 335, s. 313.
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których dostarczał mi mój gospodarz. Mijani na ulicy
żandarmi już nie robili na mnie wrażenia i - co było
znacznie ważniejsze - ja na nich również. Już przestałem
się bać, a jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, jak się zachowam wobec niebezpieczeństwa.
Spotykałem się z resztą "Kołnierzyków". Oni też jeszcze
czekali na przydziały organizacyjne. Wobec ludzi, u których mieszkaliśmy, trudno nam było zachować tajemnicę
naszego skoku. Nie znali naszych prawdziwych nazwisk,
ale wiedzieli dobrze, kogo przyjmują pod swój dach i
czym ryzykują. Nasz zrzut był dopiero piątą operacją cichociemną z Londynu. Dla udręczonych okupacją ludzi
byliśmy potwierdzeniem sprawności organizacji i antyniemiecką witaminą. Cząstką pasjonującej przygody i
źródłem najnowszych wiadomości z Anglii, gdzie tylu
było ojców, mężów, braci, synów.
Brak przydziału i troskliwa opieka ludzi, u których
mieszkałem, izolowały mnie nie tylko od ryzyka konspiracyjnej roboty, ale nawet od codziennych niebezpieczeństw, na jakie był narażony w okupowanej Warszawie
każdy Polak. Każdy, kto żył, pracował, poruszał się po
mieście. Było mi wstyd, że korzystam z taryfy ulgowej.
Pierwszą poprawkę do mojego naiwnego poczucia bezpieczeństwa i nudy wprowadziły wiadomości o losach
ekipy "Jacket". To właśnie oni zwolnili dla nas miejsce na
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stacji wyczekiwania. Skakali do Polski w nocy z 27 na 28
grudnia 1941. W składzie:
por. Marian Jurecki - "Orawa", dowódca
mjr inż. Maciej Kalenkiewicz - "Kotwicz"
por. dr Alfred Paczkowski - "Wania"
por. inż. arch. Andrzej Świątkowski - "Amurat", "Effendi"
oraz kurierzy polityczni:
ppor. Tadeusz Chciuk - "Celt"
Wiktor Strzelecki - "Buka".
Z lakonicznych informacji majora Perkinsa w "Siedemnastce" można było wnioskować, że zrzut "Jacketów" nie
był w stu procentach udany. Oficjalnie Anglicy mówili
nam co prawda, że OK, ale z drobnych niedomówień, łatwo wyczuwalnych w cichociemnej branży, podejrzewaliśmy, że tak nie było. Nie chcieli nas peszyć przed skokiem.
Przez "ciotkę Antosię" próbowałem się dowiedzieć o losach tego zrzutu. Była dostatecznie wprowadzona w
sprawy cichociemnych, by odszukać ślad "Jacketów".
Miała widać więcej zaufania do mnie niż major Perkins,
bo powiedziała mi prawdę. Z szóstki skoczków czterech
dotarło do Warszawy, dwóch zginęło w walce z Niemcami. Szczegółów dowiedziałem się znacznie później. Drużyna "Jacketów" poza normalnym wyposażeniem dostała
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do przewiezienia do kraju 380 tysięcy dolarów, zapakowanych w dwunastu jednokilogramowych, hermetycznych puszkach, w tak zwanych "gwoździach". Wobec dodatkowego obciążenia skoczkowie - aby mieć większą
swobodę ruchów - postanowili zapakować rzeczy osobiste, na przykład zapasowe ubrania, do worka bagażowego. Worek został przymocowany do spadochronu i miał
być zrzucony pomiędzy trzecim a czwartym skoczkiem.
Mimo wiadomości z kraju o "spaleniu" placówek odbioru
pod naciskiem Anglików podjęto decyzję wykonania operacji "Jacket" "na dziko" w rejonie na zachód od Skierniewic. Start halifaxa, z dywizjonu 138 z polską załogą
pod dowództwem porucznika Mariusza Wodzickiego, nastąpił w dniu 27 grudnia 1941 roku o godzinie 19.20 z
polowego lotniska Leconfield koło Stradishall. Samolot
był ostrzeliwany nad Danią. Zrzut nastąpił o godzinie
2.30. Załoga samolotu błędnie rozpoznała teren. Zamiast
w rejonie Skierniewic skoczkowie zostali zrzuceni o 20
kilometrów na północ od Łowicza, na las wysokopienny
przy szosie Sochaczew-Gąbin. Tuż przy granicy GG, ale co fatalnie zaważy na ich losach - po tamtej stronie granicy, na teren włączony do Reichu. "Orawa" i "Kotwicz"
zawiśli na drzewach. "Kotwicz" uwolnił się sam i ściągnął swój spadochron. W ciemnościach i zamieci "Orawę" odnaleźli koledzy dopiero po długich poszukiwaniach. Nieprzytomny wisiał na linkach spadochronu.
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Zdjęli go, ale nie udało się ściągnąć jego spadochronu.
Tak więc ukryli tylko cztery spadochrony, hełmy i kombinezony pod stertą gałęzi. Czekali świtu, by odnaleźć worek z bagażem. Stwierdzili, że zawisł na szczycie wysokiego drzewa.
Znajdowali się w pobliżu wsi, słychać było dochodzące
stamtąd odgłosy. Falujące na wietrze czasze obu spadochronów osiadłych na drzewach widoczne były z daleka.
Mogły w każdej chwili sprowadzić Niemców, zaalarmowanych w nocy przez nadlatujący nisko bombowiec.
"Amurat" zaproponował, by koledzy odeszli jak najprędzej, a on pozostanie, by zdjąć zaczepione na drzewach
spadochrony. Wówczas "Orawa", dowódca ekipy, podzielił zespół na dwie grupy. On z "Amuratem" zostali na
miejscu. "Kotwiczowi" i "Wani" przekazał wszystkie
"gwoździe" i polecił im udać się na punkt kontaktowy w
Domaniewicach lub w Skierniewicach. (Byli przekonani,
że znajdują się w rejonie Skierniewic.) "Kotwicz" i "Wania" usiłowali przekonać "Orawę", że nie warto zostawać, a już on, jako dowódca drużyny wiozący pocztę dla
Komendanta ZWZ, w żadnym wypadku nie może ryzykować. Bezskutecznie. Wraz z odchodzącymi wyruszyli
obaj kurierzy cywilni, którzy mieli swoje kontakty i przed
Skierniewicami chcieli odłączyć.
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Poszli. Dwaj pozostali podeszli do stojących na skraju
lasu budynków. Trafili na Polaków, od których dowiedzieli się, gdzie zostali zrzuceni.
Próbowali zdjąć spadochrony z drzew przy pomocy drabiny, ale nie mogli wejść wyżej po oblodzonych pniach.
Próbowali siekierą ściąć drzewa - ale musieli zrezygnować. Zajęłoby im to zbyt wiele czasu. Rozwidniało się.
Niemcy mogli nadejść lada chwila. Losy grupy "Kotwicza" przedstawił "Wania" w opublikowanych w 1981
roku wspomnieniach.4
Ruszyli w ustalonym kierunku. Wkrótce weszli do wsi. Z
niemieckich kierunkowskazów zorientowali się, że są na
granicy Generalnej Guberni i terenów przyłączonych do
Rzeszy. W chwilę później zostali otoczeni przez patrol
niemieckiej straży granicznej. Jeden z Niemców prowadził psa. Niemcy trzymali ich na muszce karabinów i kazali im zbliżyć się na odległość kilku kroków.
Skoczkowie zdążyli uzgodnić, że są robotnikami wracającymi "nach Hause" i że będą strzelać dopiero, gdy ich
wprowadzą do budynku lub zaczną rewidować. Naiwne
pozornie tłumaczenie odniosło skutek i sierżant niemiecki kazał im maszerować pod eskortą do odległej o kilometr strażnicy. Wprowadzili ich do pokoju, w którym sta4

A. Paczkowski, Lekarz nie przyjmuje, Warszawa 1981, s. 131136.
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ła świątecznie ubrana choinka, ustawili w szeregu i przystąpili do rewizji.
I wtedy zaczęło się...
W kilka sekund zastrzelili żandarmów, a następnie znajdujących się w innych pomieszczeniach Niemców. W
ostatnim pokoju natknęli się na kobietę i mężczyznę, którzy padli na kolana i błagali o litość. Od nich dowiedzieli
się, że znajdują się we wsi Wszeliny w pobliżu Sochaczewa i gdzie mogą dostać konie i wóz. Przed wyjściem
"Wania" nie zapomniał zastrzelić psa. "Ogromny wilczur
siedział w boksie i merdał do mnie ogonem - ale był to z
chwilą rozpoczęcia pościgu nasz najbardziej niebezpieczny przeciwnik."
Okazało się, że w czasie strzelaniny "Kotwicz" został ranny i krwawił obficie. Zdobyli konie i wóz z woźnicą, władowali rannego i odjechali galopem. Na skaczącym po
wybojach wozie "Wania" założył "Kotwiczowi" opatrunek
i usztywnił ramię. Jak się okazało, ranny miał postrzelone lewe przedramię, złamane obie kości. Stracił dużo
krwi, ale był przytomny. Wkrótce zmienili woźnicę i konie. By go uratować przed represjami Niemców i zmylić
pogoń - kazali mu wracać, zameldować żandarmom, że
został sterroryzowany i że wiózł ich w kierunku Łowicza.
Podobnie odprawili kolejnego woźnicę, a sami - rozstawszy się z cywilnymi kurierami, którzy mieli własne punk-
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ty kontaktowe - poszli piechotą przez las w kierunku
Skierniewic, byle jak najdalej od Łowicza. Ranny "Kotwicz" trzymał się dzielnie, ale szli bardzo powoli. Po
drodze przy charakterystycznej kępie drzew "Wania",
który dotychczas dźwigał wszystkie "gwoździe" (12 kg!),
zakopał w śniegu część ładunku. Resztę ukrył w stodole
obok napotkanej samotnej chałupy, w której mieszkali
Polacy.
Ruszyli dalej. Brnęli po nocy w śniegu. Ranny "Kotwicz"
był coraz słabszy. Świt zastał ich w drodze - szli coraz
wolniej. O zmierzchu doszli wreszcie do plebanii w Domaniewicach, która była ich punktem kontaktowym.
Przezorny "Wania" zostawił rannego na pobliskim cmentarzu i poszedł sprawdzić plebanię. Choć ksiądz pomylił
odzew - już kilkanaście minut później "Wania" mógł
wreszcie rozebrać rannego, dać mu lek zastępujący w jakimś stopniu transfuzję krwi, zrobić mu prawidłowy opatrunek, nakarmić go, ułożyć do snu. "Uświadomiłem sobie wówczas - wspomina "Wania" - że nie jedliśmy nic od
dwóch dni."
Dzięki księdzu odnalazł placówkę ZWZ. "I odtąd już
wszystko było proste."
31 grudnia 1941 roku "Wania" zameldował się w Warszawie, przy ulicy Natolińskiej 4, u pani Dowgiałło.
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Po ich zameldowaniu się w Warszawie ludzie z komórki
odbioru zrzutów wyruszyli, by przywieźć ukryte pieniądze, odszukać i udzielić pomocy dwom pozostałym, którzy mieli przy sobie pocztę do Komendanta AK i dotychczas nie przybyli do Warszawy.
Przywieźli pieniądze i wiadomość o śmierci skoczków.
Znałem ich obu.
"Orawa" - porucznik kawalerii Marian Jurecki, odznaczony w kampanii francuskiej 1940 roku Krzyżem Virtuti
Militari, dowódca drużyny "Jacket".
"Amurat" - porucznik Andrzej Świątkowski, architekt. W
1939 roku na wiadomość o wojnie - jak pisałem - wyruszył z Afganistanu, gdzie wówczas pracował. Do Polski
już nie zdążył. Skakał jako jeden z pierwszych cichociemnych. Zginął na polskiej ziemi.
W depeszy z 3 stycznia 1942 - w sześć dni po skoku - generał "Grot" donosił do Londynu:
"Zrzut 27/28 nastąpił w Reichu na las, odbyto walkę z
posterunkiem granicznym, zabijając 4 Niemców. Wania i
ranny Kotwicz przybyli do nas. O reszcie ludzi, poczcie,
pieniądzach brak na razie wiadomości. Część spadochronów wpadła. Rejon w dalekim promieniu Niemcy ściśle
obstawili. Placówki Łąka, Struga nieczynne, punkty kon-
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taktowe zagrożone, dalsze zrzuty w tym rejonie niemożliwe. Nowe adresy podam dodatkowo. Kalina 474."
W uzupełniającym meldunku generał "Grot" podawał
okoliczności śmierci skoczków: "...komendant Orawa (z
pocztą) i Amurat pozostali pewien czas na miejscu zrzutu dla ukrycia spadochronów. Natrafiła na nich obława
zarządzona przez Niemców po walce z grupą Kotwiczą zostali zaskoczeni i zastrzeleni."5
W trzy miesiące później rozkazem Komendanta AK czterej cichociemni z drużyny "Jacket" zostali odznaczeni
krzyżem Virtuti Militari. "Kotwicz", "Wania" oraz pośmiertnie "Orawa" i "Amurat".
Według "Wani", który po wojnie weryfikował w terenie
okoliczności zrzutu, dwaj cichociemni zostali zastrzeleni
przez załogę wartowni w Brzozowie.
Podobną wersję usłyszałem od miejscowych ludzi, gdy w
1950 roku z przyjaciółmi Andrzeja stawialiśmy na anonimowych mogiłach dębowe krzyże z nazwiskami i pseudonimami poległych.
Wyszli z cmentarza, gdzie się ukrywali, szli drogą w kierunku Warszawy. Wyobrażam sobie, jak byli napięci ner5

Armia Krajowa w dokumentach, t. II. Czerwiec 1941 - kwiecień
1943. Meldunki gen. Roweckiego do gen. Sikorskiego:nr 274, s.
179-180.
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wowo. Omyłkowe miejsce zrzutu, nieudana próba zdjęcia
spadochronów, pierwszy dzień w okupowanej Polsce.
Wiedzieli już, jak bardzo pomyliła się załoga ich samolotu. Gdy mijali posterunek żandarmerii w Brzozowie, jeden z Niemców postanowił ich wylegitymować. Może zaintrygował go nietypowy wygląd idących, może zaalarmowani wystrzelaniem załogi pobliskiej strażnicy Niemcy legitymowali i rewidowali w tej okolicy każdego przechodnia. Idący drogą skoczkowie mogli go nie zauważyć,
bo - według opowiadających mi to zdarzenie - żandarm
wyszedł na ganek bez kurtki.
Na krzyk Niemca "Orawa" zareagował automatycznie.
Tylekroć ćwiczył "instynktowny strzał" na cichociemnych
kursach dywersyjnych. Strzał i ranny żandarm zaalarmował resztę posterunku. Ostrzelali uciekających skoczków
z pistoletów maszynowych. Jurecki zginął na miejscu.
Ranny Świątkowski, leżąc, ostrzeliwał się. Ostatnim
strzałem odebrał sobie życie. Niemcy obdarli obu poległych z ubrań i wieczorem tego dnia - 28 grudnia 1941 zaczepili hakami ciała obu skoczków i powlekli je po
śniegu do wsi Wszeliny, w pobliżu której w polu zakopano zabitych. Miejscowa ludność potajemnie przeniosła,
jeszcze podczas wojny, zwłoki do mogił usypanych opodal kościoła. Na bezimiennych mogiłach składano kwiaty.

3. POCZĄTEK ROBOTY

444

Nie wiem, która wersja śmierci cichociemnych skoczków
jest prawdziwa. Wszystkie prowadzą do tych samych żołnierskich mogił.
Na pytanie, co stało się z pocztą, którą Niemcy znaleźli
przy zwłokach "Orawy", przyniósł odpowiedź raport niemiecki, którego odpis wiosną 1942 roku krakowski
kontrwywiad AK przesłał do Warszawy. Raport podawał,
że jakaś puszka z papierami znaleziona przy poległych
wybuchła podczas otwierania, a zawartość jej uległa spaleniu. Dobrze jednak, żeśmy się tak delikatnie obchodzili
z naszym "faszerowanym" pudełkiem podczas lotu do
Polski i w trakcie skoku!
Wiadomość o śmierci "Orawy" i "Amurata" była pierwszą
o śmierci kogoś spośród nas. Teoretyczna świadomość,
że cichociemny fach pociąga za sobą liczne straty, to zupełnie co innego niż skreślenie znajomych pseudonimów
z listy skoczków. Zwłaszcza tych pierwszych. Z czasem
już się do tego przyzwyczaiłem. Ale emocja, kto następny, pozostała do końca.
Póki nie wsiąkłem w Warszawę, trapiłem się, żeby mnie
zbyt szybko nie rozpoznali moi znajomi, którzy wiedzieli,
że "jestem w Anglii". Taka dekonspiracja mogła spowodować dodatkowe zagrożenie dla Zosi, utrudnić moją
konspirację wobec matki i siostry.
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Obawy, jak zareagują na mój widok napotkani znajomi,
rozwiali skutecznie Janek Grabowski, przyjaciel, kolega
ze szkoły i z Wydziału Architektury, i Krysia Jakimowicz,
młodsza koleżanka z Wydziału. Dlaczego właśnie oni?
Bo ich pierwszych spotkałem nos w nos w kilka dni po
zrzucie.
Janka spotkałem na przystanku tramwajowym opodal Politechniki. Poznał mnie. Ale wobec braku jakiegokolwiek
znaku z mojej strony nie tylko że mnie "nie zauważył",
ale nie powiedział o naszym spotkaniu Zosi, z którą się
często widywał.
Na Krysię natknąłem się w barze "To Tu" na Brackiej,
gdzie pracowała jako kelnerka. Wyglądała ślicznie w
czarnej sukience z małym białym fartuszkiem. Umówiłem się tam z "Dżulem" w kilka dni po skoku. Gdy zamówiłem u niej bigos, spytała obojętnie, czy podać coś do
picia. Ale gdy nie wytrzymałem i poszedłem do kuchni,
żeby się przywitać i prosić o dyskrecję, przyznała, że się
jej ręce trzęsły z emocji, gdy notowała nasze zamówienie.
Zasada nierozpoznawania napotkanych znajomych, bez
obustronnej akceptacji gestem czy spojrzeniem, obowiązywała w okupowanej Warszawie. Nie wiadomo przecież
było, czy wczorajszy Stanisław Kowalski, urzędnik magistracki, zamieszkały na Lwowskiej, nie jest dziś Janem
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Wiśniewskim, technikiem budowlanym, zamieszkałym na
Bielanach.
Ten okupacyjny savoir-vivre potwierdził mi dość oryginalnie Stanisław Dziewulski, kolega architekt.
Spotkaliśmy się - żeby było śmieszniej - w sklepie papierniczym firmy "J. Dziewulski" na Krakowskim Przedmieściu przy Królewskiej. Dziewulski przyglądał mi się
uważnie - chodziłem już wtedy w mundurze kolejarza
Ostbahn - ale "nie poznawaliśmy się" nawzajem. Nie wytrzymał jednak. Wyszedł za mną na ulicę, wyminął mnie,
zajrzał mi prosto w nos i upewniwszy się, że to na pewno
ja we własnej osobie, obojętnie poszedł dalej.
Postanowiłem, że jednak lepiej będzie zbyt często nie
wystawiać na próbę konspiracyjnych kwalifikacji moich
znajomych i zamieszkać w mniej znajomej dzielnicy.
Przez "ciotki" dostałem mieszkanie na Pradze, na ulicy
Grajewskiej.
Moja gospodyni, żona podoficera lotnictwa przebywającego w Anglii, i jej brat, kolejarz, nie znali mnie, ale wiedzieli dobrze, skąd się wziąłem i czym ryzykują, przyjmując mnie do siebie. U nich poznałem, jak ludziom w Warszawie jest ciężko. Co to jest życie z przydziałowego
chleba, mąki i margaryny, wzmocnione skromnym kolejarskim szmuglem.
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Nie zagrzałem długo miejsca w mieszkaniu na ulicy Grajewskiej. Mój gospodarz, kolejarz należący do AK, postanowił przez kilka dni nie nocować w domu. Były aresztowania wśród jego kolegów kolejarzy, czuł się zagrożony.
Ostrzegł mnie o tym lojalnie. Musiałem i ja zbierać manatki. Alarm okazał się fałszywy, ale na Grajewską jako
lokator już nie wróciłem. Utrzymywaliśmy nadal kontakt.
Zaopatrywałem ich w gazetki, w zimie chodziłem w pożyczonym od niego służbowym, kolejarskim kożuchu.
W tym okresie dogoniły nas trzy ekipy skoczków, wśród
których było sześciu mych kolegów ze Szkoły Oficerów
Wywiadu. W sztabie w Londynie panowała widać moda
na kryptonimy "skórzane", bo kolejno skakały ekipy:
"Boot" - "But", "Legging" - "Sztylpy" i "Belt" - "Pasek".
Ekipa "Boot" skakała w nocy z 27 na 28 marca 1942
roku. Zrzuceni na las, rozrzuceni na przestrzeni trzech
kilometrów, niektórzy zawiśli na drzewach. Pozbierali
się jednak szczęśliwie i bez przeszkód zameldowali w
Warszawie. Byli wśród nich dwaj moi koledzy ze szkoły,
por. Jan Kostek - "Dań" i por. Jerzy Śmigielski - "Ślad".
W nocy z 30 na 31 marca po raz pierwszy dokonano jednocześnie dwu zrzutów do Polski. Z tego samego lotniska w Temsford wystartowały w krótkim odstępie czasu
dwa halifaxy z dywizjonu 138. Obydwie ekipy nie trafiły
na stacje oczekiwania.
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Nawigator ekipy "Legging", widząc w rejonie oczekiwania światła, dał komendę: "Go!" Dopiero w powietrzu
skoczkowie zorientowali się, że widoczne w dole światła
przesuwają się. Był to jadący pociąg. Pasażerowie zaintrygowani hukiem nisko nadlatującego bombowca mieli
zapewne ładny widok i sporo emocji, gdy białe parasole
wykwitły na czarnym niebie nad ich głowami. Skoczkowie lądujący obok jadącego pociągu w pobliżu stacji
Tłuszcz też mieli niemało emocji, ale szczęścia jeszcze
więcej, bo bez strat dotarli do lokali kontaktowych w
Warszawie.
Pomyłka nawigatora ekipy "Belt" mogła być znacznie
groźniejsza dla skoczków. Światła, które wziął za sygnał
oczekującej ich placówki, były to reflektory wież wartowniczych obozu radzieckich jeńców pod Końskimi. Nawigator zorientował się w pomyłce, ale było za późno, by
wstrzymać rozpoczęty zrzut. Skakali o siedem kilometrów od oczekującej ich placówki, niedaleko wież wartowniczych, karabinów maszynowych i reflektorów.
Niemcy z załogi wartowniczej zabrali część zrzuconych
zasobników, spadochroniarze lądowali bez strat i dotarli
szczęśliwie do Warszawy.
W tych dwu zrzutach byli wszyscy pozostali lokatorzy naszego londyńskiego mieszkania. W ekipie "Legging" porucznik Wiesław Ipohorski-Lenkiewicz - "Zagroda", i po-
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rucznik Janusz Zalewski - "Chinek". W ekipie "Belt" porucznik Jan Jokiel - "Ligota" i porucznik Stefan Majewicz
- "Hruby". Razem z nimi skakał również mój przyjaciel ze
szkockich czasów rotmistrz Jerzy Sokołowski - "Mira".
Sławny "Mira", skazany na śmierć przez gestapo oficer
"Wachlarza", uciekinier z Oświęcimia, więzień tunelu
"Dora". Ale wtedy, w marcu 1942 roku, jeszcze po prostu
"Belt nr l".
Przez "ciotki" dowiedzieliśmy się o przybyciu kolegów.
Uzgodniliśmy, że będziemy - w miarę możności - utrzymywać kontakty drogą organizacyjną. Jako "senior" wychowanków szkoły miałem informować następnych skaczących o warunkach pracy w kraju, ułatwiać kontakty z
kolegami.
Nie wywiązałem się z tego zadania. Wciągnęła nas robota, rozrzuciła daleko. O okolicznościach zrzutu wielu kolegów dowiedziałem się dopiero po wojnie. O okolicznościach aresztowania i śmierci niektórych nie wiem do
dziś.
Przylecieliśmy do kraju wyszkoleni w określonych specjalnościach. Z naszej szóstki "Kołnierzyków" "Dżul",
"Czarka" i "Gzyms" - do dywersji, "Róg" - do organizowania sieci placówek przyjmujących zrzuty, "Jarma" - "Maciek" i ja - do wywiadu. Ogólne wyszkolenie wywiadowcze, które przeszliśmy, dawało jednak bardzo różne moż-
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liwości użycia nas w kraju. Czekałem na przydział.
Wszystko jedno jaki, byle prędko.
Dostałem wreszcie kontakt. Szczupła, przystojna, czarnowłosa dziewczyna o śmiejących się oczach. Podczas
pierwszego z nią spotkania w mieszkaniu na Powiślu patrzyłem na nią jak urzeczony. Była pierwszą osobą z legendarnego wywiadu AK, którą spotkałem. Na przekór
mej egzaltowanej wyobraźni wyglądała całkiem zwyczajnie. Trudno było rozpoznać w tej pogodnej, młodej
dziewczynie - szefa łączności "Straganu", Wywiadu Ofensywnego AK.
Podczas kilku pierwszych spotkań wiedziałem o niej tylko, że nazywa się "Wanda" (Wanda Ossowska), że chodzi
w granatowym palcie, jest bardzo punktualna i że chwilowo nie ma dla mnie nic do roboty. Po latach wypomina
mi, że mówiłem na nią "babsko". - O, już babsko przyszło!
Próbowałem "suchej zaprawy". Pierwszą okazją była
praktyczna powtórka ćwiczeń porucznika Kobusa z
otwierania zamków, w której przypadła mi rola skromnego asystenta. Przez "Jarmę" - "Maćka" dowiedzieliśmy
się o wpadce jednego z naszych lokali na Polnej, w którym znajdowała się skrytka podłogowa z ważnymi materiałami. Trzeba było dostać się do zamkniętego na klucz
mieszkania, odnaleźć i otworzyć skrytkę i wynieść jej za-
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wartość. Z wstępnego rozpoznania wynikało, że gestapo
jeszcze tam nie było. Ale mogło być w każdej chwili. Nie
wiadomo było, czy dom nie jest obserwowany.
- A może byśmy tak spróbowali? Uzyskaliśmy zgodę na
tę robotę, adres lokalu, opis skrytki i sposobu jej otwierania oraz kogoś do pomocy. Kolega z komórki specjalnej kontrwywiadu, z zawodu włamywacz. Uzgodniliśmy
we trójkę plan działania, rozpoznaliśmy teren.
- Dajcie mi tylko obejrzeć ten zamek w drzwiach - prosił
kolega-ekspert. Poszliśmy. Ani przed domem, ani na klatce schodowej nikogo podejrzanego nie zauważyliśmy. Po
drugiej stronie ulicy była pusta przestrzeń Pola Mokotowskiego, co wykluczało możliwość obserwacji z domu
naprzeciwko. Kolega-ekspert okazał się prawdziwym artystą w swym fachu. Ubezpieczałem go o dwa piętra niżej. Już po chwili zaprosił nas do otwartego mieszkania.
Więcej czasu zabrało nam odnalezienie skrytki, choć
wiedzieliśmy, w którym pokoju mamy jej szukać. Była
pełna.
Drugą wprawkę - tym razem z dziedziny mych fałszerskich umiejętności - zawdzięczam "Wandzie". Dziwnym
trafem mój pierwszy fałszerski zabieg wykonany po skoku wiąże się z Matką Boską Częstochowską.
Podczas jednego ze spotkań dostałem od "Wandy" - na
szczęście - kartę pocztową z reprodukcją Częstochow-
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skiej Madonny. Mam ją do dziś. Na odwrocie okrągła
czerwona pieczęć: "Jasna Góra 27 lipca 1941 - Klasztor
OO. Paulinów."
Pokusa była zbyt silna. Obok autentycznej odbiłem własnoręcznie drugą pieczęć. Tylko kolor wypadł nieco
ciemniejszy. Do dziś bardzo jestem dumny z tej jedynej
"idealistycznej" pieczęci w mej fałszerskiej karierze.
Przyniosła mi szczęście.
Nie omieszkałem pochwalić się moim dziełem przed
"Wandą". Może to zadecydowało o mojej następnej robocie. Dostałem do przedłużenia legitymację Ostbahn jednego z naszych "kolejarzy". Miałem emocje przy tej
pierwszej robocie. Od mojej pieczątki mogło zależeć jego
życie.
Okres aklimatyzacji, sucha zaprawa i wyczekiwanie
skończyły się, gdy przez "Wandę" zostałem wezwany na
spotkanie z szefem. Elegancki szczupły pan, o suchej pociągłej twarzy i siwiejących włosach zaczesanych do
tyłu. Szef II Oddziału (Wywiadu) Sztabu AK "Dzięcioł" jak się dowiedziałem z powojennej lektury - podpułkownik Marian Drobik. Wiosną 1942 roku obejmował kierownictwo wywiadu w zastępstwie chorego na gruźlicę
pułkownika Wacława Berki, aresztowanego w kilka miesięcy później w sanatorium w Otwocku i zamordowanego
przez gestapo. "Dzięcioł" kierował wywiadem do grudnia
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1943 roku, kiedy to został również aresztowany i zamordowany przez Niemców.
Byłem pierwszym skoczkiem ze Szkoły Oficerów Wywiadu w Londynie, z którym rozmawiał. Wypytywał o program szkolenia, ilość kandydatów na zrzut do kraju, stosunki londyńskie. Nie krył żalu, że w Londynie nie doceniają trudności i niebezpieczeństwa służby wywiadowczej w kraju, że pomoc Londynu jest niedostateczna.
- Daleko są od nas.
Gdy próbowałem oponować, podając jako jeden z argumentów choćby nasz skok, przytakiwał bez przekonania.
- Zobaczymy, co wy tu u nas w kraju będziecie warci.
Choć w czasie tego pierwszego spotkania "Dzięcioł" wydał mi się ostry, niemal opryskliwy, byłem po jego stronie. Czułem, że dyskutował nie ze mną, może nawet i nie
z Londynem, ale ze zmęczeniem, niebezpieczeństwem,
odpowiedzialnością za ciągłe wpadki i aresztowania.
Liczył na nasze wyszkolenie techniczne, którego bardzo
potrzebował. Ustalił mój przydział i zakres roboty. Miałem dużo satysfakcji i jeszcze więcej emocji, gdy mi powierzył organizację i kierownictwo Wydziału Legalizacji i
Techniki.
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Dotychczas Oddział II nie posiadał takiej komórki, a potrzebował jej pilnie. W zakresie legalizacji, to znaczy fałszywych dokumentów, wywiad był obsługiwany przez
centralną komórkę legalizacyjną "Park". Doskonale zorganizowany i rozbudowany "Park", przeciążony robotą,
nie mógł sprostać trudnym i zawsze pilnym zapotrzebowaniom wywiadu.
"Dzięcioł" nie taił przede mną niebezpieczeństwa naszej
służby. Ostatnio były liczne wpadki i aresztowania, niektóre komórki i siatki terenowe trzeba było montować od
nowa. Określił główne zadania wydziału, który miałem
zorganizować.
- Fałszywe dokumenty - zdobywanie, własna produkcja,
wystawianie - zapewniające bezpieczeństwo i możność
swobodnego poruszania się.
- Gdzie?
- Po Warszawie w dzień i w nocy, podczas łapanek i rewizji, po GG, a jeśli trzeba, to i po całej podbitej Europie.
- Skrytki do przechowywania trefnych materiałów i broni
w lokalach, do przewożenia i przenoszenia, do przesyłania poczty.
- Raz na miesiąc wysyłamy pocztę do Londynu. Będziecie
ją pakowali - dodał, uprzedzając moje pytanie.
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- Szkolenie ludzi w technice wywiadu. Proste szyfry i
atramenty sympatyczne. Takie na przykład, żeby się mogli nimi posługiwać kolejarze.
Nie obiecywał pomocy. Radził liczyć na własne siły. Wyjaśnił mi schemat organizacyjny i kryptonimy komórek, z
którymi będę współpracował, oraz zasady funkcjonowania poczty. Dał mi kontakt na "Górskiego", mojego bezpośredniego przełożonego, szefa "Straganu", Wywiadu
Ofensywnego.
- Wasz kryptonim "198" - "Kucharski".
- Kiedy mam zacząć?
- Jak najprędzej. Łączność obowiązuje od jutra przez
"Stragan". Wasze życzenia?
Nie zgłosiłem żadnych. Byłoby ich zbyt wiele.
- Jak będziecie już gotowi, meldujcie pocztą. Meldujcie
jak najprędzej.
Wracałem zatłoczonym tramwajem. Wspominałem londyńską szkołę, szpiegowskie książki i filmy. Tajemnicze
laboratoria, dalekie podróże. Tymczasem byłem sam.
Miałem lokal, łączniczkę i kontakt na szefa. I trzy kwadranse do godziny policyjnej.
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Robota rozkręcała się powoli. Choć nie zdawałem sobie
sprawy z zasięgu wywiadu AK i jego potrzeb legalizacyjnych, czułem, że jest ich bardzo dużo. A tymczasem sam
robiłem niewiele. Dostałem lokal i łączniczkę. To już było
coś. Lokal był na poddaszu na Krakowskim Przedmieściu
przy Miodowej. Okno wychodziło na Św. Annę. Łączniczka miała pseudonim "Sława" - Janina Szybińska. Gładko
uczesana, blada, o mocno nieraz podkrążonych oczach.
Kaszlała długo i często. - Jak mnie żandarmi zatrzymają
w łapance i legitymują - tłumaczyła mi, nadrabiając miną
- zaraz zaczynam kasłać. Pomaga doskonale. Gdy ją po
kilku miesiącach namawiałem na urlop i leczenie czy
choćby wyspanie się i najedzenie, odmawiała. Nieśmiała
wobec ludzi pchających się do tramwaju, odważna i spokojna wobec legitymujących ją żandarmów. Aresztowana
w ulicznej łapance została wywieziona do Oświęcimia,
który szczęśliwie przeżyła.
Nosiła szare, wiatrem podszyte paletko i dużą torbę, w
której podwójnym dnie przenosiła pocztę. Taka torba
stanowiła niemal etatowe wyposażenie łączniczek naszego Oddziału. Produkowała je jakaś nasza komórka i
szczodrze zaopatrywała w nie łączniczki. Po pewnym
czasie nauczyłem się rozpoznawać "konspiracyjne" torby
i spotkawszy na ulicy, w tramwaju czy w sklepie znajomą
torbę sprawdzałem, czy właścicielka "pasuje" do niej. Ponieważ gestapo mogło znać konspiracyjne torby równie
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dobrze jak ja, już wkrótce mogliśmy - dzięki pracowni
"Pakulski" - zaopatrywać nasze łączniczki w inny model
torby lub całkiem inne opakowania dla konspiracyjnej
poczty.
Robota, jaką miałem w tym początkowym okresie, choć
potrzebna, wydała mi się nudna. Byłem "skrzynką pocztową". Pośredniczyłem w zamawianiu fałszywych dokumentów pomiędzy naszymi wydziałami a "Parkiem". Byłem jeszcze na marginesie spraw wywiadu. Zazdrościłem
"Parkowi" ich możliwości technicznych.
Ausweisy i inne dokumenty dostawałem od naszych komórek wywiadowczych rzadko. Ludzie widocznie nie
mieli jeszcze do nas zaufania. Bali się ujawniać, przesyłając nam własne dokumenty. Jeśli nazwisko i adres były
fałszywe, fotografia właściciela - była prawdziwa.
Przekazywanie do "Parku" zamówień i odbiór wykonanych tam dokumentów - choć wyznaczało mi chwilowo
bardzo poślednią rolę - miało tę zaletę, że pozwalało na
stopniowe opanowanie zadań legalizacyjnych i uczyło
dobrej roboty, w której celował "Park".
Stopniowo dostawałem blankiety i wzory najprostszych
dokumentów. Robota stawała się bardziej samodzielna i
ciekawsza. Dzięki naszej siatce kolejowej uzyskałem oryginalne blankiety legitymacji kolejowych Ostbahn i różnokolorowe znaczki, które naklejało się co kwartał na
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odwrocie legitymacji, przedłużając jej ważność. Nawet
stare, już nieaktualne znaczki były bardzo przydatne.
Naklejanie ich i odpowiednie podniszczenie legitymacji wcale niełatwy zabieg, wymagający dużo cierpliwości stwarzało pozory, że jest to legitymacja stara, już niejednokrotnie kontrolowana, automatycznie wzbudzająca u
sprawdzającego mniej podejrzeń. Z dumą zawiadomiłem
"Park", że jeśli mają jakieś kłopoty z legitymacjami Ostbahn (były powszechnie używane, gdyż ułatwiały przejazdy koleją i chroniły przed wywózką do Rzeszy) - to
"198" może im pomóc!
Moją specjalnością stały się również metryki urodzenia.
Poważnym wzmocnieniem fałszywych dokumentów osobistych było posiadanie "prawdziwego" zameldowania.
To znaczy takiego, które w przypadku sprawdzenia miało pokrycie w ewidencji ludności. Dzięki ludziom w Wydziale Ewidencji Zarządu Miejskiego, współpracującym z
AK, istniała do dyspozycji organizacji pewna ilość "martwych dusz".
Żeby wejść w skórę takiego legalnego poprzednika, trzeba było - poza ogólną zgodnością danych personalnych mieć odpowiednio dostosowany odcinek meldunkowy i
metrykę urodzenia. Imię, nazwisko i datę urodzenia dziedziczyło się po poprzedniku, odcinek meldunkowy załatwiali nasi ludzie w Wydziale Ewidencji, metrykę trzeba
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było dorobić. Żeby utrudnić sprawdzenie, były to z reguły metryki spoza Warszawy.
Ja sam, dzięki "ciotkom", zaraz po skoku wszedłem w
skórę i dokumenty pana Stanisława Wszuckiego ( nawet
imię się zgadzało!) urodzonego w roku 1912 w Wilnie,
zamieszkałego od dawna w Warszawie. Odpowiednio
podbudowany kompletem fałszywych legitymacji i kartą
pracy przeprowadził mnie pan Wszucki skutecznie przez
dwie łapanki.
Dostałem sporo różnych metryk in blanco z "Parku", uzupełniłem kolekcję blankietów i pieczęci własnym przemysłem i aplikowałem je z powodzeniem. Podpisywałem
proboszczów rozlicznych prowincjonalnych parafii, a nawet - obawiam się - że przysporzyłem im kilku świętych
patronów, komponując okrągłe pieczęci. Najwięcej trudności miałem z wpisywaniem łacińskiego tekstu na formularze drukowane w tym języku. Łaciny nie uczono nas
w Szkole Wywiadu, a z mojej szkolnej łaciny pozostało
mi w pamięci "Exegi monumentum..." i kilka przysłów.
Całkiem nieprzydatnych do fałszowania metryk. Chodziłem na korektę do zaprzyjaźnionego księdza w kościele
Św. Anny. Pomagał mi chętnie i z góry obiecał rozgrzeszenie za wszystkie fałszerstwa.
Na spotkaniach z "Górskim", szefem "Straganu", meldowałem o moich potrzebach legalizacyjnych: fachowcy od
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produkcji fałszywych dokumentów, blankiety, pieczęcie.
Szef obiecywał skontaktować mnie z ludźmi z naszego
Oddziału, pracującymi w tej branży, to jest z komórką
"Bradla" ("Bradl" - Kazimierz Leski), ale szło to opornie.
Poszczególne komórki niechętnie ujawniały swoje "chody". Każda wpadka i skompromitowanie fałszywych dokumentów stwarzały zagrożenie dla ich posiadaczy i dla
źródeł zaopatrzenia.
Wobec stale wzrastającego zapotrzebowania musiałem
rozbudować mój chwilowo dwuosobowy wydział. Nie
wiedziałem, gdzie szukać ludzi do takiej roboty. Kwalifikacje niezbędne w fałszerskim rzemiośle nie mieściły się
w żadnym ze znanych mi i dostępnych zawodów. Postanowiłem rozejrzeć się wśród znajomych. Jak szybko się
zorientowałem, większość z nich była w organizacji.
Pierwszą osobą, której zaproponowałem współpracę, był
Jan Wojtowicz - "Wojtek", znajomy sprzed wojny, chemik, fotograf-amator. Zaproponowałem mu współpracę
w organizowaniu pracowni fałszywych dokumentów. Liczyłem, że moje wyszkolenie londyńskie i umiejętności
kreślarskie uzupełnione jego chemią i zamiłowaniem do
foto pozwolą na rozkręcenie roboty.
Drugim był Leon Putowski - "Pakulski", do którego trafiłem przez jego brata Stefana, architekta. Zaproponowałem mu zorganizowanie pracowni technicznej.

3. POCZĄTEK ROBOTY

461

Siedzieliśmy w warsztacie stolarskim na Chłodnej 5.
Wśród narzędzi, suszących się desek, odnawianych mebli i rupieci. W pewnej chwili "Pakulski" znikł w jakimś
zakamarku, z którego przyniósł kawałek drewna, niczym
na pozór nie różniący się od wielu podobnych zalegających stolarnię.
- Przyjrzyj mu się.
A gdy nic szczególnego nie zauważyłem, wydobył z
drewna-skrytki aparacik radiowy własnej roboty.
- Słychać Londyn doskonale - dodał z fałszywą skromnością. Wiedziałem, że połknął haczyk.
Wybór okazał się znakomity. "Wojtek" i "Pakulski" pierwsi, których osobiście zaangażowałem do naszego
wydziału, wnieśli do roboty nie tylko odwagę i zimną
krew, ale równie cenną pomysłowość i wytrwałość. Razem przeszliśmy obok niejednej wpadki, przez niejedno
zagrożenie. Razem z lokalu "Pakulskiego" przy Chłodnej
5 wyszliśmy 1 sierpnia 1944 roku na zbiórkę batalionu
na cmentarzu Ewangelickim.

4. GESTAPO NA TOPOLOWEJ
Pierwszy sygnał o ponownym zagrożeniu Topolowej 8
(od 1936 roku i obecnie aleja Niepodległości 216) wydał
się niegroźny. Dawny znajomy doktor Garlickiej, jeszcze
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ze studenckich czasów, przyszedł niespodziewanie. Został na obiedzie. Poprosił o zapomogę na leczenie. Wymieniając niezbyt zresztą wysoką sumę, ostrzegł dobrodusznie o niebezpieczeństwie i bezcelowości ukrywania
Anglików. Zapowiedział ponowną wizytę.
Życzliwy, schorowany biedak - czy szantażysta? Nie musiał być agentem gestapo, żeby coś wiedzieć o angielskich sprawach na Topolowej. Był jednak niebezpieczny.
W tym samym czasie Bohdan Korzeniewski zaprzyjaźniony z doktor Garlicką ostrzegł o zagrożeniu Topolowej.
Postanowiliśmy natychmiast oczyścić i "spalić" mieszkanie, przestrzec Anglików, żeby nie przychodzili. Doktor
Garlicką wyjechała do krewnych w Grójeckie, Zosia z
Magdalenką na wieś do mojej matki i siostry. Nadal nie
ujawnialiśmy wobec nich mojej obecności w Warszawie.
W opowiadaniach Magdy byłem "nowym panem".
Na Topolowej została służąca i pies. Nudziła się w pustym mieszkaniu. Pacjentkom odpowiadała, że pani doktor jest na urlopie. Chodziła z psem na spacery. W ogrodzie kwitły bzy. Na Topolową nikt nie przychodził. Spokój.
Po miesiącu Zosia wróciła do Warszawy, do roboty organizacyjnej. Mieszkała u znajomych. Telefonowała do
mnie. Wstąpiła kiedyś na chwilę na Topolową, poszła z
psem na spacer, w kilka dni później, gdy zapóźniła się w
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ogródku działkowym na Polu Mokotowskim i bała się, że
przed godziną policyjną nie zdąży do znajomych, u których nocowała, została na Topolowej na noc.
- Widzisz, nic mi się nie stało.
Pan Kaczyński, wtajemniczony w sprawy Topolowej zaprzyjaźniony dozorca, potwierdził panujący spokój. Nikt
się nie dopytywał. Nikogo podejrzanego nie zauważył.
Optymizm tym bardziej wydawał się uzasadniony, że całkowite "spalenie" mieszkania było bardzo kłopotliwe.
Doktor Garlicka musiała wrócić i wznowić przyjęcia. Początkowo u przyjaciół lekarzy, potem u siebie w domu.
Prowadzenie rozległej praktyki ginekologicznej bez gabinetu lekarskiego, telefonu, stałych godzin przyjęć było
niemożliwe. Początkowo przychodziła na Topolową tylko
na godziny przyjęć. Nie zostawała na noc. Tak jakby gestapo było groźne tylko nocą!
Gdy przyjęcia przeciągały się niemal do godziny policyjnej, trudno było zmęczonej, już niemłodej kobiecie zdążyć na umówiony nocleg u znajomych. Została na noc.
Nic. Nikogo.
W lipcu wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Alarm
okazał się fałszywy. Tylko Magdalenka została u babci i
ciotki na wsi. Wróci po wakacjach. Anglicy znowu zaczęli
bywać na Topolowej.
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W końcu lipca przybyła nowa lokatorka. Lekarz psychiatra, doktor Natalia Zandowa, Żydówka, znajoma doktor
Garlickiej. Po ucieczce z getta ledwie wymknęła się tropiącym ją szmalcownikom, szantażystom handlującym
ludzkim życiem. Przyjmując gościnę na Topolowej, doktor Zandowa zdawała sobie zapewne sprawę z powiązań
organizacyjnych obu pań. Postanowiono jednak nie wtajemniczać jej we wszystkie sprawy, by dać jej jakie takie
poczucie spokoju, by mogła odpocząć i odzyskać równowagę. Zamieszkała w głębi dużego mieszkania, w pokoju, którego balkon porosły winem wychodził na ogród pełen drzew i kwiatów. Cicho tu było i spokojnie.
Byłem już na tyle biegły w fałszowaniu dokumentów, że
na prośbę Zosi wystawiłem doktor Zandowej niezbędne
papiery. Nie pamiętam jej nowego fałszywego nazwiska,
ale pamiętam jej autentyczną fotografię.
W miarę mych organizacyjnych możliwości próbowałem
uzyskać dokumenty, które przyśpieszyłyby przerzut Anglików za granicę. Wymagało to jednak długich przygotowań i nie leżało w kompetencjach naszej komórki.
Zosia przyrzekła mi, że po wyjeździe Kita i Johna postara
się o zwolnienie z komórki "Dorszów" i o przydział do naszej roboty wywiadowczej. Tymczasem ograniczyłem nawet telefony na Topolową. Spotykaliśmy się u nielicznych znajomych, którzy wiedzieli o moim powrocie, na
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ulicy, w ogrodzie. Zosia miała dobre wiadomości o Magdalence.
Odprowadziłem ją jak zwykle do rogu Filtrowej i Niepodległości, po przeciwnej stronie ulicy. Czekałem. Wyszła
na balkon, uśmiechnęła się, machnęła mi ręką. Jadła wiśnie, które kupiliśmy razem w budce na rogu. Była w jasnoniebieskiej sukience.
Następnego dnia pracowałem w domu, wywołując meldunki wywiadowcze kolejarzy pisane sympatycznym
atramentem na kartkach niemieckiego pornograficznego
miesięcznika "Fala", wydawanego po polsku dla ludności
GG. Lichy papier nadawał się do tego doskonale. Nie wymagał nawet zabezpieczenia pokrywającego wpisywany
tekst. Przewozić można było oficjalne wydawnictwo niemieckie bez trudu.
Nazajutrz poszedłem do stolarni na Chłodną, gdzie mieściła się nasza pracownia skrytkarska.
- Musisz zdecydować - mówił zdenerwowany "Pakulski" czy nie trzeba natychmiast "spalić" tego lokalu. Wczoraj
aresztowali mojego brata Stefana. Wzięli go na Szucha,
ale wypuścili po przesłuchaniu. Miał dobry ausweis, ale
na prawdziwe nazwisko.
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Mogą tu przyjść. Aresztowali go - dodał "Pakulski" - gdy
wstąpił do teściowej. Tam już był kocioł. Przedtem zabrali stamtąd trzy panie i dwóch Anglików...
Tak się dowiedziałem.
Potwierdziła mi to w kilka godzin później Zosia Chojnacka.
Ostatniego wieczora przed katastrofą wracała z Wydziału Architektury. Nie miała żadnego specjalnego powodu,
ale, choć to było tuż przed godziną policyjną, zdecydowała się wstąpić na chwilę na Topolową.
Po co? Później też nie umiała sobie tego wytłumaczyć.
Zosia - przyjemnie zdziwiona jej nieoczekiwanym przyjściem, na banalne pytanie "Co słychać?" - odpowiedziała:
"Wszystko w porządku."
- Mata chce się z tobą widzieć - dodała po chwili.
- Chciałam cię zobaczyć - powiedziała po prostu doktor
Garlicka i mocno Zosię ucałowała.
- Nie wydało mi się to dziwne - tłumaczyła mi później Zosia Chojnacka.6 - Ludziom potrzebne było nieraz potwierdzenie, że ktoś bliski jest, żyje.

6

J. Putowska, Wspomnienie o doktor Zofii Garlickiej.
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O aresztowaniu na Topolowej dowiedziała się nazajutrz
rano od mieszkającej opodal koleżanki z Wydziału, Krysi
Lubińskiej.
Aresztowanie na Topolowej dokonane przez gestapo 11
sierpnia 1942 roku było głośne w okupowanej Warszawie. Zarówno ze względu na osobę doktor Garlickiej, jak
i na fakt pierwszego aresztowania ukrywających się oficerów angielskich, dramatyczny splot oskarżeń i szerokie następstwa wpadki. Wreszcie i z literatury okupacyjnej.
Powiedział mi o tym aresztowaniu "Pakulski", jak o jeszcze jednej, codziennej wpadce. Od tej chwili zbierałem
wiadomości. Początkowo, żeby próbować pomóc. Potem
już tylko, żeby wiedzieć. Do dziś nie wiem wszystkiego i
nigdy już się nie dowiem.
W pierwszym okresie po aresztowaniu musiałem trzymać
się z daleka od Topolowej i związanych z nią osób. Gestapo nie próżnowało. Każdy ślad mojej obecności byłby
dodatkowym obciążeniem Zosi.
Początkowo wiedziałem tylko, że obydwie zostały aresztowane. Stopniowo dowiadywałem się coraz więcej. Z
nielicznych grypsów Zosi przesyłanych z Pawiaka. Od
pana Kaczyńskiego, dozorcy na Topolowej, którego spotkałem podczas Powstania, w Oddziale AK na Starówce.
Od aresztowanych "w kotle" na Topolowej, którzy prze-
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żyli. Od lekarek, które stykały się z aresztowanymi na
Pawiaku. Ze wspomnień siostry Zosi, Jadwigi Putowskiej.
Wiele powiedziało mi opowiadanie Marii Dąbrowskiej W
piękny letni poranek7 opisujące wydarzenia na Topolowej, opublikowane w roku 1948. Opowiadanie to powstało znacznie wcześniej, jeszcze w czasie okupacji. W skróconej wersji krążyło w powielaczowej odbitce. To prawdopodobnie tłumaczy fikcyjne nazwiska i adresy, których
ujawnienie mogłoby stanowić dodatkową informację dla
gestapo.
Maria Dąbrowska poznała rodzinę Stanisława i Zofii Garlickich w Łodzi w roku 1916. W okresie międzywojennym
osobiste kontakty utrzymywały się nadal w Warszawie.
W czasie okupacji pisarka odwiedzała doktor Garlicka.
Przychodziła czasem na Topolową z maszyną do pisania i
nie zdając sobie w pełni sprawy z zagrożenia mieszkania, pisywała tam artykuły do prasy podziemnej. Znajomość z doktor Garlicka opierała się na wzajemnym szacunku dla charakterów i działalności. Opowiadanie poprzedzone jest dedykacją: "Pamięci doktor Zofii Garlickiej, zamęczonej w Oświęcimiu."

7

M. Dąbrowska, W piękny letni poranek, w: Opowiadania, Warszawa 1967, s. 643-665.
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Główne postaci występują w opowiadaniu pod fikcyjnymi
nazwiskami - wiele wypowiedzi i dialogów odpowiada
prawdzie.8
Zanim jeszcze gestapowcy zadzwonili do drzwi mieszkania, doktor Garlicka i Zosia wiedziały, że za chwilę wszyscy zostaną aresztowani: one obydwie, mieszkająca u
nich doktor Zandowa i przebywający w tym dniu na Topolowej Kit. Zawczasu ustaliły z dozorcą panem Kaczyńskim prymitywny system alarmowy, którym miał je
uprzedzić w przypadku katastrofy. 11 sierpnia 1942 roku
o godzinie piątej po południu9 usłyszały umówiony sygnał. Dozorca kaszlał, jak mógł najgłośniej. Niedługo
czekały. Dokładnie tyle, ile potrzebował Kaczyński, żeby
wolno, możliwie jak najwolniej otworzyć Niemcom drzwi
od ulicy, zamykane na klucz, i żeby weszli na drugie piętro.
Nikt nie odtworzy tych ostatnich minut wolności w
mieszkaniu na Topolowej. Wiadomo jedynie, że doktor
Garlicka zdążyła wyrzucić z balkonu kilka kartek maszynopisu. Zrzucone luzem kartki spadały wolno. Schwytała
je w locie mała Olga Krzyżanowska, stojąca na balkonie
o piętro niżej. Dzieci w okupowanej Warszawie wiedziały
8

J. Putowska, przypisy do Opowiadań Marii Dąbrowskiej, ibidem,
s. 822.

9

„poranek” w tytule opowiadania Marii Dąbrowskiej jest fikcją literacką.
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ii rozumiały wiele ponad swój wiek. Ukryła złapane kartki, potem wyniosła je na Pole Mokotowskie i zakopała w
kartoflisku. Nie zauważyli tego stojący na chodniku przy
samochodzie gestapowcy. Dzięki temu dziewczynka
przeżyła. Zauważyli jednak dwie kartki, które wiatr
zniósł na chodnik, opodal ich samochodu. Te dwie kartki
maszynopisu - fragment memoriału Anglików do władz
AK, w którym prosili o włączenie ich do prac wywiadu będą najbardziej obciążającym dowodem w czasie przesłuchań aresztowanych kobiet.
Po wywiezieniu na Szucha aresztowanych gestapowcy
czekali. Dla niepoznaki zostawili służącą i psa. Wkrótce
zjawił się drugi Anglik, John Crawford, umówiony zapewne z Kitem lub Zosią. Zabrali go również na Szucha.
Niewiele przed godziną policyjną do drzwi mieszkania
na Topolowej zadzwonił Stefan Putowski, zięć doktor
Garlickiej, żonaty z jej najstarszą córką Jadwigą.
Putowscy mieszkali niedaleko, na Kazimierzowskiej. Z
rodziną na Topolowej utrzymywali bliski, codzienny kontakt. Oboje czynni w AK, znali organizacyjne powiązania
Topolowej, w niejednym sami brali również udział.
Tego dnia po południu Stefan był w domu sam. Żona z
malutką Agnieszką od dwóch tygodni była na wsi, w Ojrzanowie u Dziewulskich, przyjaciół Dudy i Stefana. Kończył pilną robotę. Na podstawie meldunków wywiadow-
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czych z Rzeszy, przesyłanych przez Polaków wywiezionych na roboty, nanosił na mapę stanowiska niemieckiej
artylerii przeciwlotniczej broniącej przemysłu, po czym
robił z tego odrysy na kalce. Ważna informacja dla bombardujących Rzeszę aliantów.
Telefon. Jakaś nieznajoma. Zdenerwowana. Chce mu
osobiście jak najszybciej przekazać ważną wiadomość.
- Kto mówi?
- Nic to panu nie powie.
Odłożył słuchawkę. Zadzwoniła po raz drugi. Umówił się
na rogu Rakowieckiej i alei Niepodległości. Nie lekceważono wówczas takich anonimowych telefonów. W pośpiechu i zdenerwowaniu zapomniał ustalić jakiegoś znaku
rozpoznawczego z nieznajomą rozmówczynią.
Czekał na ruchliwym skrzyżowaniu. Próbował nawiązać
rozmowę z kilkoma kobietami. Na próżno. Skojarzył ten
wyraźnie ostrzegawczy telefon z zagrożeniem pobliskiego lokalu kontaktowego, z którego nieraz korzystała Zosia. Postanowił ostrzec panie na Topolowej. Sprawa nie
wydała mu się ani groźna, ani pilna. Piękna pogoda,
ogródki działkowe na Polu Mokotowskim pełne kwiatów
i bawiących się dzieci nastrajały optymistycznie. Wstąpił
na działkę, narwał kwiatów. Dozorca Kaczyński, którego
minął przed wejściem, nie ostrzegł go, bo już był pilno-
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wany przez Niemców. Zadzwonił. Uspokoiło go znajome
szczekanie psa w kuchni. Czekał z bukietem w ręku. Gdy
mu otworzył nieznajomy cywil, zdał sobie sprawę, że niewłaściwie zrozumiał ostrzegawczy telefon. Dwaj umundurowani gestapowcy z pistoletami w ręku już go nie
zdziwili ani - czemu się później dziwił - nie przestraszyli.
- Hände hoch! - przyjął jako naturalne przywitanie. Zrewidowali go starannie. Nazwisko, adres. Byli wyraźnie
zawiedzeni. Adres Kazimierzowska 71 nie pasował im.
Oczekiwali widocznie kogoś innego. Miał dwa prawdziwe ausweisy: Szkoły Budowlanej, gdzie był wykładowcą,
i Związku Kolejarzy, z polecenia którego nadzorował budowę fabryki. Przyszedł do rodziny - nie potrzebował
szukać alibi. Wprowadzili go do stołowego.
- O, pan Putowski przyszedł na kolację - powitała go służąca, potwierdzając prawdziwość nazwiska w ausweisach i zrozumiały powód odwiedzin.
Zapytał z głupia frant o panie. W odpowiedzi podsunęli
mu pod nos plik fotografii. Wypytywali przez tłumacza-cywila o Anglików. Rozpoznał obu, spotykał ich na Topolowej, ale się nie przyznał. Przyglądał się uważnie fotografiom, niby coś sobie przypominał. Pospiesznie analizował sytuację. Był zaskoczony, że go nie biją, że się nie
boi, że może logicznie myśleć. Postanowił być możliwie
blisko prawdy. Wobec natarczywie podsuwanych foto-
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grafii i pistoletów zdecydował, że może się przyznać do
znajomości Kita, który przebywał na Topolowej przez
wiele tygodni chory na tyfus, a sądząc z ilości fotografii
był gestapowcom dobrze znany.
- To Anglik, który tu kiedyś mieszkał. Był ciężko chory.
Doktor Garlicka leczyła go.
- Powinien pan był donieść - przerwał mu tłumacz.
- Pan by tego też nie zrobił - odpowiedział Stefan.
- Był tu dziś. Mamy go - uzupełnili z wyraźną satysfakcją
gestapowcy.
Znali wiele szczegółów dotyczących pobytu Anglików na
Topolowej, którymi starali się Putowskiego zastraszyć,
przekonać, że wiedzą wszystko.
- Jankowska ma córkę. Jankowski jest w Anglii, przysyła
paczki.
Byli dociekliwi. Zadawali mu wiele pytań. Ale interesowali ich wyłącznie Anglicy. Widać było, że przyznanie się
do znajomości Kita chwilowo im wystarczyło. Pozwolili
mu zjeść kolację i napić się kawy. Tłumacz pilnował Putowskiego, a gestapowcy robili rewizję w mieszkaniu.
Ładowali walizki. Chcieli się nakraść, póki czas, póki nie
przyjdą inni.
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Trzeba mieć nie tylko poczucie humoru, ale i sporo odwagi, żeby tak jak Stefan zagadnąć z głupia frant uzbrojonych gestapowców.
- Już niedługo godzina policyjna, muszę iść.
- Z nami może pan wyjść o każdej godzinie.
Mówili do niego per pan nadal niemal uprzejmie. Zawieźli go na Szucha.
W "tramwaju" w podziemiach gmachu gestapo spotkał
aresztowanych na Topolowej. W pierwszym przedziale
doktor Zandowa (której nie znał), w drugim doktor Garlicka i Zosia, w trzecim Anglicy.
Głupi gestapowcy umieścili go obok Maty i Zosi. Zdążył
im powiedzieć, co zeznał, i uzgodnić ogólnie, co będą
mówili podczas przesłuchania. Był ciekaw, czy gestapowcy, robiąc rewizję u niego na Kazimierzowskiej, znajdą szkice ze stanowiskami obrony przeciwlotniczej? Oceniał sytuację: jeśli nie znajdą szkiców, to czeka go tylko
Oświęcim. Wojna nie potrwa dłużej niż rok. Wytrzyma.
Ostatni raz widział wówczas Matę i Zosię.
Po kilku godzinach jego także wzięli na górę na śledztwo. Na biurku obok pistoletu leżał bykowiec, którym gestapowiec bawił się od niechcenia.
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- Czy zna jeszcze innych Anglików? Aresztowaną Żydówkę?
Zaprzeczył.
- Dlaczego nie zawiadomił gestapo o pobycie Kita na Topolowej?
Nie odpowiedział.
Wypytywali go dalej o Anglików. Wspominali Magdalenkę i psa.
- Należy się panu Oświęcim, ale zrobimy wszystko, żeby
się ktoś mógł opiekować dzieckiem i psem. Musi pan być
rozsądny. - Wypytywali go jeszcze długo. Wychodzili z
pokoju. Naradzali się. Czekał, kiedy go zaczną bić. Nad
ranem powiedzieli mu nieoczekiwanie:
- Jest pan wolny.
- Jak się stąd wychodzi? - zapytał niedowierzająco.
Zwrócili mu papiery. Sprowadzili go na dół. Zamiast do
"tramwaju" zaprowadzili do wyjścia. Szedł wolno. Zastanawiał się, czy nie strzelą z tyłu do niego. Nie. Był wolny. Przynajmniej chwilowo. Zdawał sobie sprawę, dlaczego o szóstej rano idzie swobodnie aleją Szucha. Znają
go. Jego adres, jego miejsce pracy. Po jego tropie będą
szukali powiązań organizacyjnych i innych Anglików.
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Postanowił wrócić do siebie na Kazimierzowską. Ten adres gestapowcy już i tak znali. Liczył na to, że zdąży jeszcze zniszczyć konspiracyjne materiały, bo mu ich podczas śledztwa nie pokazali. Stwierdził, że nikt na Kazimierzowskiej nie był. Żal mu było zniszczyć rozpoczęte
szkice wywiadowcze. Zaryzykował, że je wyniesie. Zdążył. "Spalił się" jeszcze tego samego dnia. Miał fałszywy
dowód osobisty na nazwisko Jan Niwicki. Wyjechał na
wieś. W mieszkaniu na Kazimierzowskiej zamieszkał kto
inny.
W kilka dni później aresztowano łączniczkę Putowskiego.
Stefan Putowski nie był jedyną osobą, która wpadła podczas kotła zorganizowanego przez gestapo na Topolowej.
Gestapowcy czekali cierpliwie dziesięć dni. Ile osób tam
zatrzymano, nie wiem. Co najmniej dwie. Jednego uratował pośpiech, z jakim gestapowcy ładowali swą prywatną zdobycz. Nie mieli chwilowo czasu na niego. Zamknęli go w pokoju z balkonem wychodzącym na ogród. Zdecydował się natychmiast. Niewiele miał do stracenia.
Czepiając się pnącego wina zeskoczył na balkon o piętro
niżej i przez cudze mieszkanie wyszedł na klatkę schodową. W drzwiach wyjściowych na ulicę minął dwóch gestapowców niosących na górę skrzynkę z piwem. Dopiero po wojnie dowiedziałem się, że był to Jerzy Hagmajer,
lekarz. Po zwolnieniu z Pawiaka wstąpił na Topolową,

4. GESTAPO NA TOPOLOWEJ

477

żeby się dowiedzieć od Zosi o moją siostrę lekarkę, ukrywającą się przed gestapo.
Kim był drugi zatrzymany na Topolowej Polak, nie wiem.
Prawdopodobnie był to ktoś z komórki AK opiekujący się
"Dorszami". Zostały po nim plamy krwi na podłodze i na
książkach, które pan Kaczyński - dozorca, ładował na
ciężarówkę gestapo.
Była jeszcze jedna osoba, która dobrowolnie poszła do
mieszkania na Topolowej, choć wiedziała, że są tam jeszcze Niemcy. Zofia Chojnacka. Poszła, by próbować uratować cenny księgozbiór profesora Garlickiego, z pięknymi oprawami własnoręcznie wykonanymi przez niego, a
ocenianymi nadzwyczaj wysoko przez taki autorytet, jak
profesor Lenart. Omawiała to z Dudą Putowską. Zdawały
sobie sprawę, że gestapowcy już doszczętnie okradli
mieszkanie, ale książki zapewne nie stanowiły dla nich
cennego łupu. A nuż uda się je choć w części uratować.
Zdecydowała się pójść. Zadzwoniła do drzwi. Otworzył
jej gestapowiec w mundurze. Był zdziwiony, gdy sama
mu się przedstawiła. Jest koleżanką z Wydziału Architektury aresztowanej Zofii Jankowskiej. Czy mogłaby wziąć
jej architektoniczne książki. Pozwolił jej wejść do pokoju
Zosi, do biblioteki. Mieszkanie było już splądrowane dokumentnie. Reszta rzeczy, których nie ukradli gestapowcy, powyrzucana z szaf, walała się na podłodze. Bibliote-
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ką się nie interesowali. Książki stały na półkach. Na
grzbietach książek i na podłodze widać było ślady krwi.
Nie wie, dlaczego się nie bała. Przestraszyła się dopiero,
gdy gestapowiec spytał ją nagle o najprostszą rzecz, o jej
adres. Odpowiedziała, potem przez okno pokazała mu
ulicę Filtrową, na której mieszkała. Alibi? Poinformował
ją, że w sprawie książek winna się udać do gestapo na
Szucha - dział bibliotek. Poszła i tam.
Niski, łysy gestapowiec. Przewidywał trudności, obiecał
dać odpowiedź, gdy znowu przyjdzie. Drugi raz już tam
nie poszła. Część książek z Topolowej udało się uratować. "Zabezpieczeniem biblioteki Rodziców - wspomina
Jadwiga Putowską [rękopis w moim posiadaniu - S.J.] zajęła się bez naszej interwencji powołana do tego komórka podziemna pod kierownictwem Bohdana Korzeniewskiego (bywał na Topolowej). Występował on oficjalnie do władz niemieckich jako przedstawiciel Uniwersytetu o pozwolenie umieszczenia książek aresztowanych
osób w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ratowano w ten sposób cenne księgozbiory, a jednocześnie oczyszczano je z
«trefnych» materiałów. W przypadku Topolowej starania
powiodły się. Dzięki Korzeniewskiemu byłam w Bibliotece Uniwersytetu i widziałam nasz księgozbiór obok książek uprzednio aresztowanych: profesora Handelsmana i
profesora Smoleńskiego. Po Powstaniu udało mi się ode-
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brać część książek przygotowywanych przez Niemców
do spalenia."
Musiałem liczyć się z tym, że w trakcie rewizji na Topolowej gestapo już znalazło lub może znaleźć lada chwila
korespondencję Zosi z moją matką i siostrą, że będą znali ich adres. Był to co prawda boczny nurt sprawy, nie
związany z Anglikami, przebywały daleko na wsi, pod
Nowym Targiem, ale nie wolno mi było zaniechać żadnej
ostrożności. Wolałem nie myśleć, co mogłoby zrobić gestapo z moją matką, siostrą i Magdalenką, żeby złamać
Zosię. W trzy dni po aresztowaniu na Topolowej znalazły
się już na nowym miejscu w Kieleckiem.
Z "tramwaju" w podziemiach gestapo wzięli aresztowane
kobiety na przesłuchanie. W drodze z Szucha na Pawiak
doktor Garlicka zażyła truciznę. Zosi odebrali truciznę
już wcześniej, gdy próbowała ją zażyć w drodze na Szucha. Doktor Garlicką przywieźli nieprzytomną do szpitala więziennego na Pawiaku w stanie bardzo ciężkim. Lekarki-Polki uratowały ją od śmierci. Była im później za to
wdzięczna.
Komórka więzienna AK przekazała nam wiadomość, że
aresztowani są na Pawiaku. Wkrótce przyszły dalsze wiadomości, a potem grypsy. Udało się i nam również wysyłać im grypsy i paczki.
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Doktor Zandową Niemcy nie interesowali się. Rozstrzelali ją w kilka dni po aresztowaniu. Doktor Garlicką ciężko przeżyła wiadomość o rozstrzelaniu koleżanki. Wyrzucała sobie, że ściągnęła ją do swego zagrożonego domu.
A przecież nie było wyboru. W getcie czekała ją niechybna śmierć, a znalezienie całkowicie pewnego "czystego"
mieszkania było w tym okresie już bardzo trudne lub
wręcz niemożliwe. Dowiedzieliśmy się później, że doktor
Zandową, wprowadzając się na Topolową, znała całą
prawdę o zagrożeniu mieszkania, a ryzyko było obustronne.
"Okoliczności aresztowania - wspomina Putowska - akt
oskarżenia, przebieg śledztwa nie są dostatecznie wyjaśnione. Sprawa była sensacyjna i trudno dać wiarę
wszystkim wersjom (często sprzecznym) naocznych
świadków, sąsiadów, dozorcy. Nie ma absolutnej pewności, że gestapo przyszło po Anglików. Są niejakie poszlaki, że Niemcy przyszli śladem doktor Zandowej, a wobec
«niespodzianki» przekazali natychmiast sprawę do odpowiednio wysokiej instancji w alei Szucha."
Nie wiem, czy tak rzeczywiście było. Gdy zjawił się na
Topolowej Stefan Putowski, a było to w trzy godziny po
aresztowaniu, wśród fotografii, które mu pokazali gestapowcy, było wiele zdjęć Anglików. Również i w czasie
śledztwa na Szucha interesowała Niemców tylko sprawa
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Anglików i ona była zasadniczym obciążeniem obu aresztowanych pań.
Zosia, sześciokrotnie przesłuchiwana na Szucha, zachowała niezłomną postawę. Całą odpowiedzialność wzięła
na siebie. Postępowanie matki tłumaczyła humanitarnymi pobudkami, obowiązkiem lekarza wobec chorego.
- Lekarzowi nie wolno odmówić pomocy żadnemu choremu - oświadczyła podczas jednego z przesłuchań na Szucha biegle mówiąca po niemiecku doktor Garlicką.
- Czy żołnierzowi niemieckiemu także? - zapytał gestapowiec.
- Także - potwierdziła ze szczerym przekonaniem.
Zgodnie z relacjami z Pawiaka, w trakcie przesłuchań w
gestapo obie panie nie były bite ani torturowane. Grypsy
Zosi były pełne odwagi, nadziei i troski o nas. "Jechałam
znowu na Szucha - napisała na małym kawałku bibułki cudowna, kochana Warszawa!" Gnębiła ją myśl, bym
włączając się do akcji pomocy, nie został zidentyfikowany przez Niemców.
Przez oddział męski Pawiaka nawiązały kontakt z aresztowanymi Anglikami. W jednym z grypsów Zosia przekazała słowa Kita: "W Anglii nie ma ani jednego człowieka,
który zrobiłby dla kogokolwiek to, co wyście zrobiły dla
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mnie!" Na próbę uzgodnienia zeznań Kit odpowiedział
przez komórkę więzienną, że "oficer niemiecki dał mu
słowo, że nie wykorzysta jego zeznań, i że on, oficer angielski, nie może kłamać"10. Naiwność czy?... - Nie
umiem dokończyć tego pytania.
Aresztowanie na Topolowej dało początek szeroko zakrojonej akcji gestapo. Nie ograniczyła się ona do Warszawy, szła po śladach zbiegłych z obozu Anglików, po trasach przerzutowych, po mieszkaniach i lokalach kontaktowych.
Wysokie kwalifikacje lekarskie doktor Garlickiej, życzliwa pomoc przyjaciół lekarzy na Pawiaku, starania organizacyjne - wszystko to pozwalało nam się łudzić, że uda
się ją, a może także i Zosię, zatrzymać na Pawiaku jako
personel szpitala więziennego. Doktor Garlicka była otoczona troskliwą opieką współwięźniarek i strażniczek,
zwłaszcza funkcyjnego personelu sanitarnego. Mimo
swych 68 lat miała tam szansę przetrwania. Nie na długo
starczyło nam złudzeń. W kilka dni po katastrofie Jadwiga Putowska dostała od dr Marii Kasperowiczowej adres
człowieka, którego żonie doktor Garlicka uratowała życie. Ma dla niej dozgonną wdzięczność i ofiaruje pomoc
w jej sprawie. Putowska spotkała się z nim dwukrotnie.
Pan H. wiedział wiele, nie robił złudzeń. Sprawa była w
10

Rozmowa autora w r. 1967 z lekarzem Pawiaka "dr Josek" (dr Janiną Krzyżanowską-Adamczewską).
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Wydziale Specjalnym, oskarżenie o kontakty z wywiadem obcym. Obu kobietom groziła kara śmierci. Uważał,
że jedyną, słabą szansą przeżycia jest skrócenie śledztwa
i Oświęcim. Ostrzegał przed oszustami. W takiej sprawie
nie ma zwolnienia za pieniądze. Przy drugiej wizycie podał już napisane podanie o łaskę "do Hitlera". Podpisała.
Po wojnie Putowska dowiedziała się, jakoby człowiek
ten, były oficer polski, volksdeutsch, pracował na Szucha
jako "wtyczka" AK i został zrehabilitowany. Czyżby on
przyczynił się do przerwania śledztwa i przestawienia
sprawy na płaszczyznę "udzielenia gościny"? Może to
dzięki niemu obie panie uniknęły na Szucha tortur, co
było faktem równie pocieszającym, jak i zaskakującym?
14 października 1942 roku, w dwa miesiące po aresztowaniu, obie zostały wywiezione do Oświęcimia.
Przyszła stamtąd jedna kartka od Zosi, adresowana do
siostry w Warszawie. Osiem słów na obozowym formularzu. Po obowiązkowym "Bin gesund" - "jestem zdrowa",
niedokładnie wymazane przez cenzurę słowa: "Mutter
schalt Kartoffeln. Ich arbeite draussen" - "Matka obiera
kartofle. Ja pracuję na dworze!"
"Doktor Garlicka znałam już kilka dni - wspomina Seweryna Szmaglewska - nie wiedząc, że jest lekarką. Pamięć
zachowała ją nie zmienioną, tak jak wtedy, w chłodny
październikowy poranek. Duża, łagodna kobieta pochyla
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się nad obracanym w palcach ziemniakiem. Uśmiech nie
znika z jej ust, od czasu do czasu z tym uśmiechem radości spogląda na swoją sąsiadkę. Rozpoczęła właśnie pracę w kartoflami. Na dworze, ale pod dachem. Od kilku
dni. Jesienny deszcz ze śniegiem nie będzie przenikał już
na plecy, nie trzeba będzie dźwigać szyn wąskotorowej
kolejki ani napełniać piaskiem i żwirem wagoników. Obraca ziemniak w sinych palcach i znowu patrzy na sąsiadkę. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że była w obozie
razem z córką Zofią Jankowską.
Ktoś przybiega do kartoflami. Nerwowe rozmowy prowadzone są szeptem i nagle duża kobieta, przewiązana
szmatą zamiast fartucha, z palcami zgrabiałymi, oblepionymi brudem, wstaje. Nie potrafi chodzić w drewniakach
uciekających z nóg, jej ruchy stają się pokraczne, plecy
zgarbione bardziej niż zwykle. Podąża za wzywającą ją
kobietą, zabiera także swoją sąsiadkę i - nie wiem dlaczego, mnie.
W pustym baraku wszystko się wyjaśnia. Pomiędzy pryczami skulona w ataku bólu wije się młoda dziewczyna.
Stajemy przy drzwiach z obu stron. Więc to lekarka.
Szybko, sprawnie bada chorą, każda sekunda jest cenna,
czynność następuje błyskawicznie po czynności, wieloletnie doświadczenie kieruje dłonią i myślą doktor Garlickiej. Oto znowu na ten krótki czas odzyskała prawo do
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swojej dawnej pracy i wiedzy, stała się sobą, jest potrzebna chorej.
Odzywają się ciche sygnały, ledwie dosłyszalne syknięcia. Trzeba kończyć i natychmiast odejść, ale doktor Garlicka nie jest przecież w ciągu tej krótkiej chwili robotnicą z kartoflami, jest lekarzem. Spokojnie, rzeczowo, do
końca daje zdenerwowanej blokowej wskazówki, powtarza jeszcze raz i tłumaczy dokładnie. Potem, kiedy już
SS-manka jest za progiem, odchodzi mówiąc na pożegnanie:
- Wpadnę jeszcze wieczorem.
Ile razy tymi samymi słowami żegnała pacjenta, dając
mu nadzieję, że wszystko będzie dobrze, skoro ktoś nad
nim czuwa i przyjdzie jeszcze tego samego dnia.
W niewiele dni później nową załogę kartoflami zdziesiątkowała wysoka gorączka. Zobaczyłam doktor Garlicka
na bloku 24-ym oczami niezupełnie już wtedy przytomnymi. Wspięła się na wysokość mojej podsufitowej pryczy.
Znów uśmiech. Ten uśmiech pochodził z podjętej decyzji.
- Zostanę tu, będę sypiała z moją córką, przechodziłam
już kiedyś dur plamisty, nie sądzę, żeby mi się przytrafił
paratyfus, a córce będzie ze mną trochę cieplej i lepiej.
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Była to może odpowiedź na jakieś moje pytanie, może
zresztą lekarka odpierała swoje własne wątpliwości. Odprowadziłam ją wzrokiem. Pomiędzy drewnianymi konstrukcjami trzypiętrowych prycz, przypominającymi
rusztowania, jej wysoka postać zdążała na przeciwległą
stronę baraku, wspinała się na górne posłanie, tam,
gdzie zadymka wpadała, jeżeli dął wicher północny. Miałyśmy więc doktor Garlicką pomiędzy sobą w dzień i w
nocy na nieustającym ostrym dyżurze, gotową zawsze,
śpieszącą na każde wezwanie. Pełniła częściej funkcje
salowej i pielęgniarki niż lekarza.
Potem zaczęła się jej wysoka temperatura. «Grypa» - jak
mówiła nam Garlicka, nie rezygnując ze swoich dotychczasowych zajęć. Kryzys przyszedł u niej i u mnie chyba
równocześnie. Kiedy po wielu dniach i nocach zmagania
się z czarną mgławicą wreszcie odzyskałam przytomność, usłyszałam, że córka doktor Garlickiej umarła już
wcześniej, a lekarka poprzedniego dnia."11
Według urzędowego zawiadomienia z gestapo doktor Zofia Garlicka zmarła w Oświęcimiu 18 listopada, Zofia
Jankowska - 13 grudnia 1942 roku. A według relacji naocznego świadka, Seweryny Szmaglewskiej, matka przeżyła córkę - urzędowe daty zgonów są fałszywe.

11

S. Szmaglewska, Sylwetki lekarzy-więźniów Oświęcimia, "Służba
Zdrowia" 1963, nr 4.
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11 sierpnia po południu do samochodów gestapo, stojących przed domem Topolowa 8, Niemcy wyprowadzili
pięć osób. Różna była w gestapo wartość ich życia. Żydówkę - rozstrzelali w kilka dni później, obie Polki wysłali na pewną śmierć do Oświęcimia, Anglików odesłali do
oflagu. Może nawet, za karę, przez pewien czas pozbawili ich paczek żywnościowych z czekoladą i skondensowanym mlekiem.
O śmierci Maty i Zosi dowiedzieliśmy się w kilka miesięcy później. Przez ten czas poznałem jeszcze jedną okupacyjną prawdę. Natarczywe próby działania i głuchą bezsilność. Doświadczenie dziewięćdziesięciu dziewięciu cudzych tragedii i upartą wiarę, że ta jedna jedyna szansa
zarezerwowana jest dla mojej nadziei.
Po wywiezieniu Zosi do Oświęcimia nie ograniczyłem się
do wysyłania oficjalnie dozwolonych niewielkich paczek
żywnościowych z cukrem, sucharami, szmalcem i cebulą.
Dostałem adres pośredniczki, która - jak mnie zapewniono - wielu ludziom w Oświęcimiu pomogła, niejednego
stamtąd wyciągnęła. Każda nadzieja była dobra. Polka,
lekarz dentysta, pani M. K. zamieszkała na ulicy Noakowskiego. Po sprawdzeniu, z czyjego polecenia przychodzę, i wysłuchaniu mojej relacji zgodziła się pomóc.
Zażądała zaliczki na opłacenie Niemców, przez których
działa. To było zrozumiałe. Pomoc ograniczała się do
przekazywania specjalnych paczek żywnościowych i cie-
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płej bielizny, które jej dostarczałem. Po pewnym czasie
pani M. K. zaproponowała mi znacznie bardziej skuteczną formę pomocy: przeniesienie obu kobiet na stałe do
szpitalnego baraku. Lekarskie kwalifikacje doktor Garlickiej, rzeczowe informacje pani M. K. i płatna w dolarach
cena tej pomocy umacniały moją wiarę w realność propozycji. Wpłaciłem zadatek. Po pewnym czasie pani M.
K. potwierdziła szczęśliwe przeniesienie obu kobiet i zażądała reszty należności. Wpłaciłem. Chciałem wierzyć.
Ale szybkość przeprowadzenia sprawy wydała mi się podejrzana. Mogłem starać się o sprawdzenie drogą organizacyjną, ale to trwałoby długo, nie miałem odpowiednich bezpośrednich kontaktów. Zaproponowałem pani
M. K., żeby na dowód przeprowadzenia sprawy pokazała
mi kilka słów dowolnej treści, napisanych przez Zosię.
Jeśli przenieśli ją do szpitalnego baraku, to mają z nią jakiś kontakt.
Trzy słowa napisane ołówkiem na skrawku niemieckiej
gazety, które w jakiś czas potem przekazała mi pani
M. K., na pewno nie były napisane przez Zosię. Usiłuję
wierzyć, że to panią M. K. oszukano, a nie ona mnie.
W lutym 1943 roku siostra Zosi dostała wezwanie na
Szucha do pokoju nr 101. To "zły pokój", ostrzegali
uprzednio wzywani do gestapo znajomi. Poszła z Zosią
Chojnacką. Ja czekałem na placu Na Rozdrożu. Zawiadomili ją o śmierci matki i siostry. W ślad za tym przyszły
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oficjalne zawiadomienia. W roku 1943 gestapo zawiadamiało jeszcze rodziny o śmierci więźniów.
To chyba Camus powiedział, że zbieg okoliczności nie
może zdarzyć się w powieści, natomiast zdarza się w życiu. Spotkałem podczas wojny obu aresztowanych na Topolowej Anglików.
Po Powstaniu byłem w obozie jeńców w Langwasser pod
Norymbergą, skąd przewieziono nas do obozu w Colditz.
Obronny zamek z XVI wieku zamieniony na specjalny
obóz - Sonder Oflag - dla jeńców wojennych różnych narodowości.
Nasz pierwszy dzień pobytu w obozie, pierwszy apel.
Niemieccy podoficerowie obliczają obecnych na zbiórce.
Potem raport przed najstarszym rangą oficerem angielskim, który z kolei przekazuje meldunek niemieckiemu
komendantowi obozu.
Stałem na prawym skrzydle w drugim szeregu niewielkiej grupy oficerów AK, wśród stłoczonych na dziedzińcu
zamkowym kilkuset oficerów różnych narodowości: Amerykanów, Anglików, Czechów, Francuzów, Kanadyjczyków, Nowozelandczyków.
- Baczność! Na prawo patrz!
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Automatycznie spojrzałem w prawo. O kilka kroków ode
mnie stał Kit, porucznik Christopher Silverwood-Cope,
aresztowany na Topolowej 11 sierpnia 1942 roku. Drugi
aresztowany wówczas Anglik, John Crawford, stał dalej.
Ode mnie, w Colditz, dowiedzieli się o śmierci doktor
Garlickiej i Zosi w Oświęcimiu, o rozstrzelaniu doktor
Zandowej, o licznych aresztowaniach.
Chodziliśmy w trójkę dookoła zamkowego dziedzińca,
wśród wielojęzycznego tłumu jeńców, którzy ustawiali
się w kolejce po dodatkowe porcje brukwi, wymieniali na
obozowej giełdzie zawartość paczek i usłyszane komunikaty. Opowiadałem - słuchali. Trudno im było cokolwiek
powiedzieć. Wtedy ich rozumiałem.
Od czasu wspólnego pobytu w Colditz w roku 1945 nie
spotkaliśmy się nigdy więcej. Nie napisali do Warszawy
ani słowa.
Gdy nie rozumiem ich milczenia, a nie chcę ich skrzywdzić osobistym sądem, wracam do fragmentu opowiadania Marii Dąbrowskiej, w którym pisarka rozmawia z
doktor Garlicką na temat okazanej zbiegom pomocy:
"- Są takie położenia historyczne, w których jest tylko
miejsce na etykę ryzykowną i bohaterską. I takie, gdzie
wystarcza zwykła unormowana moralność społeczna.
Kto wie [...], czy wyższa cywilizacja nie likwiduje potrzeby bohaterstwa. Przynajmniej takiego jak nasze [...].
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Może ta ich cywilizacja likwiduje potrzebę, a nawet możliwość takiego bohaterstwa [...]. Chcemy jakoś dorównać
tak wielkiemu sojusznikowi. A nawet go przewyższyć.
Czymże go przewyższymy, jak nie szaleństwem ofiary?
Jak nie jakimś bezinteresownym dobrodziejstwem?
- To dobrodziejstwo [...] zwiększy tylko obcość między
nimi a nami. Bo szaleństwo bohaterskiej ofiary wybacza
się tylko między równymi. Równymi w poczuciu obu
stron."12
Gdy w roku 1960 Magdalena była w Londynie z wizytą u
ciotki tam zamieszkałej, dawny Kit chciał się z nią zobaczyć. Odmówiła. Cóż mógłby jej powiedzieć po osiemnastu latach.
W 1972 roku zjawił się on u Jadwigi Putowskiej. Nie
przyjechał specjalnie w tym celu, był służbowo w Warszawie. Nie była to łatwa rozmowa dla obojga. Chciał się
widzieć z Magdaleną. Ciotka odmówiła mu. Magda była
w poważnym stanie, a takie spotkanie byłoby dla niej
ciężkim przeżyciem.
- Nie wyobrażaj sobie - powiedziała na zakończenie rozmowy Putowska - że moja siostra zginęła dla Kita czy
Johna, którzy uciekli z obozu. To był jej odcinek walki z
Niemcami. Zginęła jak żołnierz Walczącej Polski i jak
12

M. Dąbrowska, W piękny letni poranek, ibidem, s. 660-661.
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człowiek broniący człowieka. Nieważne, jak miał na imię
i w jakim języku najprawidłowiej się je wymawia.

5. «STRAGAN»
Już następnego dnia po aresztowaniach na Topolowej
musiałem wrócić do codziennej konspiracyjnej roboty.
Odbierałem pocztę, przekazywałem fałszywe dokumenty,
słuchałem relacji kurierów. Dowiadywałem się o nowych
aresztowaniach, przejmowałem nowe lokale kontaktowe
i "skrzynki", gdy trzeba było "palić" adresy znane aresztowanym.
Spośród kolegów, z którymi spotykałem się służbowo,
tylko nieliczni znali moje powiązania z aresztowanymi na
Topolowej. Dla innych - jeśli wiedzieli o tym aresztowaniu - było jednym z wielu. Co dzień, co noc w Warszawie
gestapo brało dziesiątki osób. Co dzień z getta wywożono na śmierć tysiące ludzi.
Żyłem pod ustawiczną grozą, by własną wpadką i aresztowaniem nie obciążyć dodatkowo Zosi.
Czułem się bezpieczniej na odprawie u "Górskiego", szefa "Straganu", w towarzystwie kierowników sieci wywiadowczych tropionych przez gestapo niż z przypadkowo
spotkanym kimś, kto znał moje prawdziwe nazwisko.
Układałem "legendy" na wypadek legitymowania lub
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aresztowania, sprawdzałem, czy mam przy sobie płaską
pastylkę w ochronnym opakowaniu.
Szczęśliwie, miałem już wtedy dużo roboty. Musiałem
zmieniać mieszkania, osobowość, dokumenty. Wracałem
do domu zmęczony tuż przed godziną policyjną, nierzadko z trefną pocztą, której nie zdążyłem przekazać. Gdy
słyszałem po nocy stający gdzieś opodal samochód, nie
umiałem się opanować i wyglądałem na ulicę przez szparę w zaciemnionym oknie. Generał "Grot" pisał w jednym
z meldunków do Londynu: "Ludziom się zdaje, że nie wytrzymają tu w kraju, że zawiodą ich nerwy... Wytrzymają,
bo muszą wytrzymać."
Na jednej z kolejnych odpraw "Górski" zapowiedział włączenie do naszego wydziału ludzi z komórki "Bradla"
(Kazimierza Leskiego), która zaopatrywała jedną z naszych sieci wywiadowczych w fałszywe dokumenty.
Szczególnie dla nas cenne były ich kontakty z drukarniami, co pozwoliłoby wreszcie na uruchomienie u nas własnej produkcji, rozszerzenie asortymentu fałszywych dokumentów i uniezależnienie się od "Parku", komórki legalizacyjnej KG. Posługiwanie się przez różne komórki
podobnymi zestawami dokumentów stwarzało dodatkowe możliwości ich "wsypania" i bardzo niebezpieczne bo nieprzewidywane zagrożenie naszych.

5. «STRAGAN»

494

Domyślałem się, że pierwsze miesiące mojej działalności
szef traktował jako okres próbny, że ociągał się z przekazaniem cennej komórki w nieznane ręce. Teraz miałem
podwójną satysfakcję. Dowód uznania dla naszej roboty i
możność jej rozbudowy. Na spotkaniu z "Górskim" omawiałem możliwości wprowadzenia nowych dokumentów,
zarezerwowanych wyłącznie dla potrzeb wywiadu, możność rozszerzenia zasięgu naszych kurierów i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Przez "Wandę" miałem dostać
hasło i kontakt dla podjęcia nowych ludzi.
Na umówione spotkanie "Wanda" nie przyszła. Poczty od
"Górskiego" nie dostałem. Alarmową pocztą zawiadomił
mnie "Dzięcioł" o zagrożeniu wszystkich ludzi i lokali
znanych "Wandzie" i "Górskiemu".
Natychmiast odciąć się od wszelkich powiązań ze "Straganem", "spalić" zagrożone lokale. Zamiast kryptonimu
"198" obowiązuje nowy: "C8". Czekać na dalsze rozkazy.
Pełnego wyjaśnienia doczekałem się po dwudziestu dwu
latach, czytając wspomnienia "Wandy".
"Przygotowałam wszystko na jutro i poszłam spać. W
nocy obudził mnie ciężki tupot biegnących nóg. Stojąc
przy tapczanie, zastanawiam się, co się stało. Wraca mi
całkowita świadomość. Moje okno wychodziło na podwórze, było otwarte - zobaczyłam na podwórzu pełno Niem-
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ców. Ich hełmy lśniły w rozgwieżdżonej nocy. Prędko zarzuciłam na siebie szlafrok."13
26 sierpnia 1942 roku na skutek zdrady Ludwika Kalksteina aresztowany został szef "Straganu" "Stanisław",
"Górski" - major Stanisław Rogiński wraz z sekretarką
"Niną" - Janiną Despot-Zenowicz, oraz "Wandą" - szefem
łączności "Straganu" - Wandą Ossowską. Przy aresztowanych Niemcy znaleźli walizkę zawierającą listę około
dwustu osiemdziesięciu pseudonimów osób pracujących
dla "Straganu" w Warszawie, w GG i wielu krajach Europy oraz przygotowaną dla nich miesięczną pensję i kartki żywnościowe. Całą walizkę dolarów, marek, franków,
pieniędzy czeskich i węgierskich oraz kartki żywnościowe na wszystkie niemal państwa okupowane przez
Niemców. Zazwyczaj dostarczane pieniądze i kartki były
jeszcze tego samego dnia przekazywane dalej. Tego krytycznego dnia nie zdążyli się z tym uporać. Zawartość
walizki miała być dopiero następnego dnia przekazana
łącznikom. Skrytki, które były w mieszkaniu, nie mogły
pomieścić takiej ilości materiału, ukrycie walizki w piwnicy czy na strychu - w razie wpadki - obciążyłoby
wszystkich mieszkańców domku. Postanowili zatrzymać
walizkę na tę jedną noc pod biurkiem w pokoju "Wandy".

13

W. Ossowska, Izolatka, w: Wspomnienia więźniów Pawiaka, Warszawa 1964, s. 302-325.
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Jeszcze poprzedniego dnia "Wanda" miała u siebie drugą
listę z nazwiskami i adresami ludzi "Straganu" zamieszkałych w Warszawie. Dzięki "Haliczowi", szefowi wywiadu kolejowego, udało się "zorganizować" sporą ilość węgla przeznaczonego dla Niemców. Byłoby to cenne zaopatrzenie na zimę dla ludzi ze "Straganu". Trzeba było
podać nazwiska i adresy, bo jakże według pseudonimów
wozacy mogliby rozwozić kradziony węgiel. W przeddzień aresztowania dziwnie niespokojna "Wanda" postanowiła przekazać "węglową" listę natychmiast. Wbrew
instrukcji poszła do cukierni, w której spodziewała się
zastać "Halicza". Nie bacząc na jego wyraźne protesty,
podeszła i wsunęła mu listę do ręki. Był bardzo niezadowolony. Trudno. Wróciła spokojnie na Dziką.
"Stanisław" i "Wanda" znali wiele nazwisk i adresów
osób, których pseudonimy znajdowały się na liście, a która wpadła w ręce Niemców. Od pierwszej chwili zdawali
sobie sprawę, co ich czeka.
W trakcie aresztowania "Stanisław" próbował uciec
przez okno. Został okrutnie pobity. Wynieśli go sztywnego, okręconego jesionką, z głową owiniętą ręcznikiem, z
którego ciekła krew, ze skutymi rękoma i nogami. Zawieźli ich na Szucha.
"Jak się boję - wspomina "Wanda". - Jak strasznie się
boję! Czy wytrzymam? Czy będę miała dość sił? Wszy-

5. «STRAGAN»

497

scy, z którymi pracowałam jeszcze wczoraj, których widziałam, u których byłam w domu, tłoczą mi się w mózgu. Wychodzimy z «budy». «Stanisława» wynoszą. Peszy mię to, że jestem boso."
Po wstępnych badaniach przewożą "Wandę" na Pawiak.
Więźniowi-Polakowi, który spisywał jej personalia, podając adres, podkreśliła z naciskiem, że wszyscy mieszkańcy domku przy ulicy Dzikiej 28 zostali aresztowani. Da
znać, komu trzeba.
Następnego dnia dostaje gryps: "Gdzie was aresztowano? Ile osób? Co zabrano z materiałów dowodowych?
Nie przyznawać się do niczego. Będą straszyć, ale to nic.
Odpowiadać ściśle na pytania i nie przyznawać się do
końca - «Tadeusz»". "Wanda" nie zna "Tadeusza", ale
rozkaz jest wyraźny.
Lista dwustu osiemdziesięciu pseudonimów znaleziona u
szefa wywiadu była dla gestapo bezcenną zdobyczą.
Tych, których pseudonimy znał Kalkstein, aresztowano
jeszcze tej samej nocy, nazajutrz, po kilku dniach. Gestapo wiedziało jednak, że warunkiem dalszych aresztowań
jest jak najszybsze rozszyfrowanie pseudonimów i uzyskanie adresów wszystkich osób znajdujących się na liście. Zanim organizacja zaalarmowana aresztowaniem
"Górskiego" i "Wandy" zdoła "spalić" zagrożonych ludzi.
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"Wanda" przekazała dokładne wspomnienia z pierwszego przesłuchania, które odbyło się już następnego ranka:
"...wywołują mnie z celi. Przesłuchanie. Prowadzą mnie
na męski Pawiak [...]. Po krótkich formalnościach pada
pierwsze niepokojące pytanie:
- Skąd znasz Stanisława? [...]
- Kto są ci ludzie z listy?
- Nie wiem. Nie znam żadnych ludzi, żadnej listy [...].
Silne uderzenie w głowę zmiata mnie z krzesła jak bezwolną kukłę. Walę się na podłogę. Jest ciemno, dobrze.
Ale już silne kopnięcie wraca mi świadomość. Aha, to
przesłuchanie! Gramolę się niezdarnie, żeby wstać. Teraz grad uderzeń spadających na moją głowę nie pozwala mi zebrać myśli. Coś dziwnego dzieje się z moją głową: puchnie, skóra na twarzy zdaje się pękać, tak jest
naciągnięta.
- Pracowałaś razem ze Stanisławem?
- Nie. Ja miałam dyżury w szpitalu.
I znów grad uderzeń. Wielki sygnet z trupią czaszką odwrócony do wewnątrz dłoni rozcina mi skórę na skroni,
krew płynie. I z nosa też. Jestem tak oszołomiona, że na-
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wet nie czuję bólu. Cały świat się kręci, wiruje. Siedzę
na krześle, a wydaje mi się, że sufit mam pod nogami.
- Pracowałaś w konspiracji ze Stanisławem?
- Nie!
Silny ból każe mi cofnąć nogi, ale nie mam ich gdzie
schować, bo mój oprawca listwą czy jakimś drążkiem
bije mnie po goleniach. No... już skończył. Chwila odpoczynku. Niemiec siada przy biurku, jest zmęczony. Sekretarka-tłumaczka mówi z wyrzutem:
- Tak pani zdenerwowała pana sędziego i po co to
wszystko?
Potem, na wolności, dowiedziałam się, że krążyła wersja,
iż mam wybite oko i zęby. Na szczęście, tylko zęby poszły i pękł bębenek w uchu - za późno otworzyłam usta,
żeby zmniejszyć cios..."14
Półprzytomna po tym pierwszym przesłuchaniu z powybijanymi zębami i pękniętym bębenkiem w uchu
"Wanda" czuła się nadal odpowiedzialnym szefem łączności "Straganu". Próbowała jak najszybciej zawiadomić
organizację o wpadce, aresztowaniu i dalszych zagrożeniach.

14

Ibidem, s. 307.
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Pani w białym fartuchu, która weszła wieczorem do jej
celi, to kontrola medyczna. Pod pozorem poszukiwania
wszy grzebie jej we włosach, szepce:
"- Nie załamuj się. To zawsze na początku najgorzej." Wsuwa jej we włosy proszki uśmierzające ból i zapytuje,
czego jej trzeba.
Wanda" decyduje się.
"- Kontaktu z wolnością. Niech pani Jankowska, matka
Jędrusia, zawiadomi męża. Niech się pilnują, ja wytrzymam. Ale jak długo, nie wiem."
"Niech pani Jankowska, matka Jędrusia, zawiadomi
męża." O aresztowaniu Zosi "Wanda" dowiedziała się
ode mnie, gdy prosiłem ją o kontakt na Pawiaku. Zapytała mnie wówczas: "Pod jakim nazwiskiem została aresztowana pańska żona?" Wkrótce wiedziała również, że nawiązaliśmy już korespondencję grypsową.
Przekazując pani w białym fartuchu polecenie dla Zosi,
"Wanda" zdawała sobie sprawę, że każdy gryps, każda
informacja może być przechwycona przez gestapo. Dla
"Wandy" i dla pozostałych na wolności ludzi "Straganu"
byłem "Kucharskim" i tak najprościej było mnie określić.
Ale ten mój pseudonim mógł - skojarzony z osobą Zosi stworzyć dla niej dodatkowe, najgroźniejsze oskarżenia.
"Mąż pani Jankowskiej" to był dla gestapo oficer polski w
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dalekiej Anglii, który przysyła paczki, o tym wiedzieli.
"Kucharski" - mógł okazać się cichociemnym skoczkiem,
oficerem wywiadu AK. Chylę głowę przed mądrą ostrożnością skatowanej "Wandy".
Ale skąd "matka Jędrusia"?
Po otrzymaniu przydziału służbowego i kontaktu z szefem "Straganu" spotykałem się z nim i z "Wandą" niejednokrotnie dla omówienia mych zadań, organizacji wywiadu, schematu łączności. Którejś letniej niedzieli spotkaliśmy się we czworo: "Wanda", "Górski", "Maciek" i ja, na
piaszczystej wiślanej łasze na wysokości Żoliborza. Łódka, plaża, woda i trzech młodych ludzi z dziewczyną.
Czyż można mieć lepsze alibi do omówienia zadań wywiadowczych? I czy można się dziwić, że mówiliśmy nie
tylko o nich? Nasz lot i skok, życie w okupowanej Warszawie, sprawy rodzinne. Ale nawet wtedy na plaży nad
Wisłą, wobec najbliższych osób z organizacji, podświadomie przestrzegałem zasad konspiracji. W moich opowiadaniach Magdalenka występowała jako "Jędruś". "Niech
pani Jankowska, matka Jędrusia, zawiadomi męża."
Śledztwo jest coraz bardziej okrutne, "Wanda" coraz
słabsza. "Jestem bez sił. Zlana wodą, bo dość często
mdleję, z rozbitą znów głową, z obolałym uchem, z którego mam tak obfity wyciek, że kołnierz od bluzki jest mokry, bez sił, wiem tylko jedno: nie mogę powiedzieć
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prawdy. [...] Brałam lanie, ale nabierałam przekonania,
że Niemcy nic nie wiedzą, że nie trafili na żadną drogę.
Lokale podawane nie miały dokładnych adresów, liczyli,
że zastraszona, zmaltretowana, sprostuję błąd, ale ja
jeszcze wytrzymałam. Traciłam jednak siły wyraźnie."
Wypytują "Wandę" o każdy znaleziony przy niej drobiazg. Podczas kolejnego przesłuchania prowadzący
śledztwo gestapowiec na prośbę "Wandy" zgodził się
zwrócić jej ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej, pamiątkę po matce, który miała przy sobie w torbie. W skórzanej oprawce ryngrafu "Wanda" przechowywać będzie
truciznę, o którą upomina się w grypsach. To stworzy alibi i uratuje życie lekarce więziennej doktor Annie Czuperskiej i funkcyjnym Polkom podejrzanym o przemycanie trucizny. Gdy Niemcy będą usiłowali torturami wymusić od "Wandy", skąd dostała truciznę, odpowie im:
- Dał mi ją sam śledczy z mojej torby...
Śledztwo przejmuje wysokiej rangi oficer gestapo,
Hauptsturmführer Reschke, "bo żeby takie gówno, takie
szczenię tyle dni gadało same kłamstwa, to przechodzi
pojęcie ludzkie". Mówi po polsku, co ogromnie utrudnia
"Wandzie" zeznania, bo zmusza do natychmiastowych
odpowiedzi. Konfrontują "Wandę" z wieloma aresztowanymi.
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"Ja już tego nie wytrzymam. Już nie dam rady. Gdzie ta
trucizna? Czy mi dadzą? Piszą jakieś głupstwa, że nie
wolno się załamywać, ja też tak myślałam, a nawet mówiłam tam... na wolności. Ale teraz wiem, że to frazesy
bez pokrycia. Nie mogę «sypnąć» nikogo, a przecież
wiem tak dużo. Znam adresy prywatne, nazwiska. Muszę
to skończyć.
W ubikacji w umówionym schowku nie ma nic. Trzeba
się powiesić. Paska, sznurka, nic takiego nie ma. Jest koszula nocna z jakiegoś perkaliku, ofiarowana przez nieznaną koleżankę. Słyszałam, że można się powiesić na
klamce - klamki też nie ma. Na ramie łóżka - też jej nie
ma. Ale są ramy w oknie, wysoko pod sufitem. Próbuję
zrobić pętlę. Nie umiem dać sobie z tym rady... Powtarzam ten manewr parę razy. Jestem tchórz, wstrętny pospolity tchórz, nawet powiesić się nie potrafię! Czuję
wstręt sama do siebie, a jednocześnie jest mi dobrze.
Jeszcze jutro będę żyła... Może coś się zmieni?
Ranek jest straszny. Niewyspana, zmaltretowana, w głowie mi się kręci... Może nie wywołają na przesłuchanie?
Może dziś nie? «Ossowska!» - słyszę na korytarzu. Na
sztywnych nogach wychodzę z celi. Muszę wyglądać
strasznie, przebiegające więźniarki funkcyjne patrzą z
politowaniem i przerażeniem..." W ostatniej chwili jedna
z funkcyjnych ukradkiem wsuwa jej do ręki ampułkę.
"Wanda" jedzie na Szucha spokojna.

5. «STRAGAN»

504

"Zaczyna się bicie. Och, żeby nie rozbili ampułki - to największy skarb. Nie myślę, strzegę trucizny. A potem
ciemno, słabo, jestem wyczerpana do ostatka. Wracam
na górę. Parę razy przyklękam, jest mi słabo, mam mdłości. W gabinecie Reschke zaczyna od nowa, chce mnie
widocznie wykończyć. Z kimś rozmawia, a ja ćwiczę
przysiady. Ile człowiek może wytrzymać? Pot kroplisty
spływa mi z twarzy, padam, wstaję i znów przysiad, i
znów leżę. Kiedy to się skończy. Krzyżowe pytania Reschkego i każda odpowiedź poprzedzona szturchańcem
są chyba jeszcze gorsze.
Zbolała, zmęczona, z rozmazaną krwią na całej twarzy,
zaczynam się łamać. Nie umiem myśleć, nie umiem logicznie myśleć! Reschke naciska. Jeszcze chwila, jeszcze
jedno pytanie i... powiem. Co wtedy? Przerażenie podnosi mi włosy na głowie. Powiem, zaraz powiem, a jak powiem jedno słowo prawdy, to już koniec: powiem wszystko. Jest mi słabo.
- Czy mogę iść do toalety? Reschke patrzy na mnie ze
wstrętem.
- Rauss!!! - wrzeszczy.
Wchodzę do ubikacji. Jest mało czasu, a trzeba stworzyć
alibi, żeby nie szarpali szpitala na Pawiaku.
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Rozdzieram etui, watę i pokrywki wyrzucam, a powierzchnię smaruję lekko proszkiem z ampułki. Teraz
całą zawartość, proszek z ampułki, biorę do ust. Puszczam wodę, szkło rozbite w muszli poszło. Idę do kranu.
Trochę wody, połknięte. Obmywam ręce, twarz i wycieram chustką do nosa. No, teraz już koniec. Ale czy zadziała? Tak... tak... działa. Szum w głowie i tysięczne
dzwony. Jak dobrze, jak dobrze... umrę, skończy się to
wszystko, skończy się ta męka. Na korytarzu otwarte
okno... A gdyby tak dobiec i skoczyć?... Nie. Nogi się plączą. Co za szum... ile dzwonów...
Wchodzę do gabinetu i bez zaproszenia siadam. Jest mi
tak dobrze! Śmieję się naprawdę serdecznie i szczerze...
Wszystko wiruje... nic się nie dowiedzą... nic... nic... Reschke patrzy zdumiony. Chcę mu powiedzieć, że już koniec, że przegrał, lecz walę się na ziemię. To ostatnie, co
pamiętam [...].
Otwierani oczy. Światła, dużo światła. Białe fartuchy.
Gdzie jestem? I ryk Reschkego:
- Tak! Zdechniesz! Zdechniesz! Zgnijesz, ale jak ja będę
chciał! A teraz musisz żyć! musisz! - Jest wściekły, a i ja
już wiem wszystko i zapadam się w próżnię...
I oto znajduję się w celi nr l, w podziemiach. Stało się to,
czego się tak bardzo bałam. Zostaję tu sama, bez opieki,
bez przyjaciół ze szpitala na Pawiaku, bez korytarzo-
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wych, bez nadziei kontaktów. Teraz się zacznie najgorsze. Wchodzi Reschke.
- No i żyjemy. U nas umierają tylko ci, którym my pozwalamy umrzeć!
Zakładają mi kajdanki. Ręce skute do tyłu." Od tej chwili
"Wanda" będzie stale skuta. Zdejmowano jej kajdany do
mycia, do cerowania skarpetek. Nawet podczas jedzenia
nie pozwalali jej choć przez chwilę odpocząć. Gestapowiec nalewał jedzenie do miski, rozkuwał ją i skuwał jej
ręce z przodu. Po zjedzeniu z powrotem skuwał jej ręce
do tyłu. Dopiero potem zabierał miskę. Dokładni byli.
Torturowali ją nadal, namawiali, kusili. Mówiono na Pawiaku, że "Wanda" ustanowiła w tym czasie rekord - była
na przesłuchaniach gestapo pięćdziesiąt siedem razy. A
czas płynął. Od aresztowania minęło sto trzydzieści dni.
18 grudnia "Wanda" wróciła z Szucha na Pawiak. Gestapo przegrało. 17 stycznia 1943 roku znalazła się na liście
wywożonych do Majdanka. Początkowo nie było jej na liście wywożonych, więc oddała ciepłe ubranie, które po
powrocie na Pawiak dostała od organizacji, swej siostrze
Heli przeznaczonej do transportu. W ostatniej chwili wywołali także "Wandę". Ubrana w letnią sukienkę i ranne
pantofle, owinięta w cieniutki kocyk, wciśnięta z innymi
w ciemności bydlęcego wagonu - czuła się szczęśliwa.
Skończyły się przesłuchania.
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Jechała z wyrokiem: dwa lata obozu i kara śmierci. Czy
"Wanda" wiedziała, że ma wyrok śmierci? Tak. Od pierwszych dni na Majdanku. Powiedział jej o tym "kapo-eins",
pocieszając ją, że wcześniej szlag trafi hitlerowców.
Wiosną 1943 roku przeszła tyfus plamisty. Pracowała na
rewirze. Jej wybitna wiedza pielęgniarska, którą górowała nad "lekarzami"-esesmanami, jej odwaga i spokój niejednej chorej uratowały życie. Każdej niosła pomoc, dobry uśmiech.
"«Wandę» cechowało nadzwyczajne opanowanie, podziwiałam jej spokój, lekko ironiczne odpowiedzi dawane
esesmanom, zawsze w języku polskim" - wspomina Danuta Brzosko, jedna z współwięźniarek. W marcu 1943
(była już po tyfusie) dostała gryps: "Liczcie się z tym, że
będziecie obie z Niną przewiezione z powrotem na Pawiak. Sprawa wznowiona. Groźne." Postanowiła, że nie
pojedzie, że już tym razem potrafi się powiesić lub w
trakcie eskortowania z pola kobiecego do "Politische" rzuci się na strażnika, który będzie musiał ją zastrzelić.
Alarm grypsowy okazał się fałszywy.
"Pierwszy raz na tamto Boże Narodzenie [1943 - S.J.] pozwolono lubelskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Radzie
Głównej Opiekuńczej na przywiezienie choinek, zupy,
pieczywa i jabłek. Więc w Wigilię chore otrzymały chleb,
plasterek margaryny i jabłka na zaimprowizowanych z
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kawałków tektury talerzykach, przykrytych ligniną i
przystrojonych jodełką. Żadna z kobiet nie zaczęła jeść,
nim Wanda nie weszła na salę i nie złożyła życzeń. Potem kolejno, idąc od chorej do chorej, dzieliła się opłatkiem. Szłyśmy za nią milcząc, bo głos Wandy coraz się
załamywał.
Nigdy nie zapomnę momentu, gdy Wanda podeszła do
pierwszej starej kobiety spod Witebska, a ona jak do
przyjęcia Komunii otworzyła usta. W pierwszym odruchu
Wanda chciała wytłumaczyć pomyłkę, ale ręce skrzyżowane na piersiach, półprzymknięte powieki i skupione
oczekiwanie zmusiły ją do ostrożnego położenia kawałka
opłatka na wysuniętym języku chorej."15
"13 kwietnia 1944 ewakuowano Majdanek. Chore z personelem rewiru, Białorusinki z dziećmi i Żydówki do
Oświęcimia, razem około 1350 kobiet, reszta do Ravensbrück. Wanda jechała chora. Dostała nr 77367. W Oświęcimiu nadal gorączkowała, a po wiadomości o śmierci
siostry wpadła w apatię, gorączkowała i nie zważając na
zarazki, łapczywie piła wodę, by ugasić dręczące ją pragnienie. Dostała biegunki, która w obozie prawie zawsze
kończyła się śmiercią. Ale Wandzie znowu nie pozwolono
umrzeć! Tym razem walczyły o nią koleżanki."16
15

D. Brzosko-Mędryk, "Matylda", Warszawa 1970, s. 93-139.

16

Ibidem.
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Komando pracujące przy żniwach, drenowanie pola, pomoc przy regulowaniu Wisły. Z odmrożonymi dłońmi i
nogami nie miała już siły walczyć. Dzięki koleżankom
przeniesiono ją do pracy w kuchni S S.
17 stycznia 1945 roku upłynęły dwa lata pobytu "Wandy"
w obozie, a jednocześnie termin wykonania jej wyroku
śmierci. Wobec postępującej ofensywy radzieckiej Niemcy likwidowali obóz, palili papiery. Nie mieli czasu.
Trzy dni marszu na mrozie, potem jazda w odkrytych wagonach. Śnieg sypał bez przerwy. Na bocznicy w Ravensbrück trupy mieszały się z żywymi. Olbrzymi namiot cyrkowy, do którego Niemcy wpędzili tysiące kobiet. Zmarznięta ziemia już pierwszej nocy zmiękła od leżących na
niej ciał, a wkrótce zamieniła się w cuchnące grzęzawisko. Nie było prycz ani słomy. "Wanda" nie wstawała.
Odnalazły ją podopieczne z majdankowego rewiru.
Znowu jazda pociągiem i stojąca w polu ogromna stodoła.
"Jedne umierały, inne obojętniały, a wszystkie wiedziały,
że są skazane na śmierć."
Na esesmańskie wezwanie do pracy w szpitalu "Wanda"
miała jeszcze tyle sił, że podczołgała się do drzwi. Szpital? - pusty barak w Neustadt-Glewe w Meklemburgii.
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Gruźlica, tyfus brzuszny, obrzęki głodowe i rany od odmrożeń. Żadnych leków i ciągła selekcja na śmierć!
3 maja 1945 roku wjechała amerykańska czołówka frontowa.
Szef "Straganu", major Stanisław Rogiński, przewieziony
z Szucha na Pawiak siedział do końca w izolatce, był
straszliwie katowany. Bity, szczuty psami, z ropiejącymi
ranami na całym ciele, przykuty do pryczy, ale na tak
krótkim łańcuchu, że nie mógł się na nią dźwignąć, gnił
na podłodze. Wytrwał do końca bohatersko. Nie wydał
nikogo, a przecież znał ludzi na najwyższych stanowiskach, wiedział, gdzie można ich spotkać. Rozwścieczeni
Niemcy, gdy widzieli, że jest już bliski śmierci, rozstrzelali go na Pawiaku.
Pani Wanda Ossowska mieszka na Ursynowie. Posiwiała.
Jest nadal szczupła, zgrabna i elegancka jak w roku
1942, gdy mi przynosiła pocztę na Miodową. Oczy śmieją
się jej tak jak dawniej.
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6. SŁUŻBOWO «MAK» - DLA PRZYJACIÓŁ
«DŻUL» - BOGDAN JULIUSZ PIĄTKOWSKI
Sam nie doświadczyłem jeszcze wówczas - jesienią
1942 roku - czym jest zetknięcie się twarzą w twarz z
nieprzyjacielem. Dla patroli żandarmów, dla żołnierzy
biorących udział w łapankach, dla gestapowców po cywilnemu i tajniaków, o których ocierałem się zapewne
nieraz - byłem jednym z wielu anonimowych Polaków,
tyle że w mundurze kolejarza Ostbahn. Ale mimo woli,
podświadomie - sumowałem doświadczenia moich pierwszych miesięcy po skoku. Wiadomość o rozstrzelaniu
ojca i brata, tragiczny zrzut "Jacketów" - były podsumowaniem tego, co zastałem. Potem już osobiście wypełniany kalendarz dławiącego lęku o najbliższych, alarmów i
ostrzeżeń. Aresztowanie na Topolowej i zagrożenie matki, siostry i Magdalenki. W trzy tygodnie później alarm z
powodu aresztowań w "Straganie". Wiadomość z Pawiaka o wywiezieniu Zosi i Maty do Oświęcimia.
17

Wkrótce dowiedziałem się o kolejnych aresztowaniach, a
potem i o śmierci moich cichociemnych towarzyszy.
17

Na podstawie: Drogi cichociemnych, Veritas, Londyn 1972; C.
Chlebowski, Zagłada IV Odcinka, Warszawa 1968; tenże: Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1968; W. Czarnecki, Z.
Zonik, Kryptonim Dora, Warszawa 1973, oraz archiwum własne
S. J. Z tych źródeł zaczerpnąłem niektóre wiadomości dotyczące
również moich przyjaciół "Miry" i "Czarki".
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Pierwszym był "Dżul" - dowódca naszej spadochronowej
drużyny.
Gdzieś w połowie kwietnia, w kilka tygodni po skoku, dostałem przez "ciotkę Antosię" lakoniczną wiadomość "Czarka" dostał przydział i wyjechał.
W kilka dni później propozycję spotkania z "Dżulem".
Wraz z "Czarką", "Mirą" i "Gzymsem" dostał przydział do
"Wachlarza". Palił się do tej niebezpiecznej roboty.
"Wachlarz" był to kryptonim grupy dywersyjnej podległej
bezpośrednio Komendzie Głównej AK. Zadaniem "Wachlarza" miało być przygotowanie zakrojonej na ogromną skalę akcji dywersyjnej na zapleczu frontu wschodniego, między innymi wysadzenia ponad stu mostów na
szlakach dojazdowych. W chwili kolejnej ofensywy radzieckiej i wycofywania się Niemców akcja taka mogłaby
odciąć front wschodni od zaplecza, utrudnić przerzut dywizji niemieckich. Patrole "Wachlarza" miały stać się zalążkami oddziałów partyzanckich. Terenem działania
"Wachlarza" miało być bezpośrednie zaplecze frontu, a
więc ziemie leżące na wschód od przedwrześniowej granicy Polski. Na mapie podzielono je na pięć odcinków
rozchodzących się promieniście z Warszawy - stąd kryptonim grupy.
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Wiosną 1942 roku pierwotne zadania "Wachlarza"18 uległy zmianie. Zamiast przygotowania zakonspirowanej
operacji polecono natychmiast rozpoczęcie zakrojonych
na możliwie największą skalę działań dywersyjnych na
szlakach komunikacyjnych. Stało się to pod naciskiem
Anglików na Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w Lon18

"Wachlarz" - kryptonim wydzielonego pionu ZWZ-AK, powołanego w sierpniu 1941 r. do prowadzenia dywersji i wywiadu na okupowanych przez Niemców terenach zachodnich Związku Radzieckiego. Utworzenie "Wachlarza" związane było z podpisaniem
przez rząd gen. Sikorskiego układu z ZSRR w lipcu 1941 r. i miało stanowić wyraz działania ZWZ-AK na korzyść frontu radzieckiego, czego domagały się wówczas również władze brytyjskie.
Zadania "Wachlarza" powiązane były jednak także z przygotowywanym przez obóz londyński powstaniem powszechnym, a mianowicie osłoną od wschodu przyszłych działań powstańczych w głębi kraju zarówno przez utrudnienie przerzucania niemieckich sił
wojskowych z frontu wschodniego, jak i opóźnianie zbliżania się
wojsk radzieckich. Do zadań "Wachlarza" - we współpracy z komórką Dalekiego Wywiadu w II Oddziale Sztabu KG AK - należało
nie tylko rozpoznanie sił niemieckich, ale również zbieranie informacji o stanie osobowym i wyposażeniu Armii Czerwonej. "Wachlarz" miał też działać na rzecz wywiadu brytyjskiego. W praktyce bieżące zadania "Wachlarza" traktowano jako przygotowanie
się do zadania uznanego za główne - działań osłonowych w końcowym momencie wojny. Wśród ok. 500 uczestników
"Wachlarza" było 25 cichociemnych. Patrole "Wachlarza" wykonały ponad 20 udanych akcji bojowych i wiele sabotażowych.
Wyniki działalności "Wachlarza" okazały się niewspółmierne do
planowanych zadań i poniesionych strat. Zmiana sytuacji na froncie wschodnim, przewartościowanie przez KG AK koncepcji po-
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dynie, które przekazało odpowiednie rozkazy do kraju.
Była to bowiem jedyna forma pomocy, którą zachodni
alianci mogli wówczas oferować dla odciążenia frontu
wschodniego, czego domagało się dowództwo radzieckie.
Łatwa do zaplanowania w Londynie akcja w kraju napotykała na olbrzymie trudności. Wobec wyniszczenia ludności polskiej na terenach objętych działalnością "Wachlarza" do działań dywersyjnych trzeba było przerzucać
specjalnie wyszkolonych ludzi z Warszawy. Masowe mordy ludności dokonywane przez Niemców w odwet za
wszelkie akty dywersji wzmagały nieufność wobec obcych przybyszów.
W końcu kwietnia 1942 roku zdecydowano przeprowadzić akcję próbną. Tej samej nocy cztery patrole miały
spowodować wykolejenie czterech pociągów. "Dżul" został wyznaczony na dowódcę tej akcji i na dowódcę jednego z patroli, dowódcą drugiego patrolu został "Mira".
Mieli jechać z grupą kilkunastu ludzi transportem samowstania powszechnego, wreszcie rozszyfrowanie siatki "Wachlarza" przez wywiad niemiecki (zwłaszcza aresztowania w Pińsku i
w Mińsku latem i w grudniu 1942) spowodowały jego likwidację i
przekazywanie od grudnia 1942 r. poszczególnych jego odcinków
dowódcom odpowiednich okręgów AK. (Przyp. wyd. wg: Mała encyklopedia wojskowa, t. III, Wyd. MON, Warszawa 1971 oraz Encyklopedia II wojny światowej. Wyd. MON, Warszawa 1975.)
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chodowym jako technicy i robotnicy firmy budowlanej
pracującej dla Luftgau-Kommando Moskau w Mińsku.
Wystawiłem "Dżulowi" kenkartę i inne niezbędne dokumenty na nazwisko Stanisław Karpiński.
Prosił mnie o wystawienie mu in blanco rozkazów wyjazdu z odpowiednimi pieczęciami. Kpiliśmy obaj z hitlerowskiej pieczątki.
- Patrzcie ich, Luftgau-Kommando Moskau - czy aby nie
za wcześnie? - Mieli jechać samochodem ciężarowym
"Luftgau-Kommando Moskau" prowadzonym przez autentycznego kierowcę wojskowego, kupionego dla tej podróży. Auto naładowane było papą i beczkami ze smołą,
w smole broń, amunicja i materiały wybuchowe.
"Do Bugu podróż nasza trwała bez żadnych komplikacji wspomina "Mira". - Patrole niemieckie na wóz wojskowy
nie zwracały uwagi i kontrole ograniczały się tylko do
sprawdzania papierów kierowcy. Dopiero na moście,
przed wjazdem do Brześcia, patrol straży granicznej z
oficerem gestapo poddał nas bardzo szczegółowej rewizji, kontroli dokumentów i badaniu [...]. Jeden z naszych
chłopców za to, że podczas badania miał cukierek w
ustach,, został zbity i skopany. Na tym jednak skończyła
się nasza przygoda i wjechaliśmy do Brześcia."19
19

"Mira", Pióro z wachlarza, w: Drogi cichociemnych, Londyn 1972,
s. 114.
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Wrócili po tygodniu. Wszystkie cztery patrole wykonały
wyznaczone zadania bez strat -w ludziach. Ruch na liniach kolejowych został wstrzymany jednak tylko na kilka godzin. W tym okresie Niemcy dysponowali patrolami
saperskimi na drezynach motorowych, naprawiającymi
szybko tory.
Udana akcja sprawdzająca, przeprowadzona pod dowództwem "Dżula", dostarczyła argumentów stronie polskiej do rozmów z aliantami w Londynie. Mogło się wydawać, że AK będzie zdolna do wykonania akcji dywersyjnej na terenach przyfrontowych. Rozwój wypadków
udowodnił tragicznie, jak dalece mylna była ta ocena.
Postanowiono zmontować sieć patroli dywersyjnych na
najważniejszym IV Odcinku "Wachlarza", na kierunku
Baranowicze-Mińsk-Orsza. "Dżul" i "Mira" zostali skierowani do tej roboty.
Mieli jechać w charakterze techników budowlanych,
więc jako architekt starałem się wtajemniczyć ich w najprostsze arkana nowego fachu. Uzupełniłem im dokumenty, uzgodniłem kontakt przez "ciotkę Antosię", gdyby
czegoś ode mnie potrzebowali. Spotykaliśmy się, wspominaliśmy szkockie czasy, cichociemne kursy. Ale myślami obaj byli już tam, na zapleczu frontu. Podczas ostatniego spotkania - w barze "To Tu"" na Brackiej - "Dżul"
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poznał mnie ze śliczną czarnowłosą dziewczyną - Danutą
Rylską - która tam pracowała jako kelnerka.
- Danusia, moja żona.
Wyjechał nazajutrz.
Meldunek jednego z oficerów "Wachlarza" z podróży do
Mińska w maju 1942 pozwala zorientować się, w jakich
warunkach mieli pracować.
"Za Stołpcami droga bita urywa się wśród dziewiczych
borów. Jeździe samochodem droga zupełnie nie odpowiada, toteż po obu jej stronach leży nieprzerwany mur rozbitych, rdzewiejących pojazdów niemieckich. Ten odcinek drogi był najbardziej podniecający tak ze względu
na otoczenie, jak i na możliwość spotkania z partyzantami. O istnieniu tych ostatnich ostrzegano nas na każdym
kroku [...].
Powitanie z murami Mińska było najbardziej niespodziewane i niesamowite. Tuż przy wejściu do miasta na
pierwszych latarniach wisiały trupy ludzkie. Pierwszy
napotkany plac również udekorowany był wisielcami..."20
Kwietniowe rozpoznanie podczas akcji sprawdzającej
wykazało, że warunkiem prowadzenia działań dywersyjnych jest ulokowanie dowództwa odcinka i kilku patroli
20

C. Chlebowski, Zagłada IV Odcinka, s. 26.
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w centrum rejonu, to jest w Mińsku. W strefie przyfrontowej, naszpikowanej żandarmerią i gestapo, gdzie każdy cywil wydawał się podejrzany, jedynym na to sposobem było zatrudnienie przybyłych z Warszawy żołnierzy
"Wachlarza" w firmach polskich, prowadzących roboty
budowlano-transportowe dla Niemców. Pracownicy tych
firm chodzili w niemieckich mundurach z opaskami: "Im
Dienst der Deutschen Wehrmacht", co umożliwiało zakwaterowanie w Mińsku i dużą ruchliwość pod pozorem
prac w terenie, na podstawie legalnych dokumentów. Inżynier Kisielewski, kierownik jednej z takich firm, współdziałający z AK, zgodził się kryć ich poczynania.
"Dżul" i "Mira" początkowo zamieszkali w barakach firmy, w której byli oficjalnie zatrudnieni. Jednak wspólne
mieszkanie z liczną grupą ludzi, wśród których mogli być
konfidenci niemieccy, utrudniało im robotę. Za kilka kilogramów słoniny niemiecki komisarz nadzorujący firmę
zezwolił im na zamieszkanie w mieście. "Dżul" - "Mak"
przeprowadził się na kwaterę do dwóch Polek, sióstr Arciszewskich, zamieszkujących drewnianą chałupę na
Griegorjewskim Pierieułku, przy dużej i ruchliwej hali
targowej.
Prowadzą rozpoznanie terenu, werbują ludzi, montują
patrole dywersyjne poza Mińskiem, gromadzą broń i materiały wybuchowe. Rozpoczynają działalność dywersyj-
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ną. Nawiązują kontakty z partyzantami radzieckimi w
Puszczy Nalibockiej, próbują uzgodnić akcje.
Wobec trudności z przechowywaniem broni i materiałów
wybuchowych "Dżul" decyduje się na zmagazynowanie
ich między innymi na stryszku nad pokojem, w którym
mieszka. Pracując jako elektromonter na lotnisku "SudMińsk", "Dżul" uzyskał za kilka kilo słoniny pozwolenie
na rozebranie na opał rozlatującego się drewnianego baraczku. Nadchodząca zima w pełni tłumaczyła tę zapobiegliwość. Uzyskany opał podarował swym gospodyniom, siostrom Arciszewskim, i pomógł im ułożyć go na
strychu. Weszło w zwyczaj, że przed każdym "służbowym" wyjazdem pan Staszek Karpiński, uprzejmy lokator, szykował z kolegami zapas opału dla gospodyń, piłując bale i deski. Tak powstawał podręczny magazyn i
warsztacik do preparowania min. Gestapo znajdzie tam
trzydzieści pistoletów, ponad tysiąc pocisków, 450 kg
materiałów wybuchowych (w tym 50 kg angielskiego plastiku ze zrzutów), kilkadziesiąt granatów i min z opóźniającym zapalnikiem do umieszczenia w wagonach kolejowych. Cały mozolnie gromadzony przez "Dżula" arsenał.
Trwają dalsze przerzuty ludzi i broni do Mińska. We
wrześniu przyjeżdża major "Trop" - Tadeusz Sokołowski,
mianowany dowódcą IV Odcinka, w październiku kolejna
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grupa ludzi, w tym dwaj cichociemni: kapitan "Ryba" Wacław Zaorski i porucznik "Sosna" - Kazimierz Smólski.
W początku grudnia "Mira" dostaje rozkaz wyjazdu do
Słucka z zadaniem zorganizowania tam nowej grupy dywersyjnej. "Dżul" jedzie do Nieświeża dla utrzymania
kontaktów z ludźmi w terenie i przerzutu materiałów wybuchowych. To opóźni ich aresztowanie.
W tym bowiem czasie następuje w Mińsku wpadka. Patrol wracający z nieudanej akcji - mina nie wypaliła - został aresztowany. Jeden z żołnierzy zdołał uciec, ale przy
zatrzymanych Niemcy znaleźli resztkę miny, broń i dokumenty firmy, w której byli zatrudnieni.
W wyniku kilkudniowej akcji gestapo w ręce Niemców
dostało się siedemnastu żołnierzy "Wachlarza", w tym
całe dowództwo odcinka w Mińsku, inżynier Kisielewski i
czterdziestu robotników. Łącznie aresztowano około siedemdziesięciu osób.
Los "Dżula" był przesądzony. Nie wiedział o aresztowaniach i wrócił na kwaterę w Mińsku. Zachował się meldunek jednego z żołnierzy "Wachlarza" aresztowanego
wraz z "Dżulem".
"Dojechaliśmy razem do Mińska i udaliśmy się wszyscy
na melinę «Maka» [...]. Nie słyszeliśmy, jak na przy gaszonych motorach zajechały samochody osobowe gesta-
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po przed melinę. Gestapowcy wtargnęli do pokoju z wyciągniętymi pistoletami. Myśmy broni nie mieli (taki był
rozkaz dla "Wachlarza" w Mińsku). Po rewizji kazano
nam ręce opuścić. Gestapowców zainteresowała w dużym stopniu przywieziona z terenu solidna wałówka. Wyrzucili plecaki i znaleźli materiały wybuchowe. Jeden z
nich wyciągnął lonty i spytał się: - Co [to] jest? Pierwszy
odezwał się «Mak», wyjaśniając, że to przewód elektryczny, bo jest z zawodu elektrykiem. W ten sposób
«Mak» przyjął na siebie moje obciążenie, chroniąc mnie
wówczas i potem w czasie badań przed metodami gestapo. Kiedy w celi pytałem, dlaczego to zrobił, powiedział,
że to tylko kropla wobec obciążających go faktów."21
Takim pozostał "Dżul" do ostatka. Torturowany, nie wydał nikogo z pozostałych na wolności. Ochronił nawet
swe gospodynie, siostry Arciszewskie, zapewniając gestapo, że "haziajka nic nie wiedziała" o składzie broni w
jej domku na strychu. Uwierzyli.
Aresztowany zastępca "Dżula" kapitan "Ryba" - Wacław
Zaorski, mój przyjaciel i dowódca mojej baterii w roku
1940 we Francji, a potem oficer zwiadowczy 1 Dywizjonu Artylerii w Szkocji, odebrał sobie życie. Gdy znalazł
się w gmachu gestapo, poprosił o wyprowadzenie go do

21

Meldunek "Galanta", w: C. Chlebowski, Zagłada IV Odcinka, s.
64.
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ubikacji i tam, zanim pilnujący go esdeman zdążył przeszkodzić, rozgryzł pigułkę z cyjankiem.
Aresztowani żołnierze "Wachlarza" byli przesłuchiwani
przez specjalnie przybyłego z Berlina wyższego oficera
gestapo, gdyż znaleziona angielska broń i plastik wskazywały na powiązania grupy mińskiej z Warszawą. Katowano wszystkich, by wymusić informacje. Na próżno.
"Trop" - Tadeusz Sokołowski, dowódca IV Odcinka, został zamordowany w czasie śledztwa w gestapo. "Dżul" jeden z najbardziej obciążonych - wytrzymał tortury, nie
poddał się. W warunkach niemal beznadziejnych próbował ucieczki z więzienia. Zgłosili się we dwójkę do wynoszenia kubła z fekaliami. Dół kloaczny znajdował się na
zewnętrznym podwórzu i przylegał do płotu. Ziemia z
wykopanego dołu tworzyła przy płocie wał sięgający jego
korony. Tędy można było przedostać się poza mury więzienia. Na śmietniku skorzystali z nieuwagi strażnika i
zaczęli uciekać. "Dżul" pośliznął się i upadł. Strażnik dogonił go i strzelił mu w plecy. Ranny i skatowany przez
strażnika dostał się do szpitala, a stamtąd z powrotem
do celi. Pomoc z Warszawy przybyła dla zorganizowania
wykupu, odbicia lub ucieczki więźniów - zawiodła. Przekupiony strażnik więzienny był konfidentem gestapo.
Nastąpiła masakra więźniów.
"Dżul" przeżył ją. Do ostatniej chwili nie poddał się.
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Zmarł w marcu (?) 1943 roku.
W czerwcu 1941 roku na wiadomość o ataku niemieckim
na Związek Radziecki napisał mi ze Szkocji do Londynu:
"Zobaczymy, kto będzie pierwszy."
W podziemiach kościoła Św. Marcina przy ulicy Piwnej w
Warszawie grono przyjaciół "Dżula" wmurowało w 1970
roku brązową tabliczkę:
† KPT. BOGDAN PS. MAK I DŻUL
PIĄTKOWSKI CICHOCIEMNY
OFICER 1 DYW. ART. KONN. IM. GEN. BEMA
UR. 1910. Z-CA DOW. IV ODC. WACHLARZA AK.
ZM. 1943 W WIĘZIENIU GESTAPO W MIŃSKU LIT.
Tekst wymaga uzupełnienia informacją o pośmiertnym
odznaczeniu "Dżula" Krzyżem Virtuti Militari.

7. «MIRA» - JERZY SOKOŁOWSKI
Do kompletu aresztowanych w Mińsku oficerów z IV Odcinka "Wachlarza" brakło Niemcom jeszcze "Miry". Gestapo znajdzie go wkrótce. Od pierwszych dni grudnia
przebywał w Słucku, miasteczku sławnym niegdyś z wyrobu litych pasów słuckich. Z dawnej świetności nie pozostało nic. Miasteczko biedne, wyniszczone wojną.
Resztki środowiska polskiego sterroryzowane przez
Niemców. Po wstępnym rozpoznaniu "Mira" zorientował
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się, że zorganizowanie tu ośrodka dywersyjnego będzie
bardzo trudne. Przeniósł się do wsi Płoskowieże, położonej opodal przedwrześniowej granicy. Wieś, dawny zaścianek, mogła stać się bazą werbunkową do patroli dywersyjnych. "Mira" - tym razem Mieczysław Lombacki skierowany do pracy w Organisation Todt, pracuje w sąsiednim miasteczku, w którym Niemcy przygotowują
bazę ewakuacyjną z zarekwirowanych koni i wozów. Wolał nie mieszkać na wspólnych kwaterach, gdzie o konfidenta niemieckiego nietrudno, i wprowadził się do nie
wykończonego jeszcze samotnego domku. Rozpoznaje
teren i ludzi. Wkrótce ma już kilkunastu zaprzysiężonych
żołnierzy, zaczątek patroli dywersyjnych.
Przy aresztowaniu "Miry" gestapo stosuje podobną metodę jak wobec "Dżula". Podjeżdżają ze zgaszonymi światłami, zatrzymują samochody opodal. Nagłe otwarcie
drzwi i trzech uzbrojonych Niemców: dwaj cywile i esesman. Zaskoczony "Mira" nie miał żadnej szansy, żeby
wydobyć broń ze skrytki. Dwaj cywile pilnują aresztowanego, esesman rewiduje izbę. Skrytki z bronią nie znalazł, znalazł natomiast blankiety przepustek i 10 tysięcy
marek, które "Mira" zabrał z Mińska na wydatki organizacyjne. Suma pokaźna, jeśli uwzględnić, że przeciętny
miesięczny zarobek robotnika zatrudnionego przez
Niemców wynosił tam wówczas 40 do 80 marek.
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Pierwsze przesłuchanie w gestapo. "Mira" nie przyznaje
się, że zna niemiecki. Przydzielają mu tłumaczkę. Zyska
przy każdym pytaniu kilka sekund na przygotowanie odpowiedzi. Dowiaduje się o aresztowaniach w Mińsku.
Wraca do celi, gdzie trzej współtowarzysze, Rosjanie,
przyjmują go z nieukrywaną podejrzliwością. Ktoś wracający z przesłuchania w gestapo nie pobity?
Następne przesłuchanie było już inne. Bity, torturowany
- tracił przytomność.
- Co to za rozkosz móc zemdleć w trakcie tortur gestapo
- powie mi od niechcenia "Mira" w trzydzieści lat później
- ale i na to nie pozwalali.
Cucili go wodą i torturowali nadal. Wiedzieli o nim dużo,
ale nie znali jego cichociemnej przeszłości. To zadecydowało, że badali go i torturowali tylko miejscowi gestapowcy. Nie odkryli powiązań "Miry" z aresztowanymi w
Mińsku żołnierzami "Wachlarza". Wypytywali o zwerbowanych w Słucku ludzi, o broń, o znalezione przepustki.
Podejrzane wydało mu się, że nie pytali o znalezione
przy nim pieniądze.
Powrót skatowanego "Miry" do więzienia zmienił atmosferę w celi. Współtowarzysze, którzy dotychczas uważali
go za konfidenta, obmywają go z krwi, karmią, częstują
papierosami. I już się przed nim nie kryją. Podczas gdy
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dwaj zasłaniają "judasza" w drzwiach celi, trzeci patrzy
uważnie przez "szufladę" w oknie. Mają łączność ze
światem. Przekazują mu wiadomości z frontu.
Ostatnie przesłuchanie "Miry" w gestapo to już tylko formalność. Wyrok śmierci. W protokole, który mu dają do
podpisania, nadal ani słowa o znalezionych przy nim pieniądzach. Z gestapo do więzienia odprowadza "Mirę" ten
sam esesman, który go aresztował. Idzie przepisowo o
dwa kroki za więźniem z pistoletem maszynowym w rękach. "Mira" nie miał nic do stracenia, postanowił zaryzykować. Mówi głośno do Niemca:
- Nie przyznałeś się do tych 10 tysięcy, które znalazłeś u
mnie!
Pytanie i płynna niemczyzna "Miry" podziałało. Zaniepokojony esesman zaczął się tłumaczyć. Nie zorientował
się, że "Mira" zwolnił - jakby nasłuchując - zbliżył się do
niego.
- Z półobrotu uderzyłem go w grdykę i kopnąłem jednocześnie. Jak na cichociemnych kursach - opowiada
"Mira".
Uciekał pomiędzy drzewami. Niemiec przewrócił się, ale
szybko wstał i zaczął strzelać. Dostatecznie jednak późno, by "Mira" znikł w zapadającym mroku.
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Osłabiony torturami w gestapo kuśtykał z trudem. Często odpoczywał. Sprzyjały mu ciemności. Od majaczącego przed nim stogu siana, w którym mógłby się zaszyć i
odpocząć, odstraszyły go głosy ludzi i rżenie koni. Resztkami sił dowlókł się do wioski. Czekał. Z najbliższej chałupy wyszły dwie kobiety po wodę do studni. Mówiły po
polsku.
Rodzinie Gieysztorów, do chałupy których przypadkiem
trafił, nie musiał nic tłumaczyć. Był dostatecznie pobity.
Nakarmili go, zamelinowali na strychu, wyleczyli. Po pięciu dniach nie przypominał już więźnia przesłuchiwanego w gestapo. Mógł iść dalej.
Dzięki kontaktom organizacyjnym dojechał do Brześcia.
Dostał ubranie, pieniądze na drogę i zaświadczenie urlopowe na nowe nazwisko. Innych dokumentów nie mogli
mu sprokurować. Bał się jechać na gapę w pociągu towarowym - był grudzień - a chciał jak najszybciej dostać się
do Warszawy, zawiadomić o wpadce.
Zgłosił się bezczelnie - jedynie z kartą urlopową - do wojskowej odwszalni, przez którą musieli przejść wszyscy
wracający z frontu wschodniego żołnierze i robotnicy.
Niemcy bali się epidemii tyfusu i rygorystycznie przestrzegali zabiegów ochronnych. Zaświadczenie z Entläusungstelle - odwszalni, było najbardziej skrupulatnie
sprawdzanym dokumentem przy wejściu na peron. A ten
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właśnie, jedyny autentyczny papierek z pieczątką Dienststelle "Mira" uzyskał przed dwiema godzinami. Tuż
przed Nowym Rokiem zameldował się w Warszawie.
Gdy po kilku dniach szef sztabu "Wachlarza" major
"Tumry" - Stefan Rychter, zawiadomił go o podjęciu starań w celu uwolnienia aresztowanych, "Mira" zgłosił gotowość wzięcia udziału w akcji.
Łatwo mógł uzasadnić i wobec przełożonych, i wobec samego siebie, że jechać do Mińska nie powinien. Był tam
gruntownie "spalony", jeszcze się kurował po przesłuchaniach gestapo, nie wierzył w możliwość uwolnienia
aresztowanych nawet za cenę niebezpieczeństwa i ryzyka.
- Dlaczego zdecydowałeś się? - zapytałem go kiedyś.
- "Dżula" nosiłem głęboko w sercu - odpowiedział mi
krótko.
18 stycznia 1943 roku wyjechali obaj z "Tumrym", dowódcą zamierzonych działań w Mińsku.
Gdy czekali w punkcie przerzutowym nad Bugiem, by
pod osłoną nocy przejść przez zamarzniętą rzekę, spotkali nieoczekiwanie patrol idący z przeciwległego brzegu. To dwaj cichociemni, "Ponury" i "Czarka", z towarzyszami wracali z Pińska po brawurowym odbiciu uwięzio-
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nych kolegów. Fakt spotkania przyjaciół "Mira" potraktował jako dobry omen. Na pożegnanie dostał od "Czarki"
zrzutowego colta. Na szczęście. Strzał z tego colta oddany w kilka miesięcy później w Alei 3 Maja w Warszawie
zadecyduje o losach "Miry".
Z trudem przygotowywana akcja uwolnienia więźniów
zakończyła się tragicznie. Tego samego dnia, w którym
nastąpiła masakra więźniów, ginie w płonącym domu
atakowany przez Niemców "Tumry". "Mira" wymyka się
gestapo po raz drugi. Okrężną drogą dostaje się po dwu
tygodniach do Warszawy, gdzie potwierdza wiadomości
o likwidacji IV Odcinka.
W Warszawie postanowiono wykorzystać doświadczenia
"Miry". Został skierowany jako wykładowca dywersji do
"Zagajnika", szkoleniowego ośrodka Kedywu AK. Na jednym z kursów, we wrześniu 1943 roku - jak wspomina
"Mira" - uwagę jego zwrócił "Tadeusz". Inteligentny, wysportowany, kurs ukończył z wynikiem bardzo dobrym.
Wiedział o działalności "Miry" w Mińsku i podkreślał, że
chciałby służyć pod rozkazami tak wytrawnego dywersanta. Podał mu swój adres, telefon i prawdziwe nazwisko: Ganther.
To wydało się "Mirze" podejrzane. Nawet najbliżsi koledzy nie ujawniali prawdziwych nazwisk ani adresów. Zameldował o swych podejrzeniach.
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Po kilku dniach uzyskał potwierdzenie obaw. Rozpoznanie ujawniło, że "Tadeusz" istotnie nazywa się Ganther,
jest volksdeutschem i konfidentem gestapo. Zapadła decyzja, że w ciągu pięciu dni należy wykonać na nim wyrok śmierci. Powierzono to "Mirze". Znał adres i telefon
"Tadeusza", miał dość czasu na rozpoznanie przed wykonaniem wyroku.
Tymczasem wieczorem po powrocie do domu nieoczekiwanie zastał zaszyfrowany rozkaz, że wyrok należy wykonać natychmiast, jeszcze tej samej nocy. Między 9 a
10 wieczór Ganther ma spotkać się z oficerami gestapo
w restauracji "Gastronomia" na rogu Nowego Światu i
alei 3 Maja. (Obecna restauracja "Gastronomia" została
zbudowana w Alejach Jerozolimskich, nieco dalej od Nowego Światu.) Rozkaz zabicia agenta w centrum miasta,
po godzinie policyjnej, gdy na ulicy byli tylko Niemcy,
pod okiem gęsto patrolującej tę okolicę żandarmerii - pozostawiał "Mirze" minimalne szansę. Musiał się spieszyć.
Nie miał czasu, by zmienić jasny przeciwdeszczowy
płaszcz, w którym wrócił do domu - będzie w nim bardzo
widoczny w nocy. Włożył do kieszeni colta 38 - tego, którego dostał od "Czarki" w czasie nocnego spotkania nad
Bugiem - na rękę opaskę "Im Dienst der Deutschen Wehrmacht". Służbowym tramwajem dojechał do Nowego
Światu. Na ulicy kręciło się sporo patroli niemieckich z
pistoletami maszynowymi. "Gastronomia" i leżący po
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drugiej stronie Nowego Światu "Cafe Club" były to nocne lokale "Nur für Deutsche". Obserwował wyjście z "Gastronomii". Musiał czekać długo, co nie było zbyt bezpieczne w nocy pod okiem patrolujących ulice żandarmów.
Wreszcie około północy z "Gastronomii" wyszedł Ganther
w towarzystwie dwu oficerów, którzy wsiedli do oczekującego ich auta. To był jego pierwszy błąd - zdekonspirował się całkowicie. Ganther pozostał sam - tak mu się
przynajmniej wydawało. Poszedł w kierunku Marszałkowskiej.
"Mira" postanowił zainscenizować przypadkowe spotkanie z "Tadeuszem". Szedł po drugiej stronie Alei Jerozolimskich, wzdłuż BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego),
wyminął go za rogiem Brackiej, przeszedł na drugą stronę ulicy i zaszedł mu drogę od strony Marszałkowskiej.
Ten manewr miał wykluczyć podejrzenie Ganthera, że
"Mira" mógł go widzieć przed "Gastronomią" w towarzystwie gestapowców.
Przywitali się serdecznie. Pod pretekstem przekazania
pilnych poleceń służbowych "Mira" zaproponował, by razem poszli w kierunku mostu Poniatowskiego.
- Zgodził się bez przekonania - wspomina "Mira" - ale nie
sądzę, by coś podejrzewał. Uważał mnie za naiwnego zabijakę.
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Strzelił, gdy minęli Muzeum Narodowe. Ganther zwalił
się z nóg. Gdy "Mira" schylił się, by mu wyjąć z kieszeni
dokumenty, co byłoby potwierdzeniem wykonania wyroku i cenną zdobyczą - ranny Ganther popełnił błąd po raz
drugi. I ostatni. Gdyby udał zabitego, mógłby przeżyć krzyknął: "Polizei!"
Zdążył go dobić i wyrzucić daleko swego colta. W chwilę
potem został ostrzelany ogniem z broni maszynowej. Nie
przebiegł więcej niż 20 kroków, gdy upadł ranny.
Wytrzymał przesłuchanie w Gestapo. Gdy odzyskał przytomność i docierały do niego zadawane pytania, powtarzał uparcie, że Ganthera zabili Niemcy ze szmeisera.
Resztkami świadomości uczepił się faktu, że kaliber colta 38 i szmeisera były identyczne. Z wyrokiem śmierci
wysłali go do Oświęcimia. Będzie numerem 156692. Do
dnia ucieczki, oczekując na wykonanie wyroku, przeżył
w Birkenau i Oświęcimiu dziesięć miesięcy.
Zdecydował się uciec 28 lipca 1944 roku, choć poprzedniego dnia syreny obozowe wyły długo, obwieszczając
ucieczkę więźnia. Miał następujący plan ucieczki: dostać
się do jadalni esesmanów stojącej opodal linii postów.
Przy pomocy więźnia-Polaka, który był tam zatrudniony
jako kucharz, wejść na strych i tam doczekać nocy. Pod
osłoną ciemności miał przejść linie postów i w bród prze-
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dostać się na drugą stronę Soły, a następnie idąc w górę
rzeki dojść do punktu kontaktowego.
Pracował w Bauhofie (magazyny budowlane) i w przerwie obiadowej, gdy esesmani pilnowali przy kotłach
zgłodniałych więźniów, zaszył się w krzakach, przebrał w
roboczy kombinezon, który miał ukryty w torbie z narzędziami, i jako monter dotarł do jadalni esesmanów. Kucharz Polak wpuścił go tylnym wejściem i dalej przez
scenę oddzieloną kurtyną od sali, po drabinie na strych.
Można sobie wyobrazić jego przerażenie, gdy w ciemnościach na strychu ujrzał jakąś postać. Tak spotkali się z
profesorem Zbigniewem Kączkowskim (wówczas Kaczanowskim), który przy pomocy Józefa Cyrankiewicza przygotowywał od dłuższego czasu tę samą drogę ucieczki.
Dostał się na strych poprzedniego dnia. Próbował szczęścia poprzedniej nocy, ale silne reflektory oświetlające
teren zawróciły go do kryjówki.
Postanowili działać razem. Po wysłuchaniu wieczornego
koncertu dla esesmanów, który odbywał się akurat w sali
pod nimi, wyszli z zamiarem przejścia przez postenketty
pod osłoną leżących opodal rur kanalizacyjnych. Reflektory nie świeciły tej nocy, ale gęsty łańcuch postów rozstawionych między wieżami strażniczymi skłonił ich do
powrotu na strych. Liczyli, że nazajutrz dodatkowe posterunki zostaną ściągnięte.
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Gdy w ciemnościach na strychu "Mira" szukał miejsca do
spania, przewrócił się i wybił nogą dziurę w suficie z
dykty. Musieli wyjść z budynku świadomi, że drogę powrotu mają odciętą.
Doczołgali się kartofliskiem już niemal do rowu przy szosie. Ostatni czterometrowy odcinek porośnięty wysoką
trawą mieli przebyć skokiem. Wpadli w niski zasiek z
drutu kolczastego. Hałas zwabił posta, który stanął nad
nimi po przeciwnej stronie rowu.
"Byłem zdecydowany - wspomina profesor Kaczkowski rzucić się na niego, uważając to za jedyną możliwość
ocalenia. Kolega mój siłą przytrzymał mnie na ziemi.
Tymczasem mijały długie sekundy, wydające się nam godzinami, a post stał na miejscu i prawdopodobnie przyglądał się nam. Coraz mniej rozumiałem, na co on czeka.
Wreszcie odszedł, pozostawiając nam wyraźnie otwartą
drogę na wolność."22
Złapali ich po trzech dniach. Upojenie wolnością nie mogło zastąpić jedzenia ani sił. Zbiegom konieczna była pomoc. Albo z góry ustalony kontakt, albo łut szczęścia, że
przypadkowo napotkany człowiek - w obawie o własne
życie - nie wyda zbiegów i pomoże. Ich identyfikacja nie
budziła żadnej wątpliwości, nawet gdy byli przebrani w
22

Z. Kączkowski, Próba ucieczki z obozu oświęcimskiego, "Przegląd
Lekarski" RZ - 1981.
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robocze kombinezony. Ostrzyżeni, przeraźliwie chudzi.
W promieniu stu kilometrów wiadomo było, skąd są.
Plan ucieczki "Miry" i Kaczanowskiego polegał na dotarciu do oddalonego o dziesięć kilometrów miejsca nad
Sołą, na południe od obozu, gdzie mieli ich oczekiwać ludzie z ubraniami i dokumentami.
Kiedy dotarli do umówionego punktu - nie zastali nikogo.
Coraz bardziej zmęczeni i głodni, odpoczywali w krzakach. Wydał ich siedmioletni chłopiec-volksdeutsch zbierający maliny. Żołnierze niemieccy, którzy odnaleźli
zbiegów, najpierw ich skatowali, potem odwieźli do obozu. Badanie i wyrok. Publiczna chłosta i powieszenie.
Zgodnie z ceremoniałem obozowym stali obaj z zawieszonymi na szyi tablicami z napisem: "Hurra! Ich bin
wieder da!" - "Hurra! Jestem tu z powrotem!" Obok narzędzia chłosty i szubienica.
Dlaczego ich nie powiesili po chłoście?
Dzień przedtem powiesili trzech Czechów złapanych po
ucieczce. Jak przez mgłę "Mira" pamięta motocyklistę,
który przywiózł jakiś papier.
Samotny pobyt w bunkrze przeżył tylko dzięki temu, że
mu organizacja obozowa dostarczała wody i chleba. Zbity, mdlejący, w ciemności - bez poczucia czasu. Dowiedział się potem, że przeżył w bunkrze dziesięć dni i dzie-
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więć nocy. 13 sierpnia wywieźli ich karnym transportem
do Buchenwaldu. Po kilku dniach wysłano ich do Dory,
gdzie w wykutych w skale tunelach więźniowie byli zatrudnieni przy produkcji V-l, V-2.
Szczęśliwym trafem podczas bombardowania Buchenwaldu zaginęły ich papiery, więc pracowali jako zwykli
więźniowie bez czerwonych "fluchtpunktów" oznaczających uciekinierów z obozu. Niemcy "przypomnieli sobie"
jednak o czerwonym kółku "Miry". Odtąd pracował w
karnym Kommando.
Nadszedł kwiecień 1945 roku. Niemcy likwidowali obóz i
uciekali przed nadciągającymi wojskami amerykańskimi.
Przed zaplanowanym zasypaniem w podziemnych tunelach uchroniło więźniów bombardowanie sąsiedniego
miasteczka, którego mieszkańcy schronili się do tuneli.
Korzystając z panującego w obozie bałaganu, "Mira" zerwał swój "fluchtpunkt" i dołączył do kolumny ewakuowanych więźniów. Trafił do jednej z nielicznych, której
Niemcy nie wymordowali po drodze. Przeżył ośmiodniową podróż w otwartych wagonach, do których ładowano
na stojąco po 140 więźniów. Z każdym dniem robiło się
luźniej, bo po drodze wyrzucali trupy. Z obozu w BergenBelsen uwolniły go 16 kwietnia 1945 roku czołgi Drugiej
Armii Brytyjskiej, wśród których był zwiad dywizji pancernej generała Mączka. Gdy się odkarmił i nabrał sił,
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via Paryż pojechał do Anglii. W marcu 1942 wyjechał z
Londynu na stację wyczekiwania cichociemnych skoczków. Wrócił do Londynu po 38 miesiącach przez Warszawę - Mińsk - Słuck - Pawiak - Birkenau - Auschwitz Oświęcim - Buchenwald - Dora - Bergen-Belsen.
Po demobilizacji pracował tam jako instruktor konnej
jazdy, robotnik na farmie, traktorzysta, stajenny, tokarz.
Nie mógł sobie znaleźć miejsca.
W roku 1957 w konkursie literackim na opowiadanie,
ogłoszonym w Londynie, dostał I nagrodę za wspomnienia o ucieczce z Oświęcimia. Dwutygodniowy pobyt w
Monte Carlo z przelotem tam i z powrotem.
- Czy można zamiast do Monte Carlo do Warszawy?
Poleciał na rekonesans. Zobaczyć, jak "tam" naprawdę
jest.
Jerzy Sokołowski, cichociemny skoczek AK, kawaler Orderu Virtuti Militari i Medalu Królewskiego za odwagę w
sprawie wolności KMC (King's Medal for Courage in the
Case of Freedom) mieszka w Warszawie na placu Zamkowym. Chodzi o lasce. Spotykamy się często. Z biegiem
lat - coraz częściej na pogrzebach kolegów.
Zapytałem go kiedyś, dlaczego tak rzadko wspomina
tamte lata.
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- Nie mogę uwierzyć, że tyle razy miałem szczęście.
A mnie się wydaje, że szczęście by mu nie wystarczyło.
Zmarł 8 stycznia 1980 roku. Został pochowany na cmentarzu Komunalnym w Warszawie, obok kwatery batalionu "Zośka".

8. «CZARKA» - JAN ROGOWSKI
Nieśmiały, nie umiejący "przepychać się do przodu",
przedmiot życzliwych kpin "Dżula" w szkockim garnizonie i na cichociemnych kursach.
Pierwszy spośród "Kołnierzyków" odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari. Niezawodny w potrzebie kolega i przyjaciel. Los nie szczędził mu najgorszego. Zanim go zamordowali gestapowcy w Radomiu, wiedział, kto go zdradził.
Wiosną 1942 roku "Czarka" - Jan Rogowski dostał przydział do II Odcinka "Wachlarza", którym dowodził "Ponury" - Jan Piwnik, serdeczny jego przyjaciel, jeden z
pierwszych cichociemnych zrzuconych do kraju. Odcinek
ten obejmował ogromny teren, równy czwartej części
Polski, z siedmioma ośrodkami w Równem, Łucku, Szepietówce, Berdyczowie, Żytomierzu i Kijowie.
"Ponury", rozważny i dobry organizator, rozpoczął działalność dopiero po opanowaniu terenu. Od maja 1942
roku patrole mogły już rozpocząć wysadzanie pociągów
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na większości linii kolejowych, przebiegających przez ich
teren. Problem łączności alarmowej - podstawowy warunek sprawnego działania patroli dywersyjnych rozrzuconych na ogromnym terenie - został przez "Ponurego" rozwiązany dzięki penetrowaniu przez jego ludzi służby pomocniczej łączności, zorganizowanej przez Niemców.
Dla zabezpieczenia i naprawy wojskowych linii telefonicznych Niemcy zorganizowali tak zwane komendantury łączności, w skład których oprócz oddziałów wojska
wchodzili również miejscowi ludzie, zorganizowani w
kompaniach pomocniczych, umundurowani i wyposażeni
w dokumenty upoważniające do poruszania się wzdłuż
szlaków komunikacyjnych. Stwarzało to dobrą pokrywkę
dla działalności patroli przeznaczonych do dywersji kolejowej. "Ponury" i "Czarka" wykorzystali okazję. Na 205
ludzi w kompanii pomocniczej w Równem było 120 żołnierzy "Wachlarza", w tym 3 oficerów skoczków z Anglii.
Niedługo cieszył się "Czarka" dowództwem patrolu dywersyjnego, jednego z najbardziej aktywnych. Podczas
służbowej podróży z "Ponurym" ślad po nich zaginął. Zostali zatrzymani przez patrol lotny antypartyzanckiej
brygady żandarmerii. Choć papiery mieli w porządku,
wsadzili ich do więzienia w Zwiahlu pod zarzutem włóczęgostwa.
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- Nie bili nas tam, nie torturowali - opowie mi później
"Czarka". - Po prostu nie dawali jeść. Trzy razy dziennie
litr zupy z liści, raz dziennie kawałek suchego chleba.
Po tygodniu byli tak osłabieni i apatyczni, że nie mieli sił
nawet próbować ucieczki. Od śmierci głodowej uratowały ich dwa zegarki, za które komendant więzienia zgodził
się dożywiać ich i przydzielić do grupy pracujących pod
eskortą w lesie. Tego im było trzeba. Obaj zostali wkrótce "vorarbeiterami", a ponieważ dobrą organizacją pracy
zastąpili bicie podkomendnych, zyskali sobie przyjaźń
współwięźniów i zaufanie straży. Po dwu tygodniach
uciekli.
Powrócić do służby w "Wachlarzu" nie mogli, gdyż Niemcy rozpisali za nimi listy gończe, byli "spaleni". Postanowili wrócić do Warszawy. Przedzieranie się przez dwie
mocno obstawione granice, kilkusetkilometrowy marsz z
omijaniem dróg i skupisk ludzkich, przeważnie po nocy i
o głodzie, zajęło im przeszło miesiąc.
We wrześniu zadzwoniła do mnie "ciotka Antosia" - spotkamy się na kawie w "Marago". Z baru na Wspólnej poszliśmy do szpitala na ulicy Czerwonego Krzyża. "Czarka" leżał bez sił, opuchnięty z głodu, owrzodzony, z dużą
gorączką. W spodniach, które mu przyniosła "ciotka Antosia", trzeba było rozpruć nogawki, bo inaczej nie mógł
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ich włożyć, a trzeba się było liczyć w każdej chwili z koniecznością jego ewakuacji ze szpitala.
- Dali mi w kość - uśmiechnął się, ale nie miał sił do rozmowy. Zaopatrzyłem ich obu w nowe dokumenty. Łykali
witaminy. Szybko dochodzili do zdrowia pod troskliwą
opieką Krystyny Ujejskiej, siostry PCK, kuzynki "Czarki".
Zaczynali wychodzić na miasto.
Dziwne, ale "Ponury", późniejszy legendarny dowódca
partyzantki w Górach Świętokrzyskich, który z trzcinką
w ręku przechadzał się wzdłuż ziejącego ogniem niemieckiego pociągu, w Warszawie czuł się niepewnie, bał
się. Nie dowierzał ciasnej ulicy, zatłoczonym tramwajom
- fałszywym papierom. Chłopski syn z Janowic w Opatowskiem nieswojo czuł się w wielkim mieście. Siedział w
domu i tęsknił do roboty.
Niedługo odpoczywali. W połowie grudnia 1942 roku Komendant AK osobiście powierzył im zadanie uwolnienia z
więzienia w Pińsku aresztowanego dowódcy III Odcinka
"Wachlarza", cichociemnego skoczka "Wani" - Alfreda
Paczkowskiego, i towarzyszy.
20 listopada 1942, pod Dawidgródkiem w czasie prowadzonego rozpoznania przed wysadzeniem mostu na Słuczy, został aresztowany trzyosobowy patrol, a w nim
"Wania". W połowie grudnia wiadomość dotarła do KG
AK w Warszawie.
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Zadanie było bardzo trudne. Akcja miała być przeprowadzona o 300 kilometrów od warszawskiej bazy. Więzienie pińskie było dobrze pilnowane. W mieście ponad trzy
tysiące uzbrojonych Niemców, w tym zmotoryzowana
kompania przeznaczona do zwalczania partyzantki, radiostacje polowe i sieć łączności telefonicznej.
Odbicie więźniów w Pińsku, dokonane 18 stycznia 1943
roku, jest jedną z najsławniejszych akcji bojowych AK.
Podaję jej przebieg według meldunku dowódcy AK, przesłanego do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie w
marcu 1943 roku. Meldunek relacjonuje zwięźle przebieg akcji, a ponadto ma wartość autentycznego dokumentu z tamtych lat.
"W dniu 20X142 r. w okolicy Dawidgródka zaaresztowani zostali trzej oficerowie «Wachlarza», udający się na
wykonanie powierzonego im zadania. Na mój rozkaz kierownik «Wachlarza» przystąpił do zorganizowania akcji
wydobycia ich z rąk wroga. W połowie grudnia ub.r. wysłannicy «Wachlarza» ustalili, że aresztowani oficerowie
osadzeni są w więzieniu w Pińsku. Zbadano na miejscu
możliwość odbicia, nawiązano łączność z więźniami i
przekazano im wiadomość o przygotowywanej akcji.
W dniu 18 I br. [1943] w godzinach przedwieczornych
wyruszyła ekipa pod więzienie dwoma samochodami
(ford i opel). Obywatel «Ponury» wraz z trzema ludźmi,
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w tym jeden w mundurze niemieckim, podjechał pod
bramę więzienia. Reszta ekipy pod dowództwem obywatela «Czarki» ustawiona została na czatach w 2 punktach pod murami więzienia. Oficer, występujący w roli
żołnierza niemieckiego, zażądał otworzenia bramy. W
chwili wjazdu na dziedziniec więzienia wśliznęło się dwu
naszych ludzi przez bramę i usiłowało sterroryzować
strażnika. Wobec próby oporu został on zabity wystrzałem rewolwerowym. Brama wjazdowa została niezwłocznie zamknięta, a miejsce zabitego strażnika zajął członek
ekipy, uzbrojony w pistolet maszynowy. Na sygnał klaksonem, dany przez ob. «Ponurego», przeskoczyła przez
mur reszta ludzi pozostałych na ulicy i przystąpiła błyskawicznie do wykonywania dalszej akcji. 2 ludzi wpadło
do kancelarii więzienia, gdzie w walce zabili 2 znajdujących się tam strażników niemieckich. Jeden z naszych
otrzymał postrzał w rękę. W międzyczasie ob. «Ponury»,
wraz z przebranym za Niemca oficerem - zażądał otwarcia bram do wewnętrznego dziedzińca więzienia i rozbroił strażników, którym nakazano położyć się na brzuchu na ziemi. Straż przy bramie objął jeden z naszych ludzi. Równocześnie przez mur wewnętrzny przełazi 4 ludzi, stanowiąc asekurację na wypadek, gdyby na żądanie
«Ponurego» bramy wewnętrznej nie otworzono. Obywatel «Ponury» wraz z kilkoma ludźmi wbiega do budynku
więzienia, rozbraja zaskoczonych strażników, zdobywa
klucze i otwiera wszystkie cele więzienne. Trzej areszto-
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wani oficerowie «Wachlarza» zostają natychmiast przeprowadzeni do oczekującego pod więzieniem opla. Do
pozostałych więźniów obywatel «Ponury» przemówił po
rosyjsku, objaśniając ich, że są wolni. Przed opuszczeniem więzienia zamknięto strażników w murach więziennych, uprzedzając ich, że w razie podniesienia alarmu
zostaną zasypani granatami.
W tym momencie do wjazdowej bramy przyszli niespodziewanie robotnicy więzienni i zmiana straży. Stojący
na warcie nasz człowiek wpuszcza kolejno ich na dziedziniec i nakazuje paść natychmiast na ziemię, likwidując w ten sposób dzięki opanowaniu i szybkiej orientacji
grożące niebezpieczeństwo alarmu z zewnątrz.
Po opuszczeniu więzienia cała ekipa wraz z uwolnionymi
trzema więźniami odjechała w kierunku na Brześć nad
Bugiem. Przy ruszaniu sprzed więzienia pękła opona
opla. Nie można było przeto rozwinąć pożądanej szybkości. Na 14 kilometrze od Pińska więźniowie przeładowani zostali do forda, gdyż nie można było ryzykować montowania nowej opony. Opla podlano na szosie benzyną i
spalono. W przygotowanym uprzednio miejscu wyczekiwania więźniowie zostali ukryci i zabezpieczeni, skąd po
2 dniach przerzucono ich przez granicę i w dniu 20 I 43
r. zameldowali się w «Wachlarzu» w KG. Obywatel «Ponury» wraz z resztą ekipy powrócił w następnym dniu do
KG. Przejście graniczne było utrudnione z powodu zdu-
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blowania posterunków granicznych."23 Akcja "Pińsk"
miała niestety i tragiczne następstwa. W odwet za zabicie strażników i uwolnienie więźniów Niemcy rozstrzelali
w Pińsku trzydziestu Polaków - zakładników.
"Ponury" i "Czarka", dowodzący atakiem na więzienie,
odznaczeni zostali Krzyżami Virtuti Militari, a 15 pozostałych uczestników - Krzyżami Walecznych. 8 lutego
1943 roku w mieszkaniu pani Haliny Chądzyńskiej, przy
ul. Rakowieckiej 59a m. 6, generał "Grot", Komendant
AK, wręczył osobiście "Ponuremu" i "Czarce" zaświadczenia potwierdzające nadanie im odznaczeń. W kilka
dni później "Czarka" spotkał się ze mną. W barze "Konik"
na Hożej, przy czarnej kawie, pokazał mi rozkaz nadania
mu Virtuti Militari: wąski pasek bibułki z dwoma wierszami maszynowego pisma. Dla gości przy sąsiednich
stolikach wyglądaliśmy jak dwaj "handlowcy" przekazujący sobie adres odbioru "świnek", węgla czy transportu
marsylskiego mydła.
Po udanej akcji w Pińsku 4 czerwca 1943 roku "Ponury"
został szefem Kedywu Okręgu Kieleckiego AK w swoich
rodzinnych stronach. Wkrótce przystąpił do organizowania zgrupowań partyzanckich AK. Nie potrzebował namawiać przyjaciela, by dołączył do niego. W czerwcu
1943 roku "Czarka" wraz z grupą trzydziestu osób jedzie
23

Meldunek dowódcy AK, w: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej, t. III. Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 496.
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w Góry Świętokrzyskie. W zgrupowaniu "Ponurego"
wchodzi w skład ścisłego sztabu, jest dowódcą I warszawskiego plutonu. Partyzancka sława "Wachlarza" i
Pińska, potwierdzona błękitno-czarną baretką, ujmująca
serdeczność i poczucie humoru sprawiają, że jest ulubionym dowódcą.
Wobec coraz częstszych zbrojnych akcji partyzanckich,
wysadzania niemieckich pociągów i likwidacji konfidentów gestapo Niemcy uderzają w najczulszy punkt oddziałów leśnych, otaczają wieś Michniów, która była rodzinnym domem, bazą i zapleczem partyzantów. Nieudana
próba wysadzenia pociągu niemieckiego, przeprowadzona w odwet za tę zbrodnię, sprowadza kolejną bestialską
pacyfikację. Z ludnej wsi pozostały zgliszcza i 230 zamordowanych.
W odwet za tę zbrodnię następnej nocy oddział "Ponurego" zatrzymuje wojskowy pociąg i atakuje jadących w
nim żołnierzy niemieckich. "Czarka" z granatem w ręku
prowadzi swoich ludzi. Dostaje serię z pistoletu maszynowego. Pod ogniem broniących się Niemców żołnierze
wynoszą ciężko rannego.
Długa kuracja w warunkach polowych pozostawiła trwały ślad. "Czarka" ma niedowład prawej ręki. Do partyzantki leśnej jest już niezdolny.
We wrześniu 1943 roku wraca na stałe do Warszawy.
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- Nie tylko pistoletu, ale nawet kieliszka nie mogę utrzymać w prawej ręce.
Zostaje szefem bazy zaopatrzeniowej oddziałów leśnych
"Ponurego".
W ciągłych walkach z Niemcami, przy nadchodzącej zimie, sytuacja oddziałów leśnych stawała się tragiczna.
Część ludzi "Ponury" zwalnia do domów, ale dla większości nie ma powrotu z lasu.
"Czarka", choć sam w Warszawie, jest każdą myślą przy
tych w lesie. Wreszcie pod koniec roku udaje mu się zorganizować znakomitą pomoc: pięć ton odzieży, bielizny,
butów, skóry, noży kieszonkowych, lin konopnych, plecaków i innych przedmiotów niezbędnych w leśnym partyzanckim życiu.
Oficjalnie "Czarka" działał jako przedstawiciel RGO
(Rady Głównej Opiekuńczej), dokonując zakupów odzieży dla wysiedleńców mieszkających pod Opatowem. Plan
dostawy zaopatrzenia do leśnych oddziałów był prosty.
Wynajęta przez RGO ciężarówka wyruszy do Opatowa.
W umówionym miejscu na trasie, między Łagiewem a
Opatowem, uprzednio zawiadomieni partyzanci "Ponurego" dokonają pozorowanego napadu i przejmą transport.
"Czarka" starannie przygotował całe przedsięwzięcie, by
zabezpieczyć je możliwie jak najlepiej przed wpadką.
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Zaopatrzenie zostało zdeponowane w dwu miejscach w
Warszawie: w magazynach prywatnej firmy "Wróblewski" przy ulicy Inżynierskiej 3 i w magazynach RGO przy
Wójtowskiej. Do przewozu wynajęta została pięciotonowa ciężarówka, należąca do niemieckiej firmy przewozowej, cieszącej się jak najlepszą opinią u władz, która zaopatrzyła "Czarkę" (występującego jako Piotr Jaczyński,
technik, zatrudniony w niemieckiej firmie budowlanej) w
upoważnienie do prowadzenia transportu. Konwojentem
z ramienia firmy został wyznaczony Andrzej Waszkiewicz, jak się okazało, kolega "Czarki" z korpusu kadetów. W drodze powrotnej mieli przywieźć artykuły rolne
z Ostrowca Świętokrzyskiego dla niemieckiej firmy handlowej w Warszawie.
Zabezpieczyli się na wszystkie strony. Przy organizacji
transportu zaopatrzenia "Czarka" współpracuje ściśle z
porucznikiem "Motorem" - Jerzym Wojnowskim, z którym poprzednio wspólnie brali udział w odbiciu kolegów
z więzienia w Pińsku, szefem transportu oddziałów "Ponurego", znakomitym kierowcą czarnego opla, który oddał partyzantom już niejedną usługę.
3 stycznia 1944 roku ładują ciężarówkę. "Czarka" zaprasza kierowców i konwojenta na obiad przed oczekującą
ich niełatwą jazdą po oblodzonej drodze. Zawiadamia
"Motora" o gotowości do drogi i o godzinie odjazdu.
Zgodnie z planem "Motor" ma wyjechać oplem, znacznie

8. «CZARKA» - JAN ROGOWSKI

549

szybszym od ciężarówki, i zawiadomić "Ponurego", aby
w godzinach przedwieczornych był gotów do zainscenizowania napadu na umówionym odcinku drogi.
Wyruszyli zaraz po obiedzie. W Grójcu żandarmi zatrzymali samochód, sprawdzili dokumenty. Wszystko w porządku. Wóz ruszył w dalszą drogę.
Wsiadając w Warszawie do ciężarówki, nie wiedział
"Czarka", że pozostały mu tylko trzy godziny wolności.
Tyle, ile potrzebować będzie załadowana po brzegi ciężarówka, żeby po oblodzonej drodze dojechać z Warszawy do mostu na Pilicy pod Białobrzegami.
Wiedział o tym "Motor", zdrajca, agent gestapo. Po
otrzymaniu wiadomości od "Czarki" wyjechał w kierunku
Opatowa. Po drodze zawiadomił gestapo w Radomiu.
"Motor", wkrótce rozszyfrowany przez kontrwywiad AK,
został skazany na śmierć. Przed rozstrzelaniem, nie bity
ani torturowany, przyznał się, wymieniając długą listę
najbliższych ludzi, których wydał.
W książce Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie Cezary Chlebowski przytacza fakty udowadniające zdradę "Motora",
ale nie podejmuje próby określenia psychologicznej motywacji zbrodni.
Wysokie łuki stalowej konstrukcji mostu na Pilicy wyłaniają się zza zakrętu. Ilekroć tamtędy przejeżdżam - wi-
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dzę, jak naprzeciw ciężarówki wiozącej "Czarkę" wyjeżdża samochód gestapo.
Zablokowali jezdnię. Czekali z pistoletami maszynowymi
w ręku. "Czarka" wysiadł, podpierając się laską. Lewą
rękę trzymał podniesioną do góry. Zabrali ciężarówkę ze
wszystkimi ludźmi do Radomia.
W gestapo wiedzieli, dla kogo był przeznaczony transport. Znali prawdziwe nazwisko "Czarki", jego cichociemną przeszłość i partyzancką działalność. Nie oszczędzili mu informacji, od kogo to wiedzą. Zachował się bohatersko. Nie wydał nikogo.
Takie lakoniczne epitafium zamyka przebieg żołnierskiej
służby niejednego z cichociemnych. Niewiele informacji
przenikało poza mury więzień i katowni gestapo.
W przypadku "Czarki" los zrządził inaczej. Obszerne
fragmenty historii jego ostatnich 45 dni: od 3 stycznia dnia aresztowania, do 16 lutego - daty śmierci, zostały
opublikowane w 25 lat po jego śmierci przez Jana Pietrzykowskiego.24
Przeszukując powtórnie ruiny spalonej siedziby gestapo
w Częstochowie, odkrył on w załomie piwnicznych murów niezupełnie jeszcze zniszczone szczątki akt policyj24

J. Pietrzykowski, Jak zginął por. Rogowski - "Czarka", WTK z 1
VIII 1969.
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nych. Wśród nich fragmenty akt sprawy por. Jana Rogowskiego - "Czarki", oznaczone numerem IV A 2-c Nr
10004/44.
Oto relacja z niewielkimi skrótami:
"W sprawozdaniu radomskiego gestapo z 4 stycznia
1944 referent sprawy Kriminalrat Fuchs napisał: «Na
podstawie poufnego meldunku został zatrzymany w dniu
3 stycznia 1944 roku o godzinie 17 w Białobrzegach w
ramach ogólnej kontroli ruchu drogowego 5-tonowy samochód ciężarowy DW 86045 należący do firmy Ostdeutsches Speditions- und Transport-Unternehmen Theodor
Wienckowski, oddział w Warszawie [...] i wraz z pasażerami doprowadzony do Radomia.»"
Przejęty przez gestapo transport zaopatrzenia nie budził
wątpliwości co do jego przeznaczenia. W wyniku szczegółowego przeszukiwania samochodu znaleziono ukryte
tam dokumenty: instrukcję Komendy Głównej AK oraz listę wypłat z pseudonimami partyzantów, przeznaczoną
dla "Ponurego". W wyniku rewizji osobistej znaleziono
ukryte przez "Czarkę" w butach kartki z zapiskami.
Śledztwo prowadził SS-Hauptsturmführer i Kriminalrat
Paul Fuchs, kierownik referatu walki z ruchem oporu i
wywiadu gestapo w Radomiu, wyróżniający się inteligencją, przebiegłością i szczególną bezwzględnością wobec
więźniów.
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Bezzwłocznie przystąpił do przesłuchiwań. O tym, jak
wielką wagę przywiązywało gestapo do sprawy "Czarki",
świadczy fakt, że już następnego dnia Fuchs wysłał sprawozdanie z wyników śledztwa do Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) w Berlinie, do dowódcy policji bezpieczeństwa w Krakowie i do gestapo w Warszawie.
Sytuacja "Czarki" była beznadziejna. Zdawał sobie na
pewno z tego sprawę. Przyjął metodę zeznań, która
stwarzała pozory prawdy, nikogo dodatkowo nie ujawniła ani obciążyła, a jemu samemu pozwoliła zyskać na
czasie. Może myślał o zorganizowaniu ucieczki? Może liczył, że odbiją go koledzy, tak jak on przed rokiem odbijał z "Ponurym" oficerów "Wachlarza" z więzienia w Pińsku?
W zeznaniach wymienia fikcyjną postać "Bolesława" - organizatora transportu. Fałszywy trop utrudni i przedłuży
śledztwo.
"Porucznik «Czarka» - pisał w sprawozdaniu Fuchs - jeżeli oprzeć się na dotychczasowym przebiegu śledztwa poznać miał przed około 14-tu dniami niejakiego «Bolesława», który dostarczył transportu odzieży i zdeponował go częściowo w magazynie firmy «Wróblewski», a
częściowo w magazynie RGO w Warszawie [...] «Bolesław» miał być ujęty przypadkowo w jednej z łapanek
ulicznych w Warszawie.
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Ponieważ przesłuchiwanie kształtuje się bardzo uciążliwie, nie uzyskano żadnych innych punktów zaczepienia
w Warszawie" - stwierdził Paul Fuchs. Przesłuchiwanie
"Czarki" miało być kontynuowane w Radomiu, ale śledztwo zostało przeniesione również na teren Warszawy,
dokąd wysłane zostało specjalne Kommando gestapo.
Przeprowadzona 5 stycznia 1944 roku rewizja w Warszawie nie dała Niemcom spodziewanych wyników.
Gestapowcy łudzili się jednak, że przy pomocy "Czarki"
uchwycą "Bolesława". Zawieźli więźnia w dniu 6 stycznia
1944 roku do Warszawy na konfrontację. Uprzednio
przejrzane zostały kartoteki osób ujętych w Warszawie w
dniach 23, 24, 25, 26 i 27 grudnia 1943 roku. Wyselekcjonowano spośród nich te osoby, które mogły być brane
w rachubę, i wszystkie pokazano "Czarce" w takich warunkach, aby nie zachodziło podejrzenie, że odbywa się
konfrontacja.
"Porucznik Rogowski - stwierdzał meldunek gestapo nie rozpoznał wśród nich «Bolesława»."
Zanim śledztwo zostało umorzone, gestapo uciekło się
jeszcze do podstępu.
5 lutego do celi, w której siedział "Czarka", został wrzucony przez okno gryps, rzekomo od "Bolesława". Odpowiedź miała być dostarczona tą samą drogą następnego
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dnia wieczorem. W umówionym czasie "Czarka" przerzucił gryps, który natychmiast przejęło gestapo. Podstęp
Niemcom nie udał się. W grypsie "Czarka" ostrzegał kolegów w Warszawie, ujawniając jedynie dodatkowe informacje o swym prywatnym życiu.
Śledztwo w sprawie "Czarki" zostało skończone po niespełna trzech tygodniach od aresztowania go przez gestapo. Sprawozdanie końcowe (Schlussbericht) zostało
sporządzone już w dniu 22 stycznia 1944 roku.
Gestapowcy doszli do wniosku, że "Czarka" nie zmieni
swej postawy i że już nic więcej nie da się od więźnia wydobyć.
"Rogowski - stwierdzał protokół gestapo - zawinił w największych rozmiarach przeciwko niemieckiemu dziełu
odbudowy w Generalnej Guberni. Z tego względu zostanie przedstawiony wniosek o skazanie go na śmierć
przez sąd doraźny policji bezpieczeństwa."25
Wydanie "wyroku" śmierci sprowadzało się w praktyce
gestapo do podpisania odpowiedniego formularza.
"Wyrok" został wydany w dniu 16 lutego 1944 roku i w
tym samym dniu porucznik Jan Rogowski - "Czarka" został rozstrzelany.

25

Ibidem.
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20 lutego został rozstrzelany towarzysz wyprawy "Czarki" Andrzej Waszkiewicz - prawdziwe nazwisko Eliaszewicz.

9. INNI CICHOCIEMNI
Losy 316 cichociemnych zrzuconych do kraju doczekają
się zapewne pełnej monografii. W tym miejscu chciałbym
przedstawić - już bardzo pokrótce - relacje o tych, z którymi stykałem się bliżej. O pozostałych "Kołnierzykach",
o kolegach z 1 Dywizjonu Artylerii Lekkiej w Szkocji i o
najbliższych kolegach ze szkoły w Londynie.
Początek cichociemnego życiorysu każdego z nich jest
prosty i jednoznaczny: data skoku do Polski. Koniec. Dla
wielu - żołnierska śmierć lub zaginięcie bez wieści, których daty i okoliczności to "przypuszczenia tylko, i to w
dziedzinie, gdzie domysły i słowa ogromnie są bezsilne".
Przypomnę skład naszej ekipy "Collars" - Kołnierzyki".
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6

-

por. Zygmunt Milewicz - "Róg"
por. Franciszek Pukacki - "Gzyms"
por. Jan Rogowski - "Czarka"
por. Stanisław Jankowski - "Burek" - "Agaton"
por. Jan Kochański - "Jarma" - "Alojzy" - "Maciek"
kpt. Bogdan Juliusz Piątkowski - "Mak" - "Dżul"
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O losach i śmierci "Kołnierzyków" Nr 3 i Nr 6 - "Czarki" i
"Dżula" - opowiedziałem już uprzednio. Do Nr 5 - do
"Maćka" - wrócę na dalszych stronach. Tu o Nr 1 i Nr 2 o "Rogu" i "Gzymsie" - którym tak jak i mnie danym było
przeżyć wojnę.
"Kołnierzyk" Nr 1 - porucznik Zygmunt Milewicz - "Róg",
przydzielony w Warszawie do komórki odbioru zrzutów
jako pomocnik oficera operacji zrzutowych, a później
kierownik odbioru zrzutów pełnił tę funkcję do wybuchu
Powstania.
Powstanie zastało go w Śródmieściu, gdzie kierował komórką odbioru zrzutów przy Komendzie Obwodu Śródmieście. Gdy po upadku Starego Miasta batalion "Czata
49" dotarł do Śródmieścia, "Róg" dołączył do nich i poszedł na Czerniaków. Nie mógł jako ranny przejść z oddziałem "Radosława" kanałami na Mokotów, więc pozostał w domu przy ulicy Wilanowskiej 5, w jednym z broniących się jeszcze powstańczych punktów oporu na
Czerniakowie.
W nocy z 21 na 22 września Niemcy zajmują budynek, w
którego piwnicach przebywali ranni wraz z ludnością cywilną. "Na placu za domem Niemcy oddzielili kobiety od
mężczyzn, po czym na chybił trafił wybrali spośród nich
12 i od razu na miejscu powiesili." Pozostałych 122 rannych strzałami z pistoletu maszynowego zastrzelili. Do-
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piero po wyjściu Niemców udało się "Konstancji", bohaterskiej lekarce tego prowizorycznego szpitala, wyciągnąć spośród trupów 17 osób, które jeszcze żyły. Po kapitulacji ewakuowano je z Warszawy. Ciężko ranny w
nogę "Róg" tylko dzięki pomocy łączniczki zdołał dołączyć do kolumny, którą Niemcy pognali na Szucha.
Po przesłuchaniach przewieziony został do obozu w
Skierniewicach, gdzie w miejscowym szpitalu zrobiono
mu operację nogi. W trzy dni później sanitariusze wynieśli go wieczorem do szpitalnego ogrodu i przetransportowali przez płot. Tam czekała furmanka. W chłopskiej
chacie przebył sześć tygodni. "Pod koniec listopada opuściliśmy gościnne schronienie, gdzie zaznaliśmy tyle serca." Po wojnie pozostał w Anglii. Odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari.
"Kołnierzyk" Nr 2 - porucznik Franciszek Pukacki. W
kwietniu 1942, wkrótce po przybyciu do Warszawy, dostaje przydział do "Wachlarza".
2 maja - jest o krok od wpadki, która mogła przesądzić o
dalszych jego losach: zostaje zgarnięty w wielkiej łapance na Kercelaku. Przy pomocy jednego z granatowych
policjantów udaje mu się - w mundurze policjanta - wydostać z koszar policji przy ulicy Ciepłej, gdzie przetrzymywano zatrzymanych w łapance.
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Szkoli swych przyszłych żołnierzy "Wachlarza", "Jerzyków" z Czerniakowa i Mokotowa. W lipcu 1942 roku jako
przyszły dowódca ośrodka dywersyjnego II Odcinka "Wachlarza" wyjechał na czele czternastoosobowej grupy do
Szepietówki. Tam wspólnie pracowali w firmie niemieckiej prowadzącej roboty dla Organisation Todt. Stworzyli
patrole dywersyjne na linii kolejowej Szepietówka - Berdyczów - Kijów. Główną trudność w rozpoczęciu działań
dywersyjnych na szerszą skalę stanowił brak broni i
sprzętu minerskiego. "Gzyms" jeździł do Warszawy, by
uzyskać niezbędne wyposażenie, ale rezultaty były nikłe.
Cztery miny kolejowe, dwa pistolety i pięć kilogramów
pyłu metalowego do unieszkodliwienia silników lotniczych - to wszystko, czym początkowo dysponowali dywersanci. Mimo tak słabego wyposażenia mieli na swym
koncie kilka udanych akcji wysadzenia w powietrze pociągów.
W kwietniu 1943 roku zostali przeniesieni do Charkowa,
znajdującego się wówczas o dwadzieścia kilometrów od
frontu, i zatrudnieni na lotnisku, na którym stacjonowała
jednostka lotnicza wyposażona w Ju 87 - sztukasy. Startujące z bombami sztukasy nie dają "Gzymsowi" spokoju.
Mieszanka pyłu metalowego, karborundu, cukru i benzyny wlana do zbiornika bombowca powoduje zatarcie silnika i unieszkodliwienie samolotu. Mieszanka gotowa,
ale Niemcy samolotów strzegą dzień i noc. Wlew do
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zbiornika benzyny w każdym sztukasie był zamykany na
klucz. Otworzyć go mógł tylko mechanik Niemiec. 15
maja 1943 roku nadarza się wreszcie okazja. "Gzyms" z
kilkoma ludźmi jest w pobliżu samolotu. Ostatnie przygotowania do lotu. Podjeżdża cysterna z benzyną. Nagły
nalot samolotów radzieckich przepędza Niemców do
schronu. Wlew benzyny pozostaje otwarty. Kilka minut
wystarczyło "Gzymsowi" i jego ludziom, by sztukas "z
żółtym nosem" nie wrócił na lotnisko. W ten sposób
"Gzyms" ze swymi ludźmi uszkodził co najmniej trzy samoloty.
Jednak z okresu dwuletniej działalności dywersyjnej w
"Wachlarzu" pozostało "Gzymsowi" uczucie zawodu, niedosytu i żalu.
- Nie umiano wykorzystać naszych możliwości - wspomina z goryczą.
W wyniku bitwy pod Kurskiem Niemcy wycofali się i
przenieśli lotnisko z Charkowa do Szepietówki. Tu, wobec likwidacji "Wachlarza", "Gzyms" dostał rozkaz utworzenia oddziału partyzanckiego.
Bez broni? Całe uzbrojenie kilkunastu ludzi – to noże i
dwa pistolety. Brak zwłaszcza długiej broni, której dotychczas nie gromadzili w obawie przed dekonspiracją.
W nocy z 25 na 26 lipca 1943 roku "Gzyms" decyduje się
na atak na wartownię, w której kwateruje trzynastu do-
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brze uzbrojonych Niemców. Atakują zaskoczonych Niemców nożami. Zdobyta broń stanowi zaczątek uzbrojenia
partyzanckiego oddziału "Gzymsa". Rozpoczynają partyzantkę i obronę ludności polskiej przed terrorystycznymi
bandami UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii).
Poszedł do lasu 29 lipca 1943 roku z kilku zaledwie ludźmi. Miał pod opieką ludność polską rejonu Szepietówka Sławuta - Ostróg nad Horyniem. W bojach z upowcami
rósł w siły.
Gdy w styczniu 1944 "Gzyms" dostał polecenie przemarszu na Wołyń do tworzącej się tam 27 dywizji AK, miał
pod rozkazami 90 ludzi, a w dorobku bojowym, poza rozbitymi bandami ukraińskich nacjonalistów, wdzięczność
tysięcy rodaków uratowanych od rzezi. Kilkusetkilometrowej długości przemarsz trwał półtora miesiąca. Kluczył wśród śniegów i mrozów, zasadzek i walk. Do Kubliczowa, miejsca koncentracji dywizji, doprowadził 82
uzbrojonych i zaprawionych w walkach ludzi. W 27 dywizji AK został mianowany dowódcą I batalionu 45 pułku
piechoty.
Jako dowódca baonu przeszedł pełny szlak bojowy dywizji. Od boju o Turopin 22 marca 1944 aż do rozwiązania
dywizji w końcu lipca 1944 roku. Zachowała się relacja
"Gzymsa" z boju o Turopin, której fragmenty przytaczam:
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"Od płk. «Oliwy» - Kiwerskiego, d-cy dywizji, otrzymałem
rozkaz zajęcia miejscowości Turopin przy torze kolejowym i wyrzucenia poza rzekę Turię oddziałów n-pla [...].
Wymarsz z Ossy nastąpił nocą 21 na 22 marca, tak aby
się znaleźć w Turopinie nad ranem.
Zabrałem ze sobą również 2 armatki, które przyprowadził ze sobą ze Słuczy «Bomba» i które organizacyjnie
były związane z tą właśnie kompanią. W zależności od
potrzeb - dodaje "Gzyms" z właściwym sobie poczuciem
humoru - armatki te czasami dumnie nazywano artylerią.
Śmieszny to był sprzęt, powodujący wiele radości przy
obserwowaniu działoczynów obsługujących go artylerzystów. Były to wymontowane z czołgów radzieckich armatki, osadzone na lawetach skonstruowanych z przodków zwykłych wozów, bez przyrządów celowniczych, celowało się po lufie - przypominające swym wyglądem
czasy przedbemowskie [...]. Niemniej jednak - strzelały.
Odprawę d-ców «Piotra», «Słuckiego», «Zająca» i plutonu «Jastrzębi» przeprowadziłem ok. północy, wydając
rozkaz o ugrupowaniu, kierunkach i czasie rozpoczęcia
natarcia.
Zadanie: natarciem wyrzucić n-pla z zajmowanych stanowisk i umocnień wokół stacji, zająć stację kolejową, n-pla
zepchnąć poza rzekę Turię i osiągnąć most na rzece Turii. N-pl okopany wokół stacji, głównym umocnieniem
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schron drewniano-ziemny. Działka przy kompanii «Bomba», głównym kierunkiem ich ognia schron. Rozpoczęcie
natarcia z podstaw wyjściowych godz. 6.00 [...]. Jakie
było moje napięcie nerwowe w czasie oczekiwania na godzinę 6-tą, to sobie wyobrazić może tylko ten, kto był na
wojnie i samodzielnie decydował. Siedziałem w izbie z
łącznikami od poszczególnych kompanii, paliłem samosiejkę, aż mi język skołowaciał, co chwilę wychodziłem z
chałupy nasłuchując...
Z niewypowiedzianą ulgą usłyszałem o godz. 6.00 pierwsze strzały z kierunku natarcia kompanii warszawskiej,
po czym rozklekotało się na całym mym froncie ok. 1,5
km [...].
Zameldowałem pułkownikowi «Oliwie» o wykonaniu zadania."
W boju o Pustynkę 9 kwietnia 1944 "Gzyms" został na
polu bitwy odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po raz
drugi - po raz pierwszy został przedstawiony również na
polu bitwy we wrześniu 1939 w nocnym ataku na bagnety w Łęczycy, przeprowadzonym w czasie bitwy nad Bzurą. Niestety, perypetie wojenne nie sprzyjały zrealizowaniu tego wniosku. Na swoje Virtuti Militari przyjdzie czekać "Gzymsowi" pięć lat.
Po podstępnym osaczeniu i rozbrojeniu przez Armię
Czerwoną w lipcu 1944 oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji
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AK, w której był on dowódcą I batalionu 45 pułku piechoty, ucieka i przedziera się przez dwie linie frontu do
Otwocka. Aresztowany przez NKWD, "Gzyms" zostaje
wywieziony na katorżniczą pracę. Wrócił z Riazania dopiero w 1948 roku. Pierwsze kilkaset kilometrów przeszedł na piechotę. Przeważnie nocą, omijając skupiska
ludzkie. Musiał jednak zdobywać żywność, spać. Nie
sposób nie natrafiać po drodze na kogoś, kto mógł obcego przechodnia wylegitymować.
"Wymyśliłem niezawodny sposób, jak uniknąć legitymowania - opowiadał mi "Gzyms". - Gdy spotkałem kogoś na
drodze, natychmiast kucałem i spuszczałem portki. Srającego nikt nie pyta o papiery."
Po powrocie do kraju miał liczne kłopoty z UB. Nie traci
jednak nic ze swej energii - zostaje kamieniarzem. Pracuje przy odbudowie warszawskiej Starówki. Pylica płuc,
zawodowa choroba kamieniarzy, zmusza go do porzucenia zawodu. Przechodzi do pracy w Polskich Nagraniach.
Wyżywa się w pracy społecznej i pasji kolekcjonerskiej.
Działacz Związku Miłośników Barwy i Broni, posiadacz
największej w Polsce kolekcji hełmów bojowych (obecnie
w Muzeum w Krotoszynie), przewodniczący Zespołu Historycznego Cichociemnych w latach 1976-1979.
Zmarł 4 listopada 1980 roku wracając z rodzinnego Krotoszyna do Warszawy.
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W dniu 10 września 1990 odbyła się w Krotoszynie uroczystość poświęcenia pamiątkowej tablicy:
PAMIĘCI BOHATERA ZIEMI KROTOSZYŃSKIEJ
MJR. FRANCISZKA PUKACKIEGO "GZYMSA"
ŻOŁNIERZA ARMII KRAJOWEJ
"CICHOCIEMNEGO" - MIESZKAŃCY MIASTA
- oraz przemianowania dawnej ulicy XX-lecie PPR na ulicę Mjr. Franciszka Pukackiego "Gzymsa".
Przy odsłanianiu tablicy powiedziałem między innymi:
"Uroczystość dzisiejsza to nie tylko chwila wspólnego
wzruszenia, ale przykładowy krok umacniania historii
Niepodległej Polski. Gdy jej prawdziwi bohaterowie znajdują godne i trwałe miejsce w ich rodzinnych miastach,
zostają utrwaleni w pamięci następnych pokoleń Polaków."
Z dziewięciu oficerów I Dywizjonu Artylerii Lekkiej w
Szkocji, którzy jako cichociemni skakali do Polski, przeżyło wojnę tylko trzech: "Pług" - kpt. Adam Borys, "Kajtuś" - por. Antoni Nosek, i ja.
Kapitan Adam Borys - "Pług" - "Dyrektor", został zrzucony z 1 na 2 października 1942 roku. Inicjator, twórca i
dowódca oddziału Kedywu wydzielonego do walki z gestapo ("Agat 90", "Pegaz 81", "Parasol 53"), który wśród
wielu bojowych akcji wsławił się zamachem na Kutsche-
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rę, w Powstaniu dowódca batalionu "Parasol". Ciężko
ranny na Woli, wyeliminowany z dalszych walk. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
O losach porucznika Antoniego Noska - "Kajtusia" wiem
bardzo niewiele. Po starcie 4 maja 1944 roku z Brindisi
samolot został ostrzelany przez artylerię przeciwlotniczą
koło Budapesztu i po raz drugi koło Tarnowa. Uszkodzeń
nie było. Skakali w nocy z 4 na 5 maja na placówkę
"Mewa", 15 kilometrów na południe od Skalbmierza w
Kieleckiem.
Porucznik Stefan Majewicz - "Hruby" - "Ziuk" vel Józef
Fuziński. To z nim rozpoczynaliśmy w Szkocji naszą cichociemną drogę, wezwani na Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej.
Został zrzucony z 30 na 31 marca 1942 roku z przydziałem do wywiadu w Warszawie. Zatrzymany w styczniu
1943 roku w łapance wyskoczył z wiozącego ich na Pawiak samochodu. Aresztowany ponownie 17 maja 1943
roku pod nazwiskiem Józef Fuziński znowu usiłował
zbiec. Ciężko rannego przywieźli do szpitala na Pawiaku.
Po dojściu do zdrowia pełnił funkcje sanitariusza, biorąc
czynny udział w więziennej siatce łączności. Zapisał się
w pamięci współwięźniów jako zawsze pogodny, przyjacielski, pomocny każdemu.
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"Kapitan «Ziuk» ze Szkocji - wspomina Jerzy Piórkowski,
współwięzień Pawiaka. - Wiedziałem już wtedy to samo
co i on: że gestapo dbać będzie o celnie wymierzoną kulę
dla niego. Dał im się mocno we znaki i zbyt wiele o tym
wiedzieli [...]. Rychło zorientowałem się, że mój kapitan
«Ziuk» zajmował się nie tylko miejscem pobytu i reperacji hitlerowskich łodzi podwodnych na Bałtyku [...]
Wiem, że «Ziuk» nas młodych, jak mógł, sprytnie i ofiarnie chronił przed śmiercią. [...]. Odpłynął ode mnie któregoś dnia, zniknął za załomem muru zwięzły, z unerwioną, czujną twarzą. Jakby sprężony do ostatniego
skoku..."26
Został stracony w ostatniej masowej egzekucji więźniów
Pawiaka, po południu, dnia 13 sierpnia 1944 roku. Zamordowano wówczas w ruinach getta wszystkich znajdujących się na Pawiaku mężczyzn i 18 kobiet, wśród nich
dwie położnice z noworodkami.
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari.
Porucznik Cezary Nowodworski - "Głóg". Skakał z 4 na 5
maja 1944 roku. W Powstaniu dowódca plutonu oddziału
"Zgody" w batalionie "Czata 49". Ranny 8 sierpnia na
Woli pozostał w osłonie wycofującego się oddziału. Na
Starym Mieście był dowódcą ostatniego oddziału, który
26

J. Piórkowski, Zielone gałęzie nadziei. Warszawskie wspomnienia
[Wspomnienie z Pawiaka], "Stolica" z 27 VII 1975, nr 36.
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do 26 sierpnia utrzymał się w obronie ruin szpitala Jana
Bożego. W końcowej fazie walk na Starym Mieście powtórnie ranny w obie ręce, nie opuścił oddziału i dowodził nim nadal.
Poszedł kanałami do Śródmieścia i dalej, na Czerniaków.
Został ewakuowany nad Wisłę z zamiarem przeprawy na
drugi brzeg. Dalsze jego losy są nieznane. Odznaczony
Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
Kapitan Władysław Szubiński - "Dach". Zrzucony z 2 na
3 października 1942 roku, z przydziałem do wywiadu. W
listopadzie 1942 roku aresztowany w lokalu przy ulicy
Sękocińskiej 16. Został osadzony na Pawiaku, po czym
ślad po nim zaginął. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem
Walecznych.
Powinienem jeszcze opowiedzieć o losach moich trzech
najbliższych kolegów ze Szkoły w Londynie, z którymi
razem mieszkaliśmy i razem przygotowywaliśmy się do
skoku.
Porucznik lotnictwa Jan Jokiel - "Ligota" - "Jar".
Zrzucony z 30 na 31 marca 1942 roku z przydziałem do
Wydziału Lotnictwa Komendy AK. W okresie od października 1942 roku do stycznia 1943 oficer do spraw
wyboru lotnisk polowych w Okręgu Krakowskim.
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W okresie kwiecień-lipiec 1944 przydzielony jako referent lotnictwa do Oddziału II Sztabu KG, gdzie otrzymał
zadanie rozpracowania lotniska Okęcie w Warszawie. Na
okres Powstania przydzielony do oddziału mającego zadanie opracowania i uruchomienia lotniska w składzie
Bazy Lotniczej "Okęcie". Po nieudanym ataku na lotnisko
w dniu 1 sierpnia wycofał się na Ochotę, gdzie brał
udział w walkach do 8 sierpnia. Zagarnięty przez Niemców, został wywieziony z ludnością cywilną z Warszawy.
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Porucznik Wiesław
Ipohorski-Lenkiewicz - "Zagroda" i porucznik Janusz Zalewski - "Chinek", "Chińczyk". Obaj skakali z 30 na 31
marca 1942 roku. Obaj dostali w połowie 1942 roku
przydział do Referatu Wschód jako oficerowie Ośrodka
Wywiadowczego "OIII" w Kijowie, obejmującego tereny
Ukrainy. Obaj zostali aresztowani przez gestapo na rynku w Kijowie 14 stycznia 1943 roku. Wiadomo, że do 8
marca 1943 obaj przebywali w więzieniu. Po obu ślad zaginął. Odznaczeni pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari.
Wracając we wrześniu 1946 roku z Anglii do Warszawy,
przywiozłem zdeponowane przez Wiesia w VI Oddziale
Sztabu w Londynie osobiste drobiazgi: notatnik, amatorskie fotografie, beret broni pancernej i kilka fajek. Odesłałem to wszystko jego matce. Pani Maria Lenkiewicz
obok podziękowań przekazała mi w liście jedno zdanie
zapisane w notatniku syna: "Całą wojnę byłem sam."
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Po Januszu został pseudonim i nazwisko wydrukowane w
książce Drogi cichociemnych wydanej w Londynie, a później wykute na pomniku spadochroniarzy na cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. I wierna pamięć nielicznych przyjaciół, którzy przeżyli wojnę. Niewiele.
W końcu 1941 roku, gdy przygotowywałem się do skoku
do kraju, komendant Szkoły w jednej z rozmów przytoczył mi dane statystyczne zestawione przez Anglików,
według których przeciętny okres życia cichociemnego
skoczka, zrzuconego na teren okupowany przez nieprzyjaciela, miał wynosić około sześciu miesięcy.
Nie uświadomiłem sobie, że ta prawidłowość statystyczna, tak czy inaczej skorygowana, obowiązywać będzie
bez mojej wiedzy. Że ten skok przez dziurę w podłodze
halifaxa związał nas nie tylko przyjaźnią w potrzebie i
wspomnieniami do końca życia, ale i ślepymi prawami
wojennej statystyki.
Dziś - po latach - mogę ocenić, że Anglicy niewiele się
pomylili. Nie znam się na prawach statystyki, ale nieraz
przychodziło mi na myśl, że to może śmierci "Amurata",
"Dacha", "Dżula", "Ryby", "Zagrody", "Chinka", "Czarki",
"Maćka" i "Hrubego" spośród moich najbliższych cichociemnych kolegów zawdzięczam to, że żyję.
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