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III. POWSZEDNI DZIEŃ
1. WIDZIAŁEŚ SIĘ Z MATKĄ?
Przez dziesięć miesięcy po skoku nie spotkałem się ani z
matką, ani z siostrą.
Miałem wiadomości o nich, posyłałem im pieniądze i lakoniczne informacje o sobie, zachowując pozory, że jestem w Anglii. Okupacyjna konieczność przekazywania
wielu wiadomości "przez okazję" sprzyjała tej konspiracji.
Znałem ich adres, wysyłałem im paczki jako "Kowalski".
Mogłem każdego dnia wsiąść w pociąg i pojechać lub napisać do nich, nie ukrywając, że jestem w Warszawie.
Nie pojechałem, nie napisałem. Nie mogłem się zdecydować, by za cenę radości spotkania obciążać je dodatkową troską o mnie. Wydawało mi się, że tym wyrzeczeniem okupuję ich spokój i bezpieczeństwo. I nagle, z
dnia na dzień, te wszystkie argumenty stały się nieważne.
- Widziałeś się z matką? - zapytała mnie spotkana przypadkowo kuzynka. Zląkłem się, że może nie zdążę się z
nimi zobaczyć. Dowiedziałem się właśnie o aresztowaniu
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"Dżula". Uświadomiłem sobie, że jutro może dla mnie
być za późno. Czekałem dziesięć miesięcy, teraz nie
chciałem ryzykować ani jednego dnia dłużej.
Pojechałem pociągiem z "Witkiem" - Zygmuntem Waligórskim, który już niejednokrotnie pomagał matce i siostrze i znał ich obecną melinę. Wolałem nie jechać sam,
żeby wypytywaniem o drogę nie zwrócić uwagi na zaszytą w lesie wieś.
W nocy w Koluszkach nadzialiśmy się na łapankę. Wygarnęli wszystkich z pociągu, brali na roboty do Rzeszy.
Uratowały nas obu legitymacje Ostbahn i przepustki,
które własnoręcznie wystawiłem poprzedniego dnia. Tylekroć wręczając kurierom fałszywe dokumenty zapewniałem, że muszą uwierzyć w ich prawdziwość i skuteczność, że tym razem, stojąc na peronie w Koluszkach naprzeciwko żandarmów z pistoletami maszynowymi, sam
uwierzyłem również w mój fałszywy ausweis - i nie bałem się.
Ze stacji w Opocznie szliśmy piętnaście kilometrów
przez las. Jeszcze było ciemno, gdy doszliśmy do chałupy
w Nowej Górze. Bałem się wejść bez uprzedzenia. Chciałem czekać do świtu, ale "Witek" zastukał do ciemnego
okna i wszedł do środka. Uzgodniliśmy, że pod byle jakim pozorem wywoła siostrę na dwór, nie mówiąc jej o
mnie. Jako lekarka była przyzwyczajona w tych party-
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zanckich lasach do pacjentów zgłaszających się pod osłoną nocy. Poznała mnie od razu.
- Nie mogłem już dłużej być bez was.
Poszła uprzedzić matkę.
Nie widzieliśmy się przeszło trzy lata. Matka posiwiała
bardzo. Wydała mi się mniejsza, drobniejsza, słabsza.
Siostra, zawsze szczupła, zeszczuplała jeszcze bardziej.
Znać było po niej te trzy lata. Tylko jej szare oczy - z których tak była podobna do ojca - były po dawnemu ciekawe i młode.
Wyznała mi, że paczki od "Kowalskiego" niepokoiły ją coraz bardziej. Skąd znał ich adres? Skąd wiedział, że ona
lubi książki Conrada? Wobec kilku najbliższych osób,
które znały ich miejsce pobytu, zastrzegła sobie tajemnicę adresu. Mogłem ją uspokoić.
Magdalenka poznała we mnie "nowego pana" z Topolowej. Awansowałem na "wujka" za cenę opowiadania o
ojcu, który jest w Anglii, ale już niedługo wróci. W jej
wiernym sercu niepodzielnie królował daleki ojciec. Dla
"wujka" nie było wiele miejsca. Gdy wieczorem myłem
jej nogi ostrą ryżową szczotką, oświadczyła mi wprost:
- Jak mój tatuś wróci, to mu powiem, żebyś z nami nie
mieszkał.
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Siedzieliśmy przy stole w bielonej izbie. Naftowa lampa
po warszawskich karbidówkach wydała mi się niewojenna, życzliwa. Przypominała dziecinne wakacje na wsi.
Gospodarze, państwo Aleksandrowiczowie, nie znali całej prawdy o losach dwu kobiet i małej dziewczynki, które zjawiły się nieoczekiwanie pod ich dachem, ale rozumieli dostatecznie dużo, by otoczyć je życzliwą opieką i
uwierzyć w autentyczność ich kenkart.
Chałupa w opoczyńskich lasach, odcięta od świata i ludzi, nie widziała Niemców. Póki chodziliśmy z Magdalenką po lesie, lepiliśmy bałwana ze śniegu, zaglądaliśmy do
obórki - wojna i gestapo były dalekie i nierealne. Wracały nieodparcie, gdy tylko zaczynaliśmy wieczorem rozmawiać z matką i siostrą. O aresztowaniu Zosi i jej matki, o losach Mokotowskiej. Zwykła warszawska historia
tamtych lat.
Dom Mokotowska 39 wyszedł z wrześniowego oblężenia
bez poważniejszych szkód. Optymizm matki i jej wiara,
że Mokotowskiej nic nie może się stać, były tak zaraźliwe, iż podczas najcięższych bombardowań lotniczych w
mieszkaniu rodziców chroniło się ponad dwadzieścia
osób - bliższych i dalszych znajomych - przekonanych
niezbicie, że długi, ciemny "kuchenny" korytarz w mieszkaniu nr 7 jest najbezpieczniejszym miejscem w oblężonej Warszawie.
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W październiku zamieszkał na Mokotowskiej mój brat
Andrzej z żoną Haliną, dwojgiem dzieci: siedmioletnią
Ewą i trzyletnim Stasiem, oraz teściową panią Melanią
Stegmann. Majątek Puczniew, leżący opodal Łodzi, którym zarządzał Andrzej, został wcielony do Reichu. Tym z
Polaków, którzy w swoich czy zarządzanych przez siebie
majątkach na terenach wcielonych pozostali, groziły ze
strony Niemców szykany, a często więzienie i śmierć.
Przyjechali do Warszawy wozem i parą koni, które stały
się podstawą egzystencji mego brata, inżyniera rolnika,
przekwalifikowanego na wozaka.
Tu drobna dygresja. Już na kilkanaście lat przed wojną w
Polsce każdy koń posiadał swój "dowód osobisty", tak
zwaną książkę końską. Książki te obowiązywały również
w czasie okupacji. Nie wolno było posługiwać się koniem, nie mając przy sobie jego książki. Wszystkie konie
stanowiące własność Polaków podlegały mobilizacji zarządzonej przez Niemców. Dowodem, że koń został od
niej zwolniony, była litera "H" wypalona na zadzie konia.
W książce żadnej adnotacji nie robiono. Konie Andrzeja
już wkrótce uzyskały tę oficjalną literę, którą za niewielką opłatą robił znajomy wiejski kowal, "przykładając - jak
mówił - Hitlera na końską dupę".
Andrzej wraz z kolegą z SGGW, przyjacielem Janem Higersbergerem, który - również wysiedlony z majątku - w
podobny sposób, wozem i parą koni, dostał się. do War-
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szawy, założyli spółkę. Konie i wozy, ulokowane w gospodarstwie rolnym na Rakowcu należącym do tak zwanego
AGRiL-u (znajdzie się tam również miejsce na skład broni AK) wynajmowali do różnego rodzaju przewozów. Najlepszym interesem okazał się zakup i przewóz rzepaku, z
którego olej sprzedawali zaprzyjaźnionej firmie "Blikle".
W styczniu 1940 roku w czasie takiej właśnie rzepakowej wyprawy z Higersbergerem pod Wiązowną utknęli w
zaspach śnieżnych i musieli zawrócić. Do Warszawy dojechali pod wieczór i tuż przed godziną policyjną znaleźli
się w okolicy Mokotowskiej. Do stajni na Rakowiec już
by nie dojechali, więc Andrzej zaproponował, że konie
ulokują w pustym garażu w podwórku na Mokotowskiej,
a przyjaciel przenocuje u niego. Już po kolacji - dobrze
po godzinie policyjnej - Higersberger podziękował za gościnę i postanowił, że wróci na noc do rodziny na Wilczą.
Dlaczego - do dziś nie wie. Nie było to daleko, ale Niemcy strzelali nieraz bez sprawdzania nachtausweisów
(przepustek nocnych). Mimo protestów Andrzeja - poszedł.
Tej właśnie nocy gestapowcy w asyście żandarmerii wylegitymowali wszystkich mężczyzn znajdujących się na
Mokotowskiej 39. Nie zameldowanych - zabrali. Rozstrzelali ich później w Palmirach.

1. WIDZIAŁEŚ SIĘ Z MATKĄ?

8

Po wejściu Niemców do Warszawy siostra nadal pracowała w Szpitalu Ujazdowskim. Pilnym wówczas zadaniem lekarzy było nie zawsze legalne wypisywanie jako
tako podleczonych oficerów, co umożliwiało im niepójście do oflagu.
Pierwsze miesiące po klęsce wrześniowej, wyolbrzymionej goryczą i żalem, wydawały się, z perspektywy trzech
lat okupacji i niemieckich tryumfów, mniej przeraźliwe.
Jeszcze wtedy wszyscy najbliżsi żyli, byli razem. Moje
kartki z Litwy i Szwecji uspokoiły ich, że i ja przeżyłem
wrzesień. Ojciec podczas wrześniowej obrony Warszawy
był komendantem Obrony Przeciwlotniczej w IV Dzielnicy, za którą to służbę otrzymał Krzyż Walecznych po raz
trzeci od dowódcy Armii Warszawa generała dywizji Juliusza Rómmla (załącznik do Rozkazu z 26 IX 1939-OPL
Warszawa). Szybko otrząsnął się z przygnębienia po
upadku Warszawy. Od pierwszych miesięcy okupacji był
aktywny w SZP-ZWZ. Do ostatka pozostał wierny swym
dwóm życiowym pasjom: harcerstwu i Warszawie. Na
przełomie lat 1939 i 1940 podejmował próby scalenia
rozdrobnionych poczynań organizacyjnych młodzieży
harcerskiej. Był pierwszym komendantem "Żbika", oddziału bojowego, który powstał w październiku 1939
roku z 21 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Po śmierci
ojca oddziałowi, który nadal skupiał harcerzy z dawnej
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21 WDH, nadano kryptonim "Żwawy Burek", co było harcerskim pseudonimem ojca.
Varsavianista, długoletni sekretarz Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, uczestniczył w
oficjalnej interwencji u władz niemieckich w sprawie
ochrony spalonego i dewastowanego Zamku Królewskiego. Na własną rękę prowadził kartotekę volksdeutschów,
którą gestapo znalazło podczas aresztowania.
W lutym 1940 roku wysłał mi przez okazję do Francji
zdjęcie. Dziesięciomiesięczna wówczas Magdalenka, z
zawadiacko zaczesanym lokiem, siedzi uśmiechnięta na
łóżku. Zdjęcie odnalazło mnie w Secteur Postal 117 na linii Maginota. Na odwrocie zapisałem datę otrzymania
przesyłki: 27 kwiecień 1940 r. Tydzień po aresztowaniu
ojca.
Przyszli po niego 20 kwietnia 1940 roku o szóstej rano.
Dwóch cywilów i czterech umundurowanych gestapowców z bronią w ręku. Były to pierwsze, na szeroką skalę
przeprowadzone, aresztowania wśród adwokatury warszawskiej. Po kilkugodzinnej rewizji zabrali go na Szucha. Resztę domowników zamknęli w kancelarii i plądrowali mieszkanie. Broni i gazetek ukrytych w piecu nie
znaleźli.
Siostra wróciła z dyżuru w szpitalu następnego dnia
rano. Zadzwoniła do drzwi - otworzyli jej gestapowcy.
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Powiedzieli, że jest aresztowana. "Wszyscy byli zamknięci w kancelarii. Ojca już nie było. Zabrali mnie do stołowego pokoju. Miałam przy sobie dyżurną walizeczkę: piżama, szczotka do zębów i futrzana czarna małpka-maskotka, z długim czarnym ogonem. Gestapowiec otworzył walizeczkę, zaczął w niej grzebać. Wyciągnął małpkę za ogon i powiedział: «Die Kleine hat nichts dazu» «Mała nie ma z tym nic wspólnego.» Potem zamknęli
mnie z resztą rodziny w kancelarii."
Będą po nią potem przychodzili czterokrotnie na Mokotowską. Andrzejowi, którego nie zastali w mieszkaniu,
kazali zgłosić się nazajutrz na Szucha. Wieczorem tego
właśnie dnia przyszedł na Mokotowską Jan Higersberger. Gestapowcy jeszcze tam byli. "Ihre Papiere?" - gdy
wyciągał dokumenty z kieszeni, pilnujący go gestapowiec odwrócił się i poszedł w głąb mieszkania. Wystarczyła chwila, by Higersberger wyszedł. Postanowił
ostrzec Andrzeja, by nie wracał do domu i nie zgłaszał
się w gestapo.
Mimo ostrzeżenia na wiadomość o aresztowaniu ojca Andrzej poszedł z żoną do kościoła, oboje przystąpili do Komunii, po czym zgłosił się na Szucha. Łudził się, że w ten
sposób uratuje ojca.
Ojciec i brat siedzieli na Pawiaku, przysyłali grypsy.
Matka i siostra wysyłały im paczki żywnościowe. Szukały
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pośredników, żeby ich uwolnić za umiejętnie wręczoną
łapówkę. W czerwcu grypsy się urwały. Usłużny volksdeutsch, "ludzki człowiek", p. S., zamieszkały Piękna 61,
brał nadal pieniądze i nie szczędził uspokajających wiadomości.
Adwokat Władysław Kempfi, więzień Pawiaka, wspomina
o przygotowaniach na Pawiaku do wywózki do Palmir:
"Po kilkunastu dniach zaczęły się przegrupowania, ciągłe zbiórki na dziedzińcu więziennym, po których nie
wracało się już do swoich cel poprzednich. Zaczęto wtedy mówić o transporcie do obozu koncentracyjnego. W
czasie takich zbiórek chodzili wzdłuż szeregów gestapowcy i orientując się «po twarzach», wyciągali niektórych więźniów i przydzielali ich do innych grup. Byli to
więźniowie potrzebni gestapowcom do prowadzonych
przez nich dochodzeń bądź też przeznaczeni do
«Palmir». Widziałem, jak w ten sposób wyciągnięto z
szeregów adwokata Czesława Jankowskiego, znanego
działacza harcerskiego..."1
Może przeżyłby obóz koncentracyjny?
We Wspomnieniach więźniów Pawiaka odnalazłem opis,
jak ich wywożą na rozstrzelanie:
1

W. Kempfi, Przyczynki do publikacji "Palestry" o adwokaturze
polskiej i jej stratach w latach 1939-1945, "Palestra" 1976, nr
11.
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"Spędzono nas wszystkie na mokrą posadzkę do «przejściówki» i około południa zarządzono zbiórkę.
Starszy oficer SS, w jasnych reniferowych rękawiczkach,
w wykwintnie skrojonym mundurze, z długim pejczem,
osobiście sprawdzał nazwiska podług trzymanej w ręku
listy. Sfora uzbrojonych po zęby żandarmów i młodych
oficerów oraz dwóch wytwornych cywilów w brązowych
garniturach i zielonych kapeluszach z piórkami stanowiła asystę wyczekującą rozkazów. U nóg naczelnego
oprawcy siedział duży wilczur.
Natychmiast po sprawdzeniu listy dano rozkaz wymarszu na dziedziniec Pawiaka.
Tam już stali mężczyźni. Tak jak i kobiety, w dwuszeregu, tylko bardzo długim, zda się nie kończącym, tak jak i
one, z tobołkami w rękach, z całym swym biednym majątkiem skazańca, z odkrytymi głowami, zalani potokami
gorącego słońca.
W jakiejś chwili SS-mani zawrócili na Serbię. Jakby tylko
czekając na to, z dużych okien szkoły, wypełnionych
więźniami, posypał się w stronę skazańców prawdziwy
deszcz paczek: chleb, cukier, tłuszcz, co kto miał pod
ręką. Wygrzebywano chyba już te ostatnie, te spod serca
i te na «czarniejszą jeszcze godzinę» schowane zapasy i
oddawano je bardziej jeszcze nieszczęśliwym.
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Tymczasem z szeregów jednych i drugich zaczęły padać
imiona i nazwiska:
- Gadomska!
- Która to pani Gadomska? - popłynął znowu szept i z
szeregów męskich wychyliła się ciemna sylwetka miłego
i dobrze jeszcze wyglądającego mężczyzny w średnim
wieku.
Pokazałam wzrokiem stojącą ze mną w parze kobietę.
Podczas kiedy Gadomska porozumiewała się z mężem,
ów nieznany mężczyzna zwrócił się do mnie ze słowami:
- Chciałem ją zobaczyć, znam dobrze jej sprawę. Jestem
z zawodu adwokatem. Moje nazwisko Jankowski. Robiłem, co mogłem, chciałem wyciągnąć... Beznadziejna
sprawa i teraz.... sam się tu znalazłem - roześmiał się,
starając się pokryć zdenerwowanie, a po chwili dodał: W ładnej jesteśmy asyście. Cała paczka kolegów: Skórewicz, Dziewałtowski. Pokazywali mi też Rataja i Niedziałkowskiego. Ot tam... stoją na lewym skrzydle. Widzi
pani?
- A co ze Starzyńskim? - zapytałam jeszcze.
- Podobno gdzieś na ścisłej izolacji. Rozmowa się urwała,
bo od strony głównej bramy wjeżdżały szeregiem kryte
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«budy». Za nimi spora ilość motocykli, pełnych uzbrojonych żandarmów.
Wzdłuż murów więziennego gmachu ustawiają teraz
czwórkami mężczyzn, dwójkami kobiety, wszystkich twarzami do głównej bramy. Naprzeciw nich hitlerowcy. Od
strony Serbii, na rozłożonych płaszczach niosą dwóch
mężczyzn. Przeszło 250 osób załadowano do sześciu samochodów. Następnie każdy z nich szczelnie okryto
plandeką i zasznurowano [...].
Wrzucają teraz na brzeg wozu ostatnich - dwóch konających. Jednego zwalają Jankowskiemu wprost na kolana,
drugiego upychają i kopią buciorami [...].
Ostatnie auto, które uwoziło skazańców do Palmir, było
już za bramą. Poprzez warkot motoru, sygnału ulatującego ludzkiego życia, dobiegł z głębi, niby głos puszczyka,
straszliwy krzyk rodzącej kobiety, wywożonej na
śmierć."2
"Wszystkie egzekucje w Palmirach - pisze Władysław
Bartoszewski - przygotowywane były przez Sicherheitspolizei z głębokim rozmysłem. W dniach poprzedzających transport skazańców, a niekiedy nawet na dłuższy
czas naprzód, oddział Arbeitsdienstu, kwaterujący w położonej po drugiej stronie szosy modlińskiej wsi Łomna,
2

B. Wiśniewska-Sokołowska, W Więzieniu Mokotowskim i na Pawiaku, w: Wspomnienia więźniów Pawiaka, s. 179-182.
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lub młodzież z Hitlerjugend obozująca nie opodal Palmir
- przygotowywali na polanie śmierci doły, w których miały spocząć ciała ofiar. Doły te o głębokości około 2,5-3 m,
a długich 30 m i więcej, przypominały swym wyglądem
rowy przeciwlotnicze. Niekiedy tylko, gdy przewidywano
niniejszą liczbę skazańców, szykowano groby o nieregularnym kształcie, podobne do naturalnego zapadliska terenu albo leja od bomby lotniczej. [...] Transporty formowano zazwyczaj o świcie, pozostawiając ludziom złudzenie, że mają być wywiezieni do obozu koncentracyjnego.
Pozwalano im zabierać ze sobą walizki, plecaki, worki z
osobistymi rzeczami, paczki z żywnością, a niekiedy nawet dodatkowe porcje chleba na drogę. Częstokroć
zwracano też więźniom wszystkie dokumenty osobiste i
przedmioty złożone w depozycie więziennym. Uspokojonych w ten sposób skazańców ładowano do samochodów
ciężarowych i wywożono. Dopiero gdy samochody skręcały na polną drogę, a potem wjeżdżały w las, rodziły się
w więźniach podejrzenia. I w tym właśnie miejscu, na
skraju lasu w pobliżu wsi Palmiry, wyrzucali z samochodów kartki, książeczki do nabożeństwa czy jakieś pamiątkowe drobiazgi, w nadziei, że naprowadzą kogoś w
ten sposób na swe ślady.
Auta zatrzymywały się w lesie w pobliżu polany. Więźniom kazano wysiadać, niekiedy krępowano im ręce i zawiązywano oczy. Nie zabierano jednak bagażu przywie-
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zionego z więzienia ani też dokumentów i drobiazgów,
jeśli je mieli przy sobie. Żydom pozostawiono opaski z
gwiazdą Syjonu, pracownikom sanitariatu opaski Czerwonego Krzyża na rękawach płaszczy czy ubrań. Niemcy
prowadzili skazańców grupami na polanę i ustawiali tam
nad samą krawędzią przygotowanego dołu, planowo, gęsto obok siebie, tak, aby zaoszczędzić pracy zbierania i
chowania zwłok. Pluton policji lub SS dokonywał egzekucji z broni maszynowej. Po salwie dobijano niektórych
rannych pojedynczymi strzałami z pistoletów. Inni, żyjący jeszcze, ale nie dający znaków życia, nie byli dobijani.
Ciała traconych padały bezładnie do dołu.
Swoiste poczucie porządku kazało zbrodniarzom wprowadzać różne udoskonalenia techniczne przy dokonywaniu egzekucji. Ustawiano na przykład skazanych nad dołem, trzymając za ich plecami długi drąg lub drabinę (takie właśnie drągi odnaleziono w niektórych grobach przy
ekshumacji w r. 1946). Po oddaniu salwy opuszczano
podpórkę, pozwalając ciałom spadać do grobu. Następną
grupę rozstrzeliwano w tym samym miejscu, tak że padające ciała tworzyły nową warstwę.
Wypełnione doły Niemcy zakopywali, maskowali je starannie mchem, igliwiem, a potem obsadzali polanę równomiernie młodymi sosenkami. Odjeżdżali w przekonaniu, że wszystko zostało dobrze obmyślone i że prawda
nigdy nie wyjdzie na jaw. Do rodzin wymordowanych wy-
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syłało gestapo krótkie zawiadomienia o zgonie, niekiedy
podając jako przyczynę śmierci atak serca, najczęściej
jednak nie podając żadnej.
W dniach egzekucji zachowywali Niemcy w rejonie straceń wszelkie ostrożności, aby nie przeniknął tam żaden
niepowołany świadek: patrolowali okolice polany, grupowali w innej części terenu lub nawet zwalniali z pracy robotników zatrudnionych przy rozbiórce bocznicy kolejowej. Mimo to ludność okoliczna, a szczególnie mieszkańcy wsi Palmiry i Pociecha, oraz pracownicy służby leśnej
podpatrywali Niemców systematycznie i narażając życie
obserwowali przybycie niemal każdego transportu na
miejsce straceń. W trakcie egzekucji świadkowie ukryci
w lesie słyszeli niejednokrotnie jęki ofiar i odgłosy salw,
niekiedy widzieli grupy skazańców prowadzonych z zawiązanymi oczami nad przygotowaną mogiłę. Bezpośrednio zaś po egzekucji, zazwyczaj najbliższej nocy, gajowy
Adam Herbański i inni pracownicy polskiej służby leśnej
usiłowali oznaczyć ściśle miejsce zbrodni. Mimo maskowania grobów przez Niemców świeżo poruszona ziemia
umożliwiała niemal bezbłędną ich lokalizację. Większe
trudności nastręczało natomiast w warunkach konspiracyjnych trwałe oznaczanie mogił. Gajowi nacinali w sposób sobie wiadomy pnie pobliskich drzew, wbijali w nie
łuski karabinowe znalezione na miejscu kaźni, niektóre
miejsca po prostu zapamiętywali.

1. WIDZIAŁEŚ SIĘ Z MATKĄ?

18

W pierwszych kilkunastu miesiącach okupacji Niemcy
zupełnie nie orientowali się w sprawności działania polskiego Podziemia. Nie wiedzieli, że tajne miejsce straceń
w Palmirach stało się w Warszawie głośne, że z Pawiaka
dochodziły wiadomości o każdym wywiezionym transporcie."3
"Listy są dokładną kopią oryginalnych list układanych
przez gestapo - zeznawała 15 maja 1946 roku Janina
Gruszkowa, strażniczka więzienna współpracująca z AK,
składając sędziemu grodzkiemu imienne wykazy osób
wywiezionych z Pawiaka na śmierć w dniach 20-21
czerwca 1940 roku, 30 sierpnia 1940 i 17 września
1940. - Znalazły się one w moich rękach w sposób następujący: gdy przychodziła lista z gestapo, trzeba było zrobić kilka odpisów, które szły na oddziały, do biura depozytów rzeczowych, do działu gospodarczego. Maszynistka sporządzająca te odpisy podkładała kilka bibułek więcej. W ten sposób oprócz potrzebnych dla oddziałów i
magazynów było kilka dodatkowych odpisów. Jeden z takich egzemplarzy zabierałam ja i w czapce więziennej
przenosiłam poza mury więzienia. Przez pewien czas
były one przechowywane na terenie jednej z fabryk warszawskich, a w roku 1940 zakopane w Natolinie k. Wilanowa, zaś obecnie odkopane."4
3

Wł. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci, Warszawa
1970, s. 64.
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Lista wywiezionych z Pawiaka na śmierć w dniach 20-21
czerwca zawiera 358 nazwisk ułożonych w porządku alfabetycznym. Miejsca 83 i 84 zajmują:
Jankowski Andrzej 11.12.07
Jankowski Czesław 20.7.81
Mój brat i ojciec.
Z Pawiaka do Palmir jest około trzydziestu kilometrów.
Ciężarówkami wieziono ich godzinę. Chyba nie mieli złudzeń.
Tych ostatnich godzin mego ojca i brata już mi nikt nie
opowie. Z Palmir nie ma wspomnień. Wierzę, że do
ostatniej chwili byli obaj spokojni, że nad krawędzią
rowu ojciec uśmiechał się tak samo jak podczas ostatniej
zbiórki na Pawiaku. Ich mogiły są blisko siebie, w tym
samym rzędzie. Chyba tak samo blisko siebie stali naprzeciw niemieckich karabinów maszynowych.
Gdy 3 września 1939 roku wyjeżdżałem z Warszawy, ojciec odprowadził mnie na dworzec. Żegnając się, zostawiłem mu stalowy sygnet, który dostałem od niego w
dniu pełnolecia. - Oddasz mi, jak wrócę.

4

Janina Gruszkowa, ibidem; oryginał zeznań w archiwum GK
BZH, sygn. 96/OB.
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Ten - przeżarty rdzą sygnet - który w chwili egzekucji ojciec miał zawieszony na łańcuszku na szyi, odnaleziony
podczas ekshumacji zwłok w Palmirach, zwróciła mi
matka, gdy wróciłem do Warszawy w roku 1946. Po powrocie nie nosiłem już więcej sygnetu, dałem go starszemu synowi 28 sierpnia 1968 roku, w dniu jego pełnolecia.
5 września 1940 roku - tę datę matka zapamiętała dobrze - przyszedł po nią gestapowiec z wezwaniem na
Szucha. Nie zdziwiła się. Wiedziała, że przyjdą i po nią.
Zdziwiła się natomiast, gdy ją zapewnił, że wróci do
domu. Zawiadomili ją o rozstrzelaniu męża. O losach
syna nie powiedzieli jej nic, choć rozstrzelali ich obu
tego samego dnia, na tej samej polanie. Zezwolili na
klepsydrę i nabożeństwo żałobne. Kościół Zbawiciela był
pełny. "Umarł nagle na serce" - to rozumieli wówczas w
Warszawie wszyscy. Potem Niemcy zakazali nabożeństw
żałobnych i nekrologów.
Adres: Mokotowska 39 m. 7, nie na próżno został w kartotekach gestapo. W lutym 1941 roku o godzinie 12 w
nocy zadzwonił dzwonek u drzwi. Wiadomo było, kto
może dzwonić o tej porze. Tym razem -przyszli po siostrę. Nie zastali jej. Wyjątkowo zmęczona pracą lekarską
tego dnia wyjechała do Piotrowie pod Warszawą, do
Wojtka Kopcia. Tam dowiedziała się, że gestapo było po
nią. Więcej już na Mokotowską nie wróciła. Choć gesta-
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powcy zastali w mieszkaniu tylko matkę z bratową z
dwojgiem małych dzieci, z bronią w ręku rewidowali kolejno każdy pokój. Sprawdzili zasłane łóżko siostry. Pościel była zimna.
- Nie wiem już od dawna, co się z nią dzieje - kłamała
matka. - Zerwała ze mną. Uciekła z kochankiem.
Sześcioletni Staś kłamał równie przekonująco, gdy go
obudzili i przyłożyli pistolet do głowy.
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1941 roku gestapowcy przyszli na Mokotowską po raz czwarty. Na widok pięciu
uzbrojonych Niemców matka zapytała płynną niemczyzną:
- Tylu was po jedną starą babę?
Szukali nadal siostry. Nie mieszkała w domu już od dawna. Kazali dać sobie jej fotografię. Gdy matka wręczyła
im dziecinną fotografię, którą miała przy łóżku, zwymyślali ją, ale jej nie uderzyli. Zabrali matkę ze sobą. "Dobrzy Niemcy" pozwolili, żeby kanarka w klatce oddała
pod opiekę dozorcy.
Dziesięciodniową kwarantannę w przepełnionej celi matka wspominała niechętnie. Natomiast dalszy pobyt na
Serbii uważała za najciekawszy okres swego ciekawego
życia. Tyle tam było wspaniałych kobiet.
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Osiem razy przesłuchiwali matkę w gestapo, wypytując o
córkę. Zwolnili ją po czterech miesiącach. Tym razem 15
tysięcy złotych wpłacone przez córkę na ręce usłużnego
volksdeutscha okazały się skuteczne.
- Pani się nie cieszy? - zapytał gestapowiec, który ją
zwalniał. - Córkę i tak znajdziemy. Oddamy jej za nią i za
panią. Ale tak kłamać jak matki-Polki to nikt nie umie powiedział z uznaniem na odchodnym.
Po wyjściu z więzienia matka przekazywała wiadomości i
polecenia z Pawiaka. Spotykała się ze znajomymi i nieznajomymi ludźmi w parku, w kościele, na cmentarzu.
Choć była oficjalnie zwolniona z więzienia, na Mokotowską już nie wróciła. Starczyło jej odwagi, żeby cztery
razy otworzyć drzwi gestapowcom. Bała się, że przyjdą
po raz piąty. Mieszkała u znajomych, raz nocowała na
Topolowej, często zmieniała adres. Gestapo tropiło ją.
Zależało im na mojej siostrze.
- Czułam nieraz szpicla za sobą na ulicy - opowiadała
matka - to paskudne uczucie zostało mi na długie lata.
Nie lubię, jak ktoś dłuższy czas za mną idzie.
Wobec uczucia narastającego zagrożenia zdecydowały z
siostrą, że obydwie wyjadą na wieś jako panie Bukowińskie. Z listem polecającym pojechały do księdza do Raby
Wyżnę j, który odesłał je do domu katolickiego w Sieniawie pod Krynicą, gdzie miały zamieszkać na strychu.
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Uprzedził je, że Bogdał, góral - gospodarz tego domu, to
"zbój i rabuś". Mimo takich rekomendacji obie panie zaprzyjaźniły się z nim serdecznie. Gdy w maju 1942 roku
Zosia przywiozła im do Sieniawy Magdalenkę, okazało
się, że Bogdał pięknie opowiada góralskie bajki.
Siostra zaprzyjaźniła się z przemytnikami, którzy zaopatrywali ją w żywność. O jej praktyce lekarskiej zadecydowała operacja zestawienia złamanej nogi baranowi, której dokonała pomyślnie. Została "Marysią, co leczy", i zyskała licznych, także i dwunożnych pacjentów.
15 sierpnia 1942 roku odnalazł je "Witek" - Zygmunt Waligórski na wieczornej mszy. Zawiadomił o aresztowaniach na Topolowej i prawdopodobnym odnalezieniu korespondencji. Wyjechały z dnia na dzień do rodziny w
Koneckie, gdzie Magda przeszła bardzo groźny colit.
Gdy wyzdrowiała, przeniosły się do zaszytej w opoczyńskich lasach chałupy, bo rodzina na wsi bała się, że im
naprowadzą gestapo.
W samotnej chałupie na odludziu miały życzliwą opiekę i
spokój. Aż do chwili, gdy przyszedłem po nocy.
- Dobrze, żeś do nas przyjechał - rozgrzeszyła mnie matka.
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Uzgodniliśmy, że będą pisywały do mnie na umówiony
adres, podpisując się fałszywym nazwiskiem. Wyjechałem nazajutrz.
W jednym z listów - jedynym, który mi pozostał - matka
zamieściła optymistyczną uwagę o Magdalence:
"...zbiła wczoraj Piotra, a dzisiaj złapałam ją, jak łoiła kijem małego Tadzia. Myślę, że zastaniesz duży krok w jej
rozwoju..."
"Starowina" - podpisała się matka pomna korespondencyjnej konspiracji.
Jeździłem do Nowej Góry jeszcze kilkakrotnie, za każdym razem uprzedzając listownie moje panie. W marcu
1943 roku powiedziałem im o śmierci Zosi i doktor Garlickiej.
Siostra tęskniła do konspiracyjnej roboty. Coraz jej było
trudniej usiedzieć w bezpiecznym odludziu. Na pewno
nie było to na j rozsądnie j, ale zdecydowaliśmy we troje
z matką, że wrócą do Warszawy.
Przez "Maćka" udało mi się znaleźć dla nich mieszkanie
na Sadybie przy ulicy Goraszewskiej. Przygotowałem dla
nich dokumenty na kolejne nazwiska. Umówiliśmy się, że
przyjadę po siostrę, która pojedzie ze mną do Warszawy,
żeby załatwić swoje sprawy zawodowe i organizacyjne,
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urządzić nowe mieszkanie, po czym wróci po matkę i
Magdalenę.
Podróż zapowiadała się raczej nudno. Kontrola biletów,
dokumentów osobistych i przepustek kolejowych była już
za nami. Jeszcze trzy godziny jazdy. Na dwie stacje
przed Radomiem - kolejna kontrola dokumentów przez
dwóch bahnschutzów, w miarę zaprawionych alkoholem.
Polowali przede wszystkim na szmugiel, więc czekałem
spokojnie. Jechałem jak zwykle w mundurze kolejarza z
odpowiednim kompletem dokumentów, siostra jako
urzędniczka Landwirtschaftliche Zentralstelle, które to
dokumenty, wielokrotnie sprawdzone przez naszych kurierów i łączniczki, sam jej wystawiłem i przywiozłem.
Zalany bahnschutz przyczepił się do tych właśnie dokumentów siostry. Kazał jej iść ze sobą do służbowego
przedziału, zapowiedział, że w Radomiu pójdzie z nią do
gestapo.
Pozostać obojętnym widzem i zostawić siostrę samą na
pastwę pijanego Niemca czy iść z nią, próbować interwencji? Narazić także i moje dokumenty na bardziej dokładne sprawdzenie, obciążyć siostrę, a być może w konsekwencji także matkę i Magdalenę? Moje usiłowania załagodzenia sprawy nie pomagały. Dyskretna próba wręczenia bahnschutzowi "górala" - co zazwyczaj wystarczało - nie poskutkowała. Niemiec stawał się coraz bardziej
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natarczywy, krzyczał coraz głośniej. Awantura poruszyła
cały wagon. Siostra zachowywała się spokojnie, ale czułem, że trzyma się resztkami nerwów. Poszedłem z nią i
z dwoma Niemcami pod pretekstem, że jako kolejarz wyjaśnię nieporozumienie. To przecież ja wystawiłem jej te
dokumenty - nie mogłem jej zostawić samej wobec Niemców. Dojeżdżaliśmy już do Radomia.
Uratował nas przybyły trzeci bahnschutz. Miał widać do
tamtych dwóch jakiś ważniejszy interes, bo sprawdził raz
jeszcze dokumenty siostry, orzekł, że są dobre, zabrał
tamtych dwóch ze sobą.
Matka i Magda zamieszkały na Sadybie. Siostra postanowiła chwilowo zamieszkać na Śniadeckich u swych przyjaciół, państwa Niemczewskich. Gdy sprawdzi, że gestapowcy zgubili jej ślad, że jest "czysta", to sprowadzi się
na Sadybę.
W kilka dni później matka zatelefonowała do niej do
Niemczewskich.
- Przyjedź dziś do nas wieczorem.
Tej nocy gestapo było u Niemczewskich. Matczyne przeczucie?
W październiku 1943 roku wszystkie trzy panie mieszkały już razem na Goraszewskiej. "Dzisiaj możesz spać spo-
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kojnie, bo gestapowcy mają bal" -uspokajała swego misia
Magda. Skończyła cztery lata, czas był zapisać ją do
przedszkola. Była już na tyle wyszkolona w konspiracji,
że gdy babcia - zgodnie z nową kenkartą - wystąpiła w
przedszkolu jako pani Zdzitowiecka, nie zaprotestowała.
Ale nie wytrzymała i w drodze powrotnej do domu nie
oszczędziła babci zjadliwej uwagi:
- A mówiłaś, że nie wolno kłamać.
2. WYWIAD AK
Zanim przejdę znowu do moich spraw osobistych, muszę naszkicować ich bardziej ogólne tło.
5

Przez 28 miesięcy, od kwietnia 1942 roku do Powstania,
kierowałem pracą Wydziału Legalizacji i Techniki wywiadu AK. Wydział nasz był zaledwie drobnym kółeczkiem w
tym skomplikowanym mechanizmie. Na pewno nie najważniejszym, ale dostatecznie potrzebnym, żeby nam dawać pełną satysfakcję z udziału w walce z wrogiem. Likwidacja czy choćby unieruchomienie na czas dłuższy
naszej komórki utrudniłyby pracę zarówno komórek wywiadu w Warszawie, jak i sieci terenowych w GG czy na
5

Na podstawie: Polskie Siły Zbrojne, t. III, Armia Krajowa, passim; Z. Walter-Janke, Bez nich nie ma zwycięstwa, maszynopis;
M. Wojewódzki, Akcja V-1, V-2, Warszawa 1972; "Makary", AK
zdobywa niemiecką tajemnicę "V", w: Drogi cichociemnych, 172
—181.
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zapleczu frontu wschodniego, kurierów jadących do Siedlec bądź do Krakowa, do Hamburga czy Paryża.
Dla wyjaśnienia potrzeby i zakresu naszej roboty niezbędne jest przedstawienie w ogólnym zarysie zadań i
organizacji wywiadu, którego byliśmy cząstką. Konspiracyjna działalność wywiadowcza rozpoczęła się jednocześnie z powstaniem ruchu oporu w Polsce. Generał Tokarzewski - "Torwid", mianowany w końcu września 1939
roku komendantem tajnej organizacji wojskowej SZP,
później ZWZ-AK, powołał już w początku października
majora Wacława Berkę na szefa służby wywiadowczej,
później pierwszego szefa Oddziału II KG AK.
Wojna wymagała od Polaków żyjących pod okupacją niemiecką nowych metod walki. Wobec wroga stosującego
totalną przemoc - odwaga, bohaterstwo nie wystarczały.
Trzeba było wroga poznać, wywieść w pole, oszukać. Co
wcale nie zwalniało od bohaterstwa.
Okrucieństwo i głupota okupanta szybko i skutecznie
upowszechniły w społeczeństwie znajomość metod walki. Odpowiedzią - do końca nie docenioną przez Niemców - była powszechna gotowość do świadczeń, do walki
z wrogiem.
Od pierwszych dni okupacji znajomość zamierzeń wroga,
informacja o Niemcach, stała się warunkiem egzystencji
każdego Polaka, a tym bardziej każdej zorganizowanej
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grupy, każdej organizacji. Z biegiem czasu, gdy nawiązano łączność Warszawa-Londyn, stała się jednym z najbardziej ważkich wkładów Polski do wojennego wysiłku
aliantów.
Początkowo wywiad AK obejmował tylko teren Polski, a
głównie Generalgouvernement. Z czasem, na skutek wywózki Polaków na roboty przymusowe do Rzeszy i innych
podbitych krajów oraz zatrudniania Polaków na zapleczu
frontu wschodniego, możliwości penetracji wywiadowczej zwiększyły się znacznie.
Wywiad pracował dla potrzeb Dowódcy AK i dla potrzeb
aliantów. Potrzeby własne obejmowały rozpoznanie jednostek wojskowych i policyjnych dla prowadzenia walki z
wrogiem oraz - w zakresie, w jakim było to możliwe - dla
ochrony społeczeństwa polskiego.
Potrzeby aliantów, przekazywane przez dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, obejmowały:
- rozpoznanie zagadnień wojskowych i gospodarczych na
ziemiach polskich i na zapleczu frontu wschodniego;
- rozpoznanie zagadnień gospodarczych w Rzeszy łącznie ze skutkami bombardowań;
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- rozpoznanie portów bałtyckich i portów Morza Północnego ze szczególnym uwzględnieniem marynarki wojennej;
- badanie nastrojów armii i społeczeństwa niemieckiego.
Działalność wywiadowcza prowadzona była przez Oddział II Komendy Głównej AK, który w latach 1941-1944
obejmował 9 wydziałów. Ich kryptonimy zmieniały się
często. Z reguły po każdej większej wpadce i aresztowaniach, a co pewien czas profilaktycznie, dla utrudnienia
pracy gestapo i Abwehry. Układ organizacyjny pozostawał bez zmian. Według kryptonimów używanych w 1943
roku, które przetrwały nieco dłużej, w skład Oddziału II
wchodziły następujące wydziały:
Wd 61 - Szef z sekretariatem kierował pośrednio, przez
kierowników wydziałów, pracą całego wywiadu, a bezpośrednio komórkami wydzielonymi do zadań specjalnych.
Całość prac kierowana była z Warszawy. Pierwszym szefem Oddziału II od października 1939 do wiosny 1942
był ppłk Wacław Berka - "Brodowicz". Od wiosny 1942
do grudnia 1943 ppłk Marian Drobik - "Dzięcioł". Po nim
kierownictwo wywiadu objął ppłk Kazimierz Iranek-Osmecki - "Makary", "Heller", cichociemny skoczek, który
prowadził Oddział II do Powstania Warszawskiego.
Wd 62 - Badanie nastrojów armii i społeczeństwa niemieckiego. Twórcą i długoletnią kierowniczką wydziału
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była dr Jadwiga Krasicka, była dyrektorka gimnazjum
żeńskiego w Łodzi. Wykształcenie, talent pedagogiczny i
wielka kultura osobista pozwoliły jej skupić wokół siebie
zespół ludzi, który wykonywał cenną pracę opartą na
ogromnej ilości i różnorodności przebadanego materiału.
Wydział czerpał informacje z prasy, periodyków i książek
oraz ze świetnie zorganizowanego przechwytu pocztowego, który dostarczał miesięcznie dziesiątki tysięcy listów
z wojskowej poczty polowej i poczty cywilnej. Po przeczytaniu i sfotografowaniu najciekawszych trafiały one
pozornie nie naruszone do adresatów, nie budząc ich podejrzeń ani czujności gestapo.
Wd 63 - Biuro Studiów Wojskowych, pod kierownictwem
ppłk. Franciszka Hermana - "Nowaka", "Bogusławskiego" - zatrudniało oficerów zawodowych, wielu z ukończoną Wyższą Szkołą Wojskową. Tu koncentrowały się meldunki wywiadowcze. Tu oceniano wiarygodność i wartość nadsyłanych informacji, sporządzano raporty dla dowódcy AK i dla dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w Londynie, określano zadania wywiadowcze.
Dostarczane przez sieć wywiadowczą wiadomości o wrogu były obfite i różnorodne. Dotyczyły zarówno wojska,
lotnictwa i marynarki, jak i gospodarki Rzeszy. Każda informacja o stanie gospodarki niemieckiej budziła zrozumiałe zainteresowanie Londynu, stąd napływały coraz to
nowe zadania w tej dziedzinie. By tym zadaniom spro-
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stać, ówczesny szef Wywiadu Ofensywnego "Dzięcioł"
powołał:
Wd 64 - Biuro Studiów Gospodarczych, którego kierownikiem został Jerzy Chmielewski - "Jacek", "Rafał", rozpracowywało skomplikowane problemy niemieckiej produkcji stali, węgla, benzyny, przemysłu chemicznego i
zbrojeniowego. Współpracowało z biurem wielu wybitnych polskich uczonych, wchodzących w skład Rady Gospodarczej - trustu mózgów polskiego wywiadu, działającej pod przewodnictwem profesora Hipolita Gliwica "Tomasza".
Obok Rady Gospodarczej bazą naukową współpracującą
z wieloma komórkami AK, a także z wywiadem, była Politechnika Warszawska. Uczelnią, zdegradowaną formalnie przez Niemców do rangi Szkoły Technicznej, kierował jej rektor z lat 1936-39, wybitny uczony, profesor Józef Zawadzki. Ojciec Tadeusza Zawadzkiego - "Zośki".
Uczeni polscy walnie przyczynili się do sukcesów wywiadu AK, między innymi do rozpoznania niemieckiej Wunderwaffe - rakiet powietrznych V-l, V-2. Profesor Janusz
Groszkowski był pierwszym poza Niemcami człowiekiem, który badał i rozpoznał urządzenia radiowe rakiety, przesłane następnie z okupowanej Polski do Londynu.
Profesor Marceli Struszyński, badając paliwo rakiety,
odkrył, że Niemcy opanowali już wówczas produkcję
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osiemdziesięcioprocentowego nadtlenku wodoru, perhydrolu, co było sensacyjnym zaskoczeniem również dla
tropiących niemieckie rakiety naukowców angielskich i
amerykańskich.
Wd 65 - Wydział Łączności, pod kierownictwem Marii
Strońskiej - "Pani Marii", jednej z pierwszych i najbardziej zasłużonych osób pracujących w wywiadzie AK. Za
przedwojenną działalność w Legionach i PO W odznaczonej Krzyżem Virtuti Militari. Łączność obejmowała:
- pocztę konspiracyjną, zapewniającą powiązanie z pocztą centralną oraz wewnętrzną łączność pomiędzy wydziałami wywiadu;
- łączność alarmową pomiędzy szefem Oddziału II a kierownikami wydziałów w oparciu o sieć telefoniczną i
umówione hasła;
- łączność kurierską z centralami zbiorczymi meldunków,
między innymi w Krakowie, Lwowie, Wilnie i Mińsku;
- osłonę poczty przez specjalną grupę uzbrojonych ludzi.
Wd 66 - Finanse i Opieka, pod kierownictwem ppłk. Rutkowskiego z rozbudowaną komórką pomocy dla ukrywających się i aresztowanych oraz dla rodzin aresztowanych i poległych.
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Wd 67 - Wywiad Ofensywny, zbierający informacje o nieprzyjacielu. Najważniejszy wydział, najbardziej narażony
na ataki gestapo i Abwehry. Działał przez terenowe sieci
wywiadowcze obszarów oraz sieć centralną "Stragan"
nastawioną głównie na rozpracowywanie zadań dla potrzeb aliantów. Sieć wywiadowcza II Oddziału pracowała
pod kierownictwem kolejno aresztowanych przez gestapo: kpt. Bolesława Wojtowicza - "Malinowskiego", ppłk.
Mariana Drobika - "Dzięcioła", mjr. Stanisława Rogińskiego - "Górskiego", mjr. Karola Trojanowskiego - "Radwana", ppłk. Władysława Szczekowskiego - "Leszczyca"
i płk. Franciszka Hermana - "Bogusławskiego", który dotrwał na tym stanowisku do Powstania.
"Stragan" pracował opierając się na referatach terenowych i sieci wywiadu lotniczego oraz wywiadu kolejowego, który w pełni kontrolował ruch i przerzuty wojska
przez teren GG, będący zapleczem frontu wschodniego.
Niemcy zdawali sobie sprawę z działalności wywiadu
polskiego na kolejach i obok zastraszającego terroru stosowali różne sposoby, by wprowadzić Polaków w błąd.
Zamalowywano znaki rozpoznawcze na sprzęcie na czas
transportu, nie ujawniano miejsca załadunku ani stacji
docelowej, rozdzielano transportowane jednostki na różne szlaki, stosowano nawet przerzuty pozorujące. Wobec
znakomitej pracy wywiadowczej kolejarzy Polaków
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wszystkie te sztuczki nie odnosiły jednak zamierzonych
rezultatów.
Wd 68 - Legalizacja i Technika. Głównym zadaniem tego
wydziału była "legalizacja", to jest dostarczanie fałszywych dokumentów dla potrzeb wywiadu. Początkowo poszczególne referaty i sieci posiadały własne komórki legalizacyjne. Zwiększało to ich bezpieczeństwo, przyśpieszało uzyskiwanie dokumentów, ale ograniczało możliwości techniczne. W połowie roku 1941 "Dzięcioł" zdecydował się na powołanie samodzielnego wydziału. Na jego
czele stanął dyrektor Szkoły Rzemiosł Artystycznych Julian Bogdanowicz, rozstrzelany wkrótce w egzekucji
ulicznej. Od kwietnia 1942 powstałym od nowa wydziałem kierował przeszkolony w tym zakresie w Londynie,
cichociemny, inż. arch. Stanisław Jankowski - "Agaton".
Wd 69 - Wydział Obronny (kontrwywiad), działający pod
kierownictwem Bernarda Zakrzewskiego - "Oskara". Do
zadań kontrwywiadu należała ochrona komendy i wywiadu AK przed gestapo i Abwehrą oraz penetracja w obozach koncentracyjnych, więzieniach i kaźniach gestapo.
Głównym terenem działania kontrwywiadu AK był Kraków, siedziba władz GG, i Warszawa - stolica Polski Podziemnej.
Znamiennym rysem działalności wywiadu polskiego pod
okupacją hitlerowską była jej powszechność. Niezależnie
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od placówek wywiadowczych wszystkie komórki organizacyjne i oddziały meldowały o każdym poczynaniu okupanta. O zmianie w ugrupowaniu sił niemieckich, o nowym zarządzeniu, o nowej zbrodni. O życiu i zachowaniu
się Niemców. W społeczeństwie polskim, bez względu na
orientację polityczną, przynależność czy tylko luźne powiązanie z organizacją podziemną, istniała powszechna
świadomość, że przekazywanie wiadomości o nieprzyjacielu stanowi istotny udział w walce z nim. Każda wiadomość była przydatna. Chłopiec "gapiący się" na przejeżdżające ulicą kolumny wojsk, który zapamiętywał znaki
rozpoznawcze malowane na pojazdach, kolejarz liczący
wagony ze sprzętem wojskowym i rozpoznający ich stację docelową - ułatwiali rozpoznanie przerzutu wielkich
niemieckich jednostek.
Robotnik wywieziony na roboty do Niemiec donosił, że
jest zatrudniony przy przetaczaniu wagonów z węglem
do położonej w lesie fabryki. Przyczyniał się do zidentyfikowania fabryki benzyny syntetycznej, co z kolei określało cel nalotu alianckich bombowców. Strzępy podartych
kartek maszynopisu, zebranych na wysypisku śmieci,
przyniosły informacje o dyslokacji niemieckiej Luftwaffe.
Wzmianka w prasie niemieckiej o katastrofie samochodowej na rondzie Waszyngtona w Warszawie, w której
zginęli inżynierowie niemieccy, była jednym z ogniw w
długim łańcuchu informacji, jaki doprowadził do tajnego
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poligonu rakiet V-l, V-2. O jednej z takich informacji
wspomina pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki - "Makary", szef wywiadu AK.
"Do zastępcy dowódcy AK dotarła wiadomość drogą konspiracyjną, że z terenu okręgu lubelskiego przybył do
Warszawy obywatel ziemski, który ma ważne wiadomości do zakomunikowania. Podczas przesłuchania opowiedział on, że opodal stacji kolejowej Rejowiec, w jego sąsiedztwie, miało miejsce dziwne zjawisko. Na gospodarstwo jego sąsiada spadł samolot. Po katastrofie nastąpił
wybuch, który zniszczył część budynków. [...] Ciał załogi
nie znaleziono w szczątkach samolotu.
W parę godzin później Niemcy przyjechali samochodami
na miejsce wypadku i pozbierali wszelkie pozostałości do
najdrobniejszych drucików. Najdziwniejszy był jednak
fakt dotąd w postępowaniu Niemców nie spotykany [...]
nie tylko przepraszali właściciela gospodarstwa za wyrządzoną szkodę, lecz od razu na miejscu wypłacili mu
odszkodowanie za poniesione straty. Radzili ponadto, by
nie opowiadał nikomu o katastrofie. Ten to właśnie fakt
niespotykanie grzecznego zachowania się Niemców
zwrócił uwagę mieszkańców i wzbudził podejrzenie." 6 Ta
informacja, przekazana przez przypadkowego obserwatora Polaka, była meldunkiem o drugim wystrzeleniu tor6

"Makary", AK zdobywa niemiecką tajemnicę "V", s. 176.
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pedy powietrznej V-2, dokonanym 17 stycznia 1944 roku
z poligonu Blizna-Pustków.
Praca polskiego wywiadu pod okupacją niemiecką różniła się od typowej działalności wywiadów zdobywających
wiadomości w wielu przypadkach przez płatnych agentów. Opierała się w ogromnej większości na amatorach,
samoukach, "cywilach". To prymitywizowało - być może technikę wywiadu, ale nadawało tej pracy inny klimat
moralny. Ograniczało ilość podwójnych agentów, konfidentów, zdrajców. Czy byli tacy? - Tak, byli. Niektórzy
szczególnie podli i niebezpieczni. Wobec metod gestapo i
ograniczonej wytrzymałości człowieka na fizyczne i moralne tortury dziwić się można, że było ich tak niewielu.
Przekazywanie materiałów i meldunków do Warszawy
odbywało się przy pomocy kurierów. Kurierem mógł być
każdy. Chłopiec jadący na rowerze do sąsiedniego miasteczka i lekarz uprawniony do podróży samochodem o
służbowych numerach. Maszynista towarowego pociągu
z Brześcia i woźnica dostarczający żywność do strzeżonego zasiekami z drutów kolczastych i kordonami SS
ośrodka doświadczalnego w Peenemünde. Starszy pan w
lichej jesionce, z workiem kartofli, rewidowany przez
bahnschutza w Tłuszczu, i pasażer wagonu sypialnego w
mundurze niemieckiego oficera jadący do Paryża.
W korespondencji między Warszawą a Londynem posługiwano się kurierami i radiem. Drogą kurierską wysyła-
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no meldunki miesięczne, składające się każdorazowo z
około 150 do 200 stron informacji oraz około 100 do 150
stron załączników, to jest zdobytych dokumentów, takich, jak plany lotnisk, fabryk, stacji kolejowych oraz rysunki techniczne. Meldunki były fotografowane, filmy
wycieniane i pakowane w skrytkach.
Pilne meldunki kierowane były drogą radiową, a liczba
ich w latach 1942-1944, w okresie największego nasilenia, dochodziła do 300 miesięcznie, z czego około 40 do
50 procent stanowiły meldunki wywiadowcze.
O tym, jak oczekiwane były meldunki z Polski, wspomina
szef jednej z siedmiu radiostacji polskich w Wielkiej Brytanii.7 Wiosną 1943 podczas nocnego dyżuru w radiostacji zaalarmowała go odebrana przed chwilą depesza z
Warszawy, oznaczona kodem najwyższej alarmowości.
Upoważniony tym oznaczeniem natychmiast rozszyfrował wstępnie depeszę i z kolei zaalarmował odpowiednie
komórki wywiadu. W ciągu pół godziny w radiostacji zjawili się oficerowie polscy, brytyjscy i amerykańscy. Depesza informowała szczegółowo o "torpedach latających"
wystrzeliwanych z ośrodka doświadczalnego w Peenemünde na wyspie Uznam.

7

Relacja inż. Stanisława Gryćko, w: M. Wojewódzki, Akcja V-1,
V-2, s. 115.
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W wielu przypadkach informacje polskiego wywiadu
miały podstawowe znaczenie dla aliantów. I tak koncentracja niemiecka do uderzenia na Związek Radziecki
była szczegółowo rozpoznana na obszarze GG. Wiosną
1941 roku zidentyfikowano około 100 wielkich jednostek
wojsk i lotnictwa niemieckiego grupujących się do ataku.
Dowódca AK meldował do Londynu o przygotowaniach,
trafnie określił kierunek i termin gotowości do uderzenia
niemieckiego.
Z chwilą ataku niemieckiego na Związek Radziecki meldunki polskiego wywiadu nabrały szczególnej wagi. Polska stała się terenem koncentracji do napaści, a potem
zapleczem decydującego o losach wojny frontu. Rozpoznano przeważającą część wielkich jednostek niemieckich biorących udział w walkach na froncie wschodnim,
dając sztabom Wielkiej Koalicji jeden z ważkich elementów do ustalenia sił niemieckich.
Nie mniej cenne dla aliantów było rozpoznanie elementów niemieckich planów gospodarczych. Stosownie do-planów wojennych Niemcy nadawali priorytet temu
działowi produkcji, który miał później odegrać decydującą rolę w działaniach operacyjnych. Przerzucali ten priorytet kolejno, z produkcji sprzętu lotniczego na broń
podwodną, później na broń pancerną, a w końcowej fazie
wojny na Wunderwaffe - rakiety powietrzne V-l, V-2.
Rozpoznanie tej właśnie broni i przesłanie do Londynu
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nie uszkodzonych najważniejszych elementów rakiety to jeden z największych sukcesów wywiadu AK.
Wywiad lotniczy AK miał na swym koncie również szereg
cennych osiągnięć8. Potrafił dotrzeć do tajnej kancelarii
sztabu 2 Floty Luftwaffe w Poznaniu, z szafy pancernej
na Okęciu wykradł i przefotografował mapę z rozmieszczeniem lotnisk niemieckich w Europie, był na tropie
pierwszych odrzutowych meserszmitów, rozpoznał i
pierwszy meldował o położeniu kwatery głównej Hitlera
"Wolfschanze", ukrytej za zasiekami z drutów kolczastych i kordonami SS w lasach pod Kętrzynem.
Meldunki polskiego wywiadu były wysoko oceniane
przez sztaby aliantów.
1942 - "Meldunki o ruchu kolei przechodzących przez
Polskę na front wschodni i z frontu wschodniego mają
ogromną wartość." "Nie mamy dość słów, aby podkreślić
znaczenie i wagę, jakie przywiązujemy do znakomitych
usług, oddawanych nam przez tę świetną organizację.
Wyobrażamy sobie trudności, jakie ma ona do pokonania
w swej pracy, i przesyłamy jej życzenia i podziękowania
za przeszłą, obecną i przyszłą działalność, wierząc, że
przyczyni się ona walnie do zwycięstwa naszej wspólnej
sprawy."

8
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1943 - "Materiał z O VI składał się z 68 meldunków, które były w sumie znakomite. O VI nadesłał w tym okresie
dwa najlepsze meldunki, dotyczące zakładów Junkersa w
Warszawie. Sprawozdawcy, który zdobył te bardzo cenne dokumenty, należą się gratulacje. Dalszy materiał
tego typu powitany byłby z radością. Zużytkowano 80%
materiału nadesłanego przez O VI. Znakomite i bardzo
cenne źródło [...] jesteśmy bardzo wdzięczni za świetną
pracę prowadzoną w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach."
1944 - "Sprawozdania, które docierały do nas [...] z polskich źródeł, należą do najcenniejszych, jakie otrzymujemy, i zawierały informacje o bezspornej wiarygodności,
dając nam obraz niemieckiego przemysłu lotniczego na
Wschodzie znacznie bardziej wyrazisty niż na jakimkolwiek innym terenie. Doniesienia, szczególnie jeśli chodzi
o przegrupowania dywizji na froncie wschodnim, były
znakomite zarówno pod względem ścisłości, jak i pod
względem ciężaru gatunkowego nadesłanych informa-cji."9
Najcenniejsze osiągnięcia, efektowne sukcesy nie powstały przypadkowo. Były ukoronowaniem tysięcy informacji i meldunków anonimowych żołnierzy wywiadu.
Jedno było wspólne dla wszystkich - tortury i śmierć w
razie wpadki i aresztowania.
9
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Działalność polskiego wywiadu była jedną z najskuteczniejszych form konspiracyjnej walki z nieprzyjacielem.
Nic też dziwnego, że gestapo i Abwehra traktowały wywiad jako wroga numer 1. Walczyły z nim każdą dostępną bronią. Podsłuchem i namiarem, podstępem i zdradą,
ale przede wszystkim okrucieństwem. Świadczą o tym
straty, jakie poniósł wywiad AK w walce z Niemcami.
Nie istnieje - o ile wiem - zestawienie tych strat. Wątpię
zresztą, czy byłoby ono możliwe w odniesieniu do służby,
w której ludzie oznaczeni byli pseudonimem, liczbą czy
literą.
Ale nawet te aresztowania i straty, o które ocierałem się
- nie zawsze o tym wiedząc - jako "C8", "Wd 68", "Agaton", a o których dowiedziałem się potem z dokumentów
i wspomnień, świadczą o tragicznym bilansie wywiadu
AK.
Aresztowani i zamordowani w Berlinie byli dwaj kolejni
szefowie O II: we wrześniu 1943 pułkownik Wacław Berka - "Brodowicz", w grudniu 1943 pułkownik Marian
Drobik - "Dzięcioł". Spośród pięciu kolejnych szefów Wywiadu Ofensywnego czterech zostało aresztowanych
przez gestapo. W październiku 1940 roku kapitan Bolesław Wojtowicz - "Malinowski", w sierpniu 1942 major
Stanisław Rogiński - "Górski", w lutym 1943 major Karol
Trojanowski - "Radwan", w listopadzie 1943 pułkownik
Władysław Szczekowski - "Leszczyc". Tylko "Radwan"
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uniknął śmierci. Zamordowani przez gestapo zostali doktor Jadwiga Krasicka - szef Wd 62, inżynier Antoni Kocjan - szef działu lotniczego Wd 64, Maria Strońska - szef
Wd 65. Przewodniczący Rady Gospodarczej wywiadu Hipolit Gliwic - "Tomasz", aresztowany przez gestapo, popełnił samobójstwo.
Z 41 cichociemnych oficerów wywiadu zrzuconych do
Polski w czasie wojny zostało zamordowanych 13: Florian Adrian - "Liberator", Oskar Farenholc - "Sum", Wiesław Ipohorski-Lenkiewicz - "Zagroda", Stefan Jasieński "Alfa", Longin Jurkiewicz - "Mysz", Jan Kochański - "Jarma", Stefan Majewicz - "Hruby", Jan Rostek - "Dań", Jan
Rostworowski - "Mat", Witold Strumpf - "Sud", Władysław Szubiński - "Dach", Tadeusz Tomaszewski - "Wąwóz", Janusz Zalewski - "Chinek".
Wywiad AK przeżył dwie wielkie fale aresztowań: w
sierpniu 1942 roku, gdy wraz z "Górskim" szefem "Straganu" aresztowano około 300 osób, i jesienią 1943 roku,
gdy aresztowano "Leszczyca" i około 100 osób.
Akcja na Peenemünde kosztowała wywiad AK przeszło
150 ofiar - rozległą wpadkę sieci "Pomorze", której już
nigdy nie udało się przywrócić pierwotnej sprawności.
Osiągnięcia wywiadu AK były ogromne. Cena, którą
przyszło za nie zapłacić - wysoka. Jak za wszystkie bitwy
polskie w tej wojnie.
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3. «AGATON»
Na wąskim odcinku technicznym, określonym przez specyficzne wymagania i możliwości konspiracyjne, komórka nasza brała udział w żmudnej, anonimowej pracy wywiadu. Nie mieliśmy na swym koncie żadnych pasjonujących przygód ani efektownych "afer", jakie zwykle kojarzą się z działalnością wywiadu. Nasze najbardziej "wynalazcze" osiągnięcia sprzed lat mogą się wydawać dziś
łatwe i wręcz naiwne. Niezmienną wartość zachowuje
jednak nadal moralna postawa ludzi, wiara w celowość
naszej pracy, rzeczowe efekty działań i cena, jaką trzeba
było płacić za sukcesy i porażki.
Każdy agent wywiadu ryzykuje. Ale w sytuacji, kiedy istnieją dwie zwalczające się strony, obowiązują pewne niepisane prawidła tej niebezpiecznej gry.
Jeśli agent wywiadu wpadnie, to może liczyć, że jednak
w końcu zostanie wymieniony na aresztowanego przez
swoich agenta wroga. Istnieje towar wymienny. Żołnierze wywiadu AK, bez względu na stopień i funkcje, nie
mieli tej szansy. W przypadku wpadki i aresztowania
wiedzieli, co ich czeka: tortury, obóz koncentracyjny lub
śmierć.
Spotykałem w tej robocie, werbowałem do niej ludzi różnych zawodów i przynależności społecznej, różnego wieku, charakteru, temperamentu, różnych zamiłowań.
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"Pawła", docenta konspiracyjnego Wydziału Architektury, prowadzącego tajne wykłady z historii architektury, i
"Jeleniarza", ulicznego sprzedawcę cynowych "jeleni na
rykowisku", ulubionych pamiątek żołnierzy Wehrmachtu
jadących na urlop. "Dorotę", literatkę, której spokój i
uśmiech wyprowadzał w pole napotykane patrole żandarmerii, i Henia - "Złotą Rączkę", zawodowego fałszerza-rysownika, który lękliwe drżenie rąk mógł opanować
tylko przy pomocy "ćwiartki". Piętnastoletnią łączniczkę
"Krystynę", która roznosząc codzienną konspiracyjną
pocztę z trudem usprawiedliwiała w szkole nieuniknione
wagary, i znakomitego artystę fotografika, którego osobiście wybrany pseudonim "Senex" - Starzec, dekonspirował zarówno wiek, jak i poczucie humoru autora.
Przed nikim nie taiłem niebezpieczeństwa naszej roboty.
Nikt mi nie odmówił udziału. My, zaprzysiężeni żołnierze
AK, wiedzieliśmy, że pracujemy w wywiadzie. Współpracującym z nami wystarczało, że współdziałają z "organizacją". Gdy domyślali się rodzaju naszej działalności, to
zwiększało jeszcze satysfakcję z wykonywanej roboty.
Nikogo do niej nie zniechęcało.
Tak jak każda konspiracyjna komórka, wydział nasz miał
swój kryptonim, którym adresowano do nas korespondencję i którym ja, jako kierownik, podpisywałem pocztę
wychodzącą na zewnątrz.
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Ósemka, wywodząca się z kolejności wydziałów w schemacie organizacyjnym II Oddziału, przylgnęła do nas w
różnych układach cyfrowo-literowych. Pierwszym kryptonimem, którym ochrzcił nas ,,Dzięcioł", była liczba
"198". Wystarczyła nam na cztery miesiące, do chwili
aresztowania "Górskiego" i "Wandy" w sierpniu 1942
roku. Po każdej większej wpadce i aresztowaniach zmieniano kryptonimy komórek. Okazji było dużo. Ponadto co
pewien czas zmieniano kryptonimy profilaktycznie, by
utrudnić rozpoznanie Niemcom. Po liczbie "198" przydzielano nam kolejno "C8", "518", "Wd 68", "128" i "Agaton". Dla nas we wspomnieniach "Agaton" firmuje cały
okres naszej przeszło dwuipółletniej pracy. Kryptonim,
który towarzyszył nam w Powstaniu jako nazwa naszego
plutonu, i zgodnie z konspiracyjną tradycją, mój osobisty
pseudonim. Zawdzięczaliśmy go kalendarzykowi na rok
1944 nowego szefa wywiadu, pułkownika Kazimierza
Iranka-Osmeckiego - "Makarego", który po aresztowaniu
"Dzięcioła" objął w początku tego roku kierownictwo
mocno prócz gestapo nadwerężonego II Oddziału. Święci, jacy patronowali kolejnym styczniowym dniom w kalendarzyku szefa, zastąpili dotychczasowe literowo-liczbowe kryptonimy. "Makary" zastąpił Wd 61, "Genowefa"
- Wd 62 itd. Żałuję, że w kalendarzykach, którymi się
obecnie posługuję, brak Agatona. Jedynie poranne "Sygnały dnia" w radio, przy życzeniach dla solenizantów,
pamiętają o naszym patronie. Gdy w roku 1947 urodził
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nam się syn, na chrzcie dostał imiona Michał Agaton. Ho, ho, to pan prawdziwy znawca - dziwił się ksiądz
rzadko spotykanemu świętemu patronowi.
Legalizacja i Technika w odniesieniu do wywiadu - to pojęcia o bardzo szerokim zakresie. W naszym przypadku
trzeba je ograniczyć do następujących działów: "legalizacja", czyli fałszywe dokumenty, fotografie, skrytki i szkolenie. W ostatnich miesiącach przed wybuchem Powstania rozszerzyliśmy co prawda nasz asortyment o pracownię radiową i skup broni, ale podstawowym zadaniem
naszej komórki w ciągu 28 miesięcy były fałszywe dokumenty i skrytki.
W latach okupacji hitlerowskiej dokumenty osobiste potrzebne były Polakowi stale, w dzień i w nocy. W łapance
ulicznej, do jazdy pociągiem, do przebywania na ulicy po
godzinie policyjnej, podczas nocnej rewizji w mieszkaniu. Choć nieraz nawet z najlepszymi autentycznymi dokumentami ludzie trafiali do obozów koncentracyjnych i
na listy zakładników, wielu "dobre" fałszywe dokumenty
uratowały życie. Nasi klienci pod względem dokumentów dzielili się na trzy kategorie: legalni, półlegalni i nielegalni. Legalni - to tacy, którzy posiadali prawdziwe dokumenty osobiste i legitymacje odpowiednich instytucji.
Najlepiej instytucji "mocnych" współpracujących z wojskiem. "Im Dienst der deutschen Wehrmacht." W przypadku aresztowania Niemcy mogli sprawdzić autentycz-
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ność dokumentów, a instytucja - interweniować w sprawie zatrzymanego pracownika. Aresztowanym w ulicznej
łapance na roboty przymusowe do Rzeszy interwencja
"mocnej" instytucji zwykle pomagała. Od nas potrzebowali tylko dokumentów uzupełniających, jak na przykład
rozkazu wyjazdu.
Często jednak ludzie "legalni" w trakcie czynności konspiracyjnych posługiwali się fałszywymi papierami, by w
razie wpadki nie narazić domu i rodziny.
Półlegalni - tacy, których autentyczne dokumenty wymagały aktualizacji, jak na przykład przedłużenia okresu
ważności, wpisania zmiany adresu, a ponadto potrzebowali dokumentów uzupełniających: karty pracy, nocnej
przepustki, zaświadczenia.
Nielegalni - żyjący wyłącznie na fałszywych dokumentach. Z biegiem lat i narastających zagrożeń było ich coraz więcej. Sam w ciągu dwuipółletniego pobytu w okupowanej Warszawie posługiwałem się wyłącznie fałszywymi dokumentami. Pierwszym i jedynym moim prawdziwym dokumentem była legitymacja AK, którą dostałem w Powstaniu.
Poza pierwszym nazwiskiem Stanisław Wszucki, które
uzyskałem wraz z kenkartą od "ciotki Antosi", w kolejnych dokumentach dobierałem sobie bardzo typowe nazwiska: Kowalski, Wiśniewski, Zawadzki - brakowało mi
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widać fantazji - i zawsze autentyczne imię. Oficjalny zawód - możliwie blisko prawdy: technik budowlany, technik kolejowy, urzędnik. Taki, by w razie łapanki usprawiedliwiał moją obecność na ulicy w godzinach pracy, to
znaczy dziesięć godzin dziennie. Występowałem również
jako "tapicer samochodowy", ale o tym moim zawodzie
zadecydowała pani Tyszkiewiczowa, zatrudniona w Heereskraftfahrparku (Wojskowa Baza Samochodowa) w
alei Niepodległości obok pomnika Sapera. Znając moją
przynależność do AK i moją cichociemną przeszłość, nie
zawahała się zaryzykować posady, a może i życia, by
uzyskać dla mnie od oficera - Austriaka, kierującego
bazą, autentyczny (choć na fałszywe nazwisko) ausweis
tej wojskowej instytucji. Tapicer byłby ze mnie bardzo
słaby, ale legitymacja była "mocna".
Z fałszywych dokumentów, wystawianych w naszych
pracowniach, korzystały w zasadzie tylko komórki wywiadu. Rzadziej inne komórki AK, które trafiały do nas
oficjalną drogą, to jest przez tajną pocztę. Pomagaliśmy
jednak wielokrotnie osobom potrzebującym, nie wchodząc w ich przynależność organizacyjną. Żydom, którzy
uciekli z getta lub ukrywali się po tej stronie muru, Polakom z terenów wcielonych do Rzeszy, którzy dostali się
do Warszawy, lub po prostu zagrożonym, którzy na
gwałt musieli zmienić nazwisko, adres, wyjechać z Warszawy.
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Organizacja naszej komórki musiała zapewnić: maksymalne możliwości produkcyjne, zarówno jakościowe, jak
i - z biegiem czasu - ilościowe, szybkość działania i bezpieczeństwo zatrudnionych. Wyliczyłem te trzy wymogi
nieprzypadkowo w takiej właśnie kolejności, choć teoretycznie bezpieczeństwo winno stać na pierwszym miejscu, od niego bowiem zależały dwa pozostałe. Teoretycznie tak powinno być - w praktyce tak nie było. Ze słusznych nakazów bezpieczeństwa trzeba było nieraz rezygnować, przede wszystkim na rzecz szybkości działania.
Nie bez wpływu na takie postępowanie był również fakt,
że poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa w okupowanej Warszawie było tak powszechne i stałe, że w końcu
zdewaluowało się. Każdy Polak bez względu na to, czy
był nielegalnie żyjącym, zakonspirowanym żołnierzem
AK, AL, BCh lub innej organizacji, czy też autentycznym
pracownikiem oficjalnej instytucji, mógł być w każdej
chwili aresztowany, wywieziony do obozu koncentracyjnego, zastrzelony na ulicy. Wystarczył fakt, że był Polakiem. Prawda, że udział w konspiracyjnej robocie potęgował ryzyko wpadki, aresztowania, śmierci - ale dawał
w zamian poczucie przynależności do Walczącego Podziemia, którego autorytet moralny był ogromny. Był ponadto najbardziej skutecznym antidotum na hitlerowskie
zwycięstwa pierwszych lat wojny, na zmęczenie i trudności codziennego życia, na terror i okrucieństwo, potęgujące się w miarę ponoszonych przez okupanta klęsk.
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Gdy "Dorota", kierowniczka naszego sekretariatu, z torbą pełną konspiracyjnej poczty, z beztroską krótkowidza
wpakowała się na ulicy na patrol żandarmerii, to miała z
tego spotkania więcej satysfakcji niż strachu. Ona, bezbronna starsza pani z ratlerkiem na smyczy, wygrywała
ten pojedynek z uzbrojonymi po zęby żandarmami. I tylko ona wiedziała o tym.
Organizacja naszej komórki nie powstała od razu. Nie
było regulaminów, instrukcji, seminariów. Korzystaliśmy
z ogólnych przykazań konspiracyjnych i doświadczeń.
Tym trudniejszych do zdobycia, że niedopatrzenie i błąd,
wpadka i aresztowanie zazwyczaj eliminowały tego, kto
mógłby doświadczenia przekazać. To, że przez 28 miesięcy nie mieliśmy poza indywidualnymi aresztowaniami
- żadnej większej wpadki, zawdzięczać należy właściwemu doborowi ludzi, przestrzeganiu podstawowych rygorów konspiracji oraz życzliwości otoczenia, nawet przypadkowego, i dużej dozie szczęścia. W okresie rozbudowy "Agatona" w latach 1943-1944 pracowaliśmy w zespole liczącym około 40 zaprzysiężonych żołnierzy AK
oraz znacznie większą, trudną do ustalenia, liczbą osób
współdziałających z nami. Nie było planów produkcji,
wskaźników wydajności i sprawozdań kwartalnych. Ale
przecież jakieś ilościowe pojęcie o naszej codziennej robocie daje choćby fakt, że dla samego tylko utrzymania
łączności, w naszym bardzo niewielkim wydziale, trzeba
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było odbywać codziennie, pod okiem gestapo, żandarmerii, "granatowych" i kapusiów - około pięćdziesięciu spotkań, ściśle zaplanowanych w wielu różnych punktach
miasta. 28 miesięcy - to 700 dni roboczych, 35 tysięcy
spotkań. A ile pośpiechu i zmęczenia, niepokoju i strachu, radości i satysfakcji?
Zamieszczony rysunek nr 36 przedstawia schemat łączności naszego wydziału. Nie powstał on od razu. Rozwijał się i doskonalił w miarę zdobywania doświadczeń,
przybywania nowych pracowni i powiązań zewnętrznych.
Zasada pozostawała niezmienna: zapewnić sprawne i
możliwie bezpieczne przekazywanie poczty. Poszczególne pracownie i ludzie oznaczeni są kryptonimami, łączniczki - choć pełniły najbardziej odpowiedzialną rolę pozostają anonimowe. Ich funkcje i przydziały do obsługi
pracowni były zmienne. Zależały od adresu pracowni i
zamieszkania łączniczki, godzin przekazywania poczty i
pracy czy nauki łączniczki, a także od powiązań osobistych czy choćby przyzwyczajeń, znajomości dzielnicy,
lokali, osób, haseł. Mimo pewnych "tradycji", jak na
przykład spotkania "Krystyny" z "Gajewskim", z "Bliklem" i z "Senexem", "Anny" ze "Żmijewskim" i "Franaszkiem" - zmiany były konieczne. Przede wszystkim na skutek aresztowań u nas ("Wanda", "Sława", "Teresa", "Grażyna", "Kazio") i w powiązanych z nami komórkach, zagrożeń i konieczności czasowego "spalenia" ludzi i lokali.
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A także z powodu chorób, przemęczenia, wyjazdów i
urlopów. Ludzie się zmieniali, zastępowali się nawzajem,
poczta funkcjonowała niezmiennie.
Anonimowe pozostają w schemacie również skrzynki i lokale kontaktowe - było ich dużo, osobiście znałem tylko
niektóre.
Odtworzyłem ten schemat z pamięci wiele lat po wojnie.
Dla codziennej pracy łączności nie był nam potrzebny i
nikt z nas nie znał go w całości. Wśród wielu wspomnień
i refleksji, które budzi, jedno może być źródłem szczególnej satysfakcji: wiele dałoby gestapo za rozszyfrowanie
tego schematu.
Dział fałszywych dokumentów "Agatona" obejmował pracownie i - według stosowanej dziś nomenklatury - "samodzielne stanowiska pracy". Osiem komórek "legalizacyjnych" (w porządku chronologicznym): "Gajewski", Żmijewski", "Ambas", "Blikle", "Franaszek", "Pomianowski",
"Piekarnia" i "Wedel". Dwie fotograficzne: "Senex", "Inżynier", i dwa archiwa: "Domek" i "Zachęta". Ponadto
współpracowali z nami liczni "kooperanci": drukarnie,
wytwórnie pieczęci, składnice papieru, sklepy. Wiele pomocy okazała mi na tym odcinku pani Wanda Michalska,
właścicielka "Introligatorni Artystycznej". Kierowaliśmy
tym działem - wspólnie z "Wojtkiem" i "Elżbietą".
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"Wojtek" - doktor chemii Jan Wojtowicz. W roku 1940
przez panią Wandę Filipowicz trafił do Biura Informacji i
Propagandy (BIP) Komendy ZWZ. Pracował tam jako fotograf, roboty miał niewiele. Oficjalnie był zatrudniony w
pralni firmy "Targoński", co dawało mu autentyczną legitymację z okrągłą pieczęcią z hitlerowską "gapą". Legitymacja okazała się skuteczna, gdy aresztowany w łapance
przeprowadzonej w mieszkaniach na Kolonii Lubeckiego
został przewieziony do Koszar Szwoleżerów, punktu
zbornego, w celu wywiezienia na roboty do Niemiec. Interwencja firmy - pracującej oficjalnie dla Niemców - poskutkowała.
W 1941 roku włączył się do pracy w komórce Opieki nad
"Dorszami" - Anglikami, którzy uciekli z obozów jenieckich - gdzie był bardzo przydatny ze względu na dobrą
znajomość angielskiego. W kwietniu 1942 roku na moją
propozycję przeszedł do naszego wydziału. Razem przebyliśmy okupację, Powstanie i niewolę.
"Elżbieta" - Barbara Knoll-Wojtowicz, biolog. Staż konspiracyjny rozpoczęła w listopadzie 1939 roku w Szpitalu Ujazdowskim, gdzie była pielęgniarką. Robota polegała tam wówczas na "przerabianiu" rannych oficerów na
szeregowych, co chroniło przed wywiezieniem do obozu
jeńców. W grudniu tegoż roku brała udział w przewiezieniu, przechowaniu i leczeniu ofiary egzekucji w Wawrze.
Rannego, wydobytego spod ciał poległych przez robotni-
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ków zatrudnionych przy grzebaniu zwłok stu siedmiu
rozstrzelanych. Jednego z nielicznych, którzy przeżyli.
Bywało jej głodno, więc imała się każdej pracy. Pojechała na wieś - robiła marmolady, uprawiała ogród, hodowała świnie. Okradli ją - wróciła do Warszawy. Została łączniczką w komórce wywiadowczej "Bradla". Przepisywała
na maszynie raporty rozbudowanej już wówczas sieci
wywiadu kolejowego. Do naszej komórki trafiła z grupą
ludzi przekazanych nam przez "Bradla" po aresztowaniach w "Straganie". "Elżbieta" i "Wojtek" poznali się w
naszej komórce w roku 1942 i pobrali się w 1943.
Podstawowym zadaniem naszego wydziału była "legalizacja", to jest zaopatrywanie komórek wywiadu w fałszywe dokumenty. Moje wiadomości ze szkoły w Londynie
okazały się mało przydatne. Uczono nas tam metod
przedwojennego wywiadu polskiego. Były dostosowane
do nielicznych zapotrzebowań, zaspokajanych przez bogate zaplecze techniczne. Nie pasowały do konspiracyjnej Warszawy, gdzie fałszywych dokumentów potrzebował co dziesiąty Polak.
W pierwszym okresie po skoku byłem przygnębiony brakiem roboty. W okresie pełnej rozbudowy "Agatona" choć nie byliśmy nastawieni na fałszerską masówkę - nasze pracownie wystawiały miesięcznie około tysiąca fałszywych dokumentów o bardzo różnym asortymencie.
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Od prostego nachtausweisu - przepustki nocnej, niezbędnej dla każdego Polaka przebywającego na ulicy po godzinie policyjnej (która wahała się w różnych okresach
od 19-21 do 5 rano) - do skomplikowanych, różnojęzycznych dokumentów zagranicznego kuriera jadącego z
Warszawy przez Niemcy - Francję do Hiszpanii, który w
trakcie podróży zmieniał pociągi, osobowości i komplety
dokumentów.
Rosnące zapotrzebowanie wymagało zorganizowania kilku pracowni. Pozwalało to na zwiększenie produkcji,
było konieczne ze względów bezpieczeństwa. Nawet bowiem najlepiej zamaskowana i zabezpieczona pracownia
mogła wpaść. Co prawda, każda pracownia na wypadek
najścia Niemców wyposażona była w broń i w truciznę
dla pracujących w niej ludzi. Zwiększało to ich poczucie
pewności siebie, dawało szanse obrony i ucieczki, ale nie
zabezpieczało ciągłości produkcji. Tak jak brak benzyny
unieruchamia najlepszy samochód, tak brak fałszywych
dokumentów unieruchomiłby najsprawniejszą sieć wywiadu.
W przypadku nalotu gestapo na jakiś odcinek można
było w zagrożonych komórkach zawiesić czasowo działalność, ewakuować ludzi, ograniczyć kontakty, "spalić"
lokale. Inaczej u nas, w pracowniach fałszywych dokumentów. Wpadka i aresztowanie oraz towarzyszące im
zawsze dalsze zagrożenia powodowały z reguły zwięk-
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szone zapotrzebowanie na naszą produkcję. Ludzie gwałtownie zmieniali nazwiska, adresy, "miejsca pracy", wyjeżdżali z Warszawy. Do wszystkiego potrzebowali nowych papierów. Niejednokrotnie po takim nagłym wzroście ilości nadsyłanych nam fotografii i danych personalnych orientowaliśmy się, że gdzieś blisko nas, w którejś
z komórek wywiadu była wpadka i aresztowania. Jak lekarze po wzrastającej liczbie wezwań do chorych rozpoznają epidemię, tak nam, fałszerzom dokumentów, wzrastająca ilość zamówień sygnalizowała niebezpieczeństwo.
Żeby móc zaopatrzyć naszych ludzi w fałszywe dokumenty, trzeba było przeprowadzić skomplikowany cykl czynności:
- rozpoznać dokument, jego przydatność i zakres stosowania;
- uzyskać, choć na krótko, oryginalny dokument i zapoznać się ze sposobem wypełniania, kontroli, przedłużania itp.;
- zdobyć oryginalne blankiety lub wyprodukować falsyfikaty;
- zapewnić "oprzyrządowanie", tzn. pieczątki, numeratory, datowniki, znaczki stemplowe, odpowiedni komplet
maszyn do pisania o różnych czcionkach itd.;
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- opanować technikę wystawiania dokumentu, z niełatwą
sztuką podrabiania podpisów;
- czuwać nad aktualizacją dokumentu;
- instruować użytkowników, zwłaszcza tych, którzy otrzymywali dokument po raz pierwszy. Stare wygi wiedziały,
jak się nim posługiwać, lepiej od nas.
Z biegiem czasu, gdy rósł asortyment różnojęzycznych
dokumentów, zaświadczeń i "pism urzędowych" oraz pieczęci, którymi posługiwaliśmy się, założyliśmy u "Gajewskiego", w naszej największej pracowni, prawdziwe biuro studiów gromadzące skrzętnie wszelkie wzory i informacje dotyczące dokumentów, aktualnie używanych pieczęci i podpisów.
Otrzymaliśmy na przykład z Wd 69 informację, że Niemcy badając autentyczność dokumentów pochodzących z
Rzeszy odklejają fotografie i sprawdzają pieczątki firmowe zakładów fotograficznych stawiane na odwrocie.
Nowe zadanie dla naszych pracowni fałszerskich, ale w
przypadku sprawdzania dokumentów i nowy dowód "autentyczności" naszych falsyfikatów.
Większość wzorców dostawaliśmy od komórek wywiadu,
które miały obowiązek przekazywania nam wszelkich
zdobyczy. Były to dokumenty po likwidowanych Niemcach i konfidentach. Korzystaliśmy również z dokumen-
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tów kradzionych. Zorganizował tę robotę dla potrzeb wywiadu AK Henryk Fronczak ("Vater" - "Wujo"). Żeglarz,
przyjaciel Zaruskiego, miał fabrykę papy. Znał wszystkich i wszystko umiał zorganizować. Komórkę "kieszonkowców" - także. Kierował nią Józef Urbanek - "Książę",
szewc-cholewkarz, stary działacz PPS (zginął w 1942 r.
przy przenoszeniu broni). Zatrudniał wybitnych fachowców, elitę "kieszonkowców" warszawskich, którzy najzupełniej bezinteresownie zaopatrywali nas w autentyczne
dokumenty.10 Tą drogą uzyskiwaliśmy papiery niemieckich oficerów, którzy przyjeżdżali na warszawskie dworce, oraz dokumenty reichs- i volksdeutschów. Niejednokrotnie dokumenty te otwierały nam nowe możliwości,
zwłaszcza gdy nie pochodziły z terenu GG.
Po pewnym bowiem okresie działalności komórek fałszerskich, gdy nieuchronne wpadki ujawniły wysoki poziom naszego rzemiosła i bogaty asortyment, gestapo w
instrukcjach dla swych placówek zalecało, by każdy dokument pochodzący z GG, zwłaszcza z Warszawy, był
traktowany jako potencjalny falsyfikat i kontrolowany
szczególnie starannie. Komplement dla naszej roboty,
ale i dodatkowe emocje dla naszych klientów.
Wadą zdobywanych dokumentów niemieckich - poza
technicznymi trudnościami przy ich fałszowaniu - było i
10 K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera
wywiadu i kontrwywiadu AK, Warszawa 1989, s. 224-225.
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to, że nieraz były one "zbyt dobre". Wymagały wcielenia
się w reichsdeutscha, bezbłędnej znajomości języka, noszenia munduru. Wobec ograniczonej ich przydatności
niejednokrotnie nie reprodukowaliśmy zdobytych dokumentów, a jedynie "flancowaliśmy" je, to jest wstawialiśmy w nie innego właściciela, wymieniając fotografię,
dorabiając pieczęcie, przedłużając datę ważności itp.
Oprócz dokumentów zdobycznych korzystaliśmy również
z papierów wypożyczanych nam na wzór przez naszych
ludzi zatrudnionych w instytucjach niemieckich. Podziwiałem odwagę tych ludzi, którzy dosłownie oddawali
swe życie w nasze ręce. Z naszej strony wymagało to
szczególnej ostrożności, by przy fotokopii wypożyczonego dokumentu, robionej zawsze w pośpiechu, uzyskać
jak najwięcej o nim informacji, a jednocześnie nie zdradzić źródła w razie wpadki naszego archiwum.
Dokumenty drukowane w Warszawie trafiały do nas nieraz wcześniej niż do instytucji niemieckich oficjalnie się
nimi posługujących.
Obok dokumentów przekazywanych nam drogą organizacyjną, z reguły bezinteresownie, a często z narażeniem
życia, kwitł w okupacyjnej Warszawie czarny rynek fałszywych dokumentów. Handlowali nimi różni ludzie: eleganccy bywalcy "Fregaty" i podejrzane typki w bramie
lub na Kercelaku. Za grubą forsę, żerujący na ludzkim
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strachu i nieszczęściu. Na czarnym rynku więcej jednak
było bubli niż przydatnego dla nas towaru. Nieliczne
transakcje kupna, zwykle ze źródeł niemieckich, załatwiałem przez "Ambasa", który dobrze znał rynek.
Dokumenty, które fałszowaliśmy, można podzielić na
trzy grupy: legalizacyjne, podróżne i specjalne. Komplet
dokumentów legalizacyjnych dla Polaka żyjącego w Warszawie w latach 1942-1944 obejmował długą listę. Metryka urodzenia, Kennkarte (karta rozpoznawcza) - zasadniczy dokument tożsamości, odcinek meldunkowy,
Ausweis (legitymacja służbowa), Bescheinigung (zaświadczenie) z Arbeitsamtu (urzędu pracy) stwierdzające
zatrudnienie w instytucji przydatnej dla gospodarki Rzeszy, oraz możliwie liczne dokumenty uzupełniające: przepustka nocna, kartki żywnościowe, zaświadczenie o
szczepieniu tyfusu itp. Im więcej, tym lepiej. Niemcy kochali się w papierkach. Wszystko "używane", nie nazbyt
nowe. No i dobrze znane posiadaczowi, co wcale nie było
takie proste przy częstej zmianie osobowości i dokumentów oraz napiętej nerwowo sytuacji, w jakiej były sprawdzane. Dokumenty legalizacyjne - to był nasz chleb powszedni. Nasze "biuro studiów" wydawało okresowe "komunikaty dokumentarne" informujące naszych klientów
o sposobie użytkowania dokumentów, nowych możliwościach i "nowościach wydawniczych".
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Odnalazłem oryginały takich naszych komunikatów w archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego (WIH).
Oto przykłady:
"Pomimo instrukcji odbijania palców na KK, odciski daktyloskopijne wykonywane są przeważnie tak nieumiejętnie, że dyskwalifikują najzupełniej wystawiane przez nas
dokumenty. Jest to cecha rozpoznawcza dla kontrolujących, rzucająca się w oczy i niebezpieczna dla posiadaczy dokumentu.
W celu usunięcia tego braku w stosunkach do KK z pokryciem oraz KK legalnie zameldowanych, począwszy od
dnia dzisiejszego, wręczać będziemy KK takie bezpośrednio właścicielowi i będzie on odbijał palce w obecności naszego speca. W związku z tym proszę o nadsyłanie
wraz z zamówieniem adresu lokalu, na którym ma się
odbyć odbiór KK, lub propozycję spotkania ulicznego w
pobliżu lokalu. Spotkania uliczne będą ułatwione, gdyż
klient znany nam będzie z fotografii."
Komunikat nr 12/293.44. "Wobec nadal trwających trudności przy wyrabianiu KK autentycznych z całkowitym
pokryciem został opracowany i sprawdzony nowy sposób
legalizacji umożliwiający zameldowanie się pod dowolnym adresem w Warszawie. Przy zamówieniu należy zaznaczyć, że chodzi o Karpia faszerowanego (kryptonim
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Kennkart, z pełnym pokryciem w Biurze Ewidencji Ludności)."
Komunikat o wystawianiu papierów upoważniających do
korzystania z roweru zaopatrzyliśmy zapożyczonym od
hitlerowskiej propagandy nagłówkiem: "Alle Rader rollen für den Sieg" - "Wszystkie koła kręcą się dla zwycięstwa."
Dokumenty podróżne to już była "wyższa szkoła jazdy". I
dla fałszerzy, i dla posiadaczy. Nawet do poruszania się
po GG - a przy posiadaniu odpowiednio "mocnej" legitymacji wchodziły w grę tylko podróże służbowe. Obok dokumentów osobistych, sprawdzanych często i skrupulatnie, konieczna była jeszcze przepustka kolejowa i rozkaz
wyjazdu (Marschbefehl) zakończony sakramentalnym
zwrotem: "Alle Behörden werden gebeten, dem Obengenannten Hilfe zu gewähren" - "Wszystkie odnośne władze są proszone o okazanie pomocy okazicielowi". Co
prawda, woleliśmy, żeby "odnośne władze" nie okazywały naszym klientom ani zbytniego zainteresowania, ani
pomocy - ale taka była obowiązująca formuła.
Dokumenty dla kurierów zagranicznych, których trasy
wiodły od zaplecza frontu wschodniego po granicę francusko-hiszpańską, były wystawiane za każdym razem indywidualnie, dopasowane nie tylko do zamierzonej trasy,
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ale i do osobowości kuriera, jego przyzwyczajeń i upodobań - starannie z nim konsultowane.
Znaliśmy naszych klientów z fotografii i z fałszywego nazwiska, które wraz z danymi personalnymi zwykle sami
sobie dobierali, orientowaliśmy się z konieczności, dokąd
jadą, mogliśmy się domyślać, po co. Czasem z zamówień,
które przynosiła poczta, wyłaniała się znajoma twarz.
Rozpoznana fotografia była dla mnie zawsze źródłem satysfakcji. Więc i ty także. Bliskimi stawali się również ludzie osobiście nie znani, których fotografia i kolejne nazwisko wpływały do nas regularnie lub których spotykałem po ich powrocie, by wysłuchać informacji o naszych
dokumentach.
Technicy firmy budowlanej zatrudnieni przez Organisation Todt jadący do Brześcia to cichociemni skoczkowie,
oficerowie "Wachlarza". Urzędnik firmy "Bacutil", produkującej konserwy dla Wehrmachtu, jeżdżący w poszukiwaniu wagonu z puszkami konserw, zaginionego na trasie Radom-Mielec, to oficer wywiadu sieci "Lombard",
skierowany w poszukiwaniu poligonu V-l, V-2. Szczupły
młody chłopak jeździł jako przedstawiciel niemieckiej firmy handlowej do Gdańska i Gdyni. Meldunki, które przywoził, powodowały przesunięcie angielskich pancerników na Atlantyku. Wytworny brunet z przedziałkiem a la
Tino Rossi, pachnący dobrą wodą kolońską, agent firmy
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spedycyjnej Hartwiga - specjalista od dalekiego rozpoznania skutków bombardowania Rzeszy.
Przystojna, młoda blondynka, Marie Springer, volksdeutschka, udaje się z wizytą do ciotki zamieszkałej w Berlinie - przywiezie fotografie "Tirpitza", niemieckiego superpancernika ukrytego w norweskich fiordach.
General wojsk technicznych "Süd-Ost Front Ukrainę" Julius von Hallmann jedzie służbowo do Paryża, do VII
Sztabu marszałka von Rundstedta - zmontuje drogi przerzutu dla kurierów, a nam przywiezie wzór przepustki do
przekroczenia granicy francusko-hiszpańskiej, którą będziemy drukowali w Warszawie.
Dokumenty specjalne - wyliczam najciekawsze - podróżne kartki żywnościowe dla krajów okupowanych i Carte
d'Identite (Karta tożsamości) używana w Paryżu, życzenia świąteczne i legitymacja AK, wreszcie dokumenty
fikcyjne.
Do niektórych powrócę przy omawianiu działalności poszczególnych naszych pracowni, tutaj kilka słów o
trzech: o kartkach żywnościowych, paryskiej Carte d'Identite i o dokumentach fikcyjnych.
Kartki żywnościowe obowiązywały podczas wojny w Rzeszy i we wszystkich podbitych krajach. W Generalnej Guberni kartki dla Polaków można było bez trudu kupić na
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czarnym rynku, ale dla wywiadu nie były potrzebne. Niewiele były warte. Funkcjonował znakomicie czarny rynek
żywnościowy. Inaczej w Rzeszy i w krajach okupowanych. Były niezbędne nie tylko przy zakupach żywności,
ale do każdego niemal posiłku w restauracji, w bufecie,
na stacji, w wagonie restauracyjnym. Istniał specjalny
rodzaj "kartek podróżnych" do wymiany na obowiązujące
w danym kraju. Te były dla naszych ludzi szczególnie
przydatne. Małe, kolorowe kwadraciki, perforowane jak
znaczki pocztowe. Jeden żółty znaczek na 5 gramów masła!
Kartki żywnościowe były cennym towarem. Żeby je więc
uchronić przed fałszowaniem, drukowano je w Niemczech, na papierze z wodnym znakiem, na podkładzie
różnokolorowych giloszy. Klisze drukarskie podrobiliśmy
w Warszawie bez trudu. Największy kłopot mieliśmy z
papierem. Ponieważ kartki używane były zazwyczaj w
niewielkich ilościach, co utrudniało dokładną kontrolę jakości papieru, poszliśmy na rozwiązanie prymitywne, ale
- jak się okazało - wystarczające. Dobraliśmy papier dwukrotnie cieńszy, na który nadrukowaliśmy szare tło znaków wodnych, po czym na tę zadrukowaną powierzchnię
nakleiliśmy drugą warstwę tego samego papieru. Przy
sprawdzaniu wodnych znaków zwykłą metodą - pod
światło - były dobre. Po wydrukowaniu całego nakładu
wymagały jednak żmudnego "glansowania" specjalnymi
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kostkami, w czym wyspecjalizowali się "Krystyna" i "Janusz" - rodzeństwo - Hanka i Piotr Woyzbunowie, zatrudnieni w "Agatonie".
Żeby ułatwić naszym ludziom w Rzeszy korzystanie z
tych kartek i chronić ich przed ewentualną wpadką przy
wymianie, stosowaliśmy dodatkowy zabieg. Nasz wywiad
uzyskał kontakt z hurtownikiem "czarnego rynku" w Berlinie, który po odpowiednim kursie wymieniał nasze falsyfikaty na autentyczne kartki. Mieliśmy podwójną frajdę: puszczanie falsyfikatów w Rzeszy i prawdziwe kartki
dla naszych ludzi.
Carte d'Identite - zapowiedział nam tę robotę "Bradl" po
którymś powrocie z Francji. Ucieszyliśmy się. Francuskich tekstów jeszcze nie drukowaliśmy w Warszawie.
Zachęciła nas lakoniczna uwaga "Bradla", że "oni tam w
Paryżu mają z tym trudności, obiecałem, że spróbujemy
im pomóc", zmobilizowała nas dodatkowo szansa współpracy technicznej polskiego i francuskiego ruchu oporu.
Legitymacja, którą przywiózł nam wkrótce "Bradl", była jak na nasze warszawskie możliwości - nie tak trudna do
podrobienia. Niewielka, dwustronnie zadrukowana kartka białego kartonu z żółtym giloszem w tle i czarnym
tekstem. Spory nakład tych hitlerowskich kart rozpoznawczych, obowiązujących w okupowanej Francji, wydrukowanych w Warszawie, wraz z kompletem pieczęci,
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zabrał ze sobą "Bradl" w kolejnej podróży do Paryża w
walizce z podwójnym dnem.
Dokumenty fikcyjne - a mimo to bardzo przydatne.
Ogromna ilość wymaganych dokumentów, mających
utrudnić nam poruszanie się, a Niemcom ułatwić kontrolę, obróciła się w rezultacie przeciw okupantom. Powstała papierkowa dżungla, w której - zwłaszcza pod koniec
okupacji - przestali się orientować nawet Niemcy. Tajność i związana z nią anonimowość instytucji wojskowych i urzędów, używających enigmatycznych pieczęci
"Dienststelle Feldpost No...", działających na obszarze
wielu podbitych krajów, a do tego jeszcze zmieniających
miejsce pobytu, nasunęła nam pomysł bezczelnego bluffu. Postanowiliśmy stworzyć fikcyjne instytucje posługujące się fikcyjnymi dokumentami. Bluff zmieniał reguły
gry. Fałszywe dokumenty awansowały. Niczego nie potrzebowały naśladować i - co ważniejsze - z niczym nie
można ich było porównywać. Były technicznie bezbłędne. Drukowane na papierach z wodnym znakiem (kradzionych) na podkładzie barwnych giloszów, numerowane. Z nienagannymi pieczęciami i podpisami. Wszystko
"geheim" - "tajne" lub co najmniej "dienstlich" do "użytku służbowego".
Wszystko było "autentyczne". Tylko instytucji nie było.
Przy niemieckim szacunku dla dokumentów i pieczęci szafa grała znakomicie.
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W ciągu dwuipółletniej działalności fałszerskiej mieliśmy
więcej powodzeń niż wpadek. Zdarzyło nam się nawet,
że sfałszowana przez nas legitymacja została uznana za
prawdziwą. I to nie przez byle kogo, bo przez instytucję
macierzystą, wystawiającą ten dokument. A było to tak.
Wśród wielu urzędów, których legitymacje fałszowaliśmy, była również i niemiecka poczta: Deutsche Post
Osten - DPO. Zdobyliśmy kilka oryginalnych egzemplarzy in blanco i wzór wystawienia. Poczta zatrudniała
urzędniczki Polki, legitymacja pasowała jak ulał dla naszych łączniczek. Nie był to co prawda "najmocniejszy"
dokument, ale miał okrągłą pieczęć z hitlerowskim orłem, w razie łapanki i zatrzymania na Skaryszewskiej
mógł uchronić przed wywózką na roboty do Rzeszy.
Niemcy usprawnili jednak metodę sprawdzania autentyczności dokumentów w stosunku do aresztowanych
przebywających na Skaryszewskiej. Stosowali prosty
sposób. Jeśli legitymacja jest autentyczna, to wystawiająca ją instytucja, zapytana telefonicznie przez policję,
poda nazwisko posiadacza legitymacji o danym numerze.
Przy zwykłej łapance na roboty do Rzeszy tego rodzaju
alibi wystarczało. W takiej właśnie łapance została aresztowana jedna z naszych łączniczek i przewieziona na
Skaryszewską. Nie zniszczyła w porę fałszywej legitymacji - co było nieraz stosowane dla zmniejszenia odpowiedzialności - i z uporem zeznawała, że pracuje na poczcie,
żc dzieje się jej krzywda itd. Wiedziała, że legitymacja
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jest fałszywa, ale gdy już raz zaryzykowała, postanowiła
brnąć dalej. Zabrali jej legitymację do sprawdzenia. Czekając, układała sobie "legendę" o kupnie legitymacji "od
nieznajomego w kawiarni". Marna to była legenda. Wywołali ją następnego dnia. Zwrócili legitymację i zwolnili
ją. Nie wiedziała, czy bardziej się cieszyć, czy dziwić. My
również - gdy nam to opowiadała.
Przez kontrwywiad uzyskaliśmy wyjaśnienie: Policja na
Skaryszewskiej sprawdziła telefonicznie w wydziale personalnym poczty. Nazwisko w legitymacji aresztowanej
nie zgadzało się z kartoteką DPO. Więc legitymacja fałszywa. W DPO poproszono jednak o przysłanie legitymacji do sprawdzenia. Po czym wyjaśniono poufnie, że legitymacja jest prawdziwa. Na polecenie gestapo DPO przekazała im kilka legitymacji ostemplowanych i podpisanych in blanco. To widocznie jedna z tych. Dalej już nie
sprawdzali.
Czy nasze fałszywe dokumenty były dobre? "Bradl", nie
byle jaki autorytet w tej dziedzinie, wystawił im bardzo
pochlebną opinię: "Wszystkie te piękne i niezawodnie
działające papiery i dokumenty fabrykowała, z idealną
precyzją kierowana przez «Aga-tona», komórka legalizacyjna O II Komendy AK. Chwała wielka im za to..." 11
Równie pozytywnie ocenił naszą robotę płk Zygmunt
Walter-Janke, komendant Śląskiego Okręgu AK: "Doku11 Ibidem, s. 214
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menty O II były robione wzorowo [...]. Nawet w Okręgach wykorzystywano powiązania lokalnych Oddziałów
wywiadowczych, aby zaopatrywać się w dokumenty z
«Agatona»."12
Przy użyciu laboratoryjnych metod kontroli byłyby na
pewno demaskowane. W warunkach wojny i okupacji
były dostatecznie dobre, bo z większości prób wychodziły zwycięsko. Żandarm sprawdzający dokumenty zatrzymanych w łapance na moście Poniatowskiego był przede
wszystkim okrutny, ale niezbyt znał się na dokumentach.
Z nim mimo wszystko nie było tak trudno wygrać. Cywilgestapowiec kontrolujący papiery na granicy to już był
spec nie lada. A mimo to, w większości spotkań, nasze
fałszywe dokumenty wygrywały. Dokumenty czy posługujący się nimi ludzie? Wydaje mi się, że przy technicznej poprawności naszej fałszerskiej produkcji o jej skuteczności decydowała ogromna różnorodność ludzi, którzy się nią posługiwali, i odwaga każdego z nich. Do końca okupacji Niemcy nie zdawali sobie sprawy, że zwłaszcza w Warszawie powinni byli podejrzewać o udział w
walce i aresztować niemal każdego Polaka. A tego, mimo
okrucieństwa i braku skrupułów, nie zdążyli zrealizować.
"Fałszerze dokumentów, najdzielniejsi ludzie czasów
okupacji..." - napisał Adolf Rudnicki we Wniebowstąpie12 Z. Walter-Janke: Bez nich nie ma zwycięstwa, s. 13.
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niu - Najdzielniejsi? - Na pewno nie. Wyliczyłbym wiele
odcinków konspiracyjnej służby, gdzie trzeba było więcej
odwagi niż w naszym fałszerskim fachu: żołnierze Kedywu, kurierzy, radiotelegrafiści, drukarze. - Nie można
zresztą odmierzyć ani tym bardziej porównać strachu i
odwagi. Wiedzieliśmy, że nasza robota była bardzo potrzebna, i to nam wystarczało.
Nie byliśmy jedyną komórką fałszerską. Działał w Warszawie znakomity "Park", centralna pracownia fałszywych dokumentów Komendy AK, wystawiający kilka tysięcy dokumentów miesięcznie. Były pracownie fałszerskie Kedywu i innych komórek, a także innych organizacji podziemnych. Uzupełnialiśmy się nawzajem. Roboty
starczyło dla każdego.

4. «GAJEWSKI»
W pracowniach fałszywych dokumentów niemałą rolę
odegrali architekci. Nieprzypadkowo. Kiedy w kwietniu
1942 roku dostałem rozkaz zorganizowania Wydziału Legalizacji i Techniki wywiadu, stanąłem wobec problemu,
gdzie szukać ludzi do takiej roboty. Odwaga to za mało,
trzeba kwalifikacji dobrego kreślarza-grafika; narysować
pieczęć lub tekst wydrukowany nietypową czcionką,
umiejętnie dobrać kolor tuszu do odbicia pieczęci, podrobić podpis. Nie wolno się pomylić. Sprawdzać będą
spece nie lada: gestapowcy i agenci Abwehry.
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Postanowiłem szukać kandydatów wśród kolegów-architektów. Udało się. W pierwszej naszej pracowni fałszywych dokumentów u "Gajewskiego" nie tylko pracowali
sami architekci, ale i lokal pracowni mieścił się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przy ulicy
Koszykowej 55. W następnych pracowniach też przeważali architekci. Dowiedziałem się później, że architekci
pracowali nie tylko w naszej komórce fałszerskiej. Architekt Lesław Neuman - "Paweł" - mój kolega z tego samego rocznika na Wydziale Architektury - kierował komórką legalizacyjną "Zagrody" (zagraniczna łączność kurierska). Jego szefem był również architekt (także kolega z
naszego rocznika) Tadeusz Niedbalski - "Seweryn" (poległ w Powstaniu Warszawskim). "Paweł" został aresztowany w lipcu 1943 roku wraz ze swą współpracownicą
Hanną Pytko-Płoszczańską - "Zofią" w pracowni fałszywych dokumentów przy ulicy Śniadeckich 7. Gestapo
znalazło wiele obciążających materiałów. Oboje aresztowani przewiezieni zostali na Szucha. W zeznaniach
swych "Paweł" usiłował całą winę przejąć na siebie. Po
wstępnych badaniach został przewieziony do Berlina.
Mimo tortur nie udało się Niemcom nic z niego wydobyć.
Zmarł podczas tortur w berlińskim Gestapo. Odznaczony
pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari. "Zofia" została wysłana do Oświęcimia.
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W skład naszej pracowni "Gajewski" wchodzili: dr arch.
Piotr Biegański - "Paweł", wówczas starszy asystent Zakładu Historii Architektury i Sztuki, Kazimierz Maciej
Piechotka - "Jacek", student, młodszy asystent Zakładu
Architektury Polskiej, i Zofia Chojnacka - "Agata", inżynier architekt.
Biegański, podobnie jak wielu warszawiaków," wyszedł
we wrześniu z Warszawy na apel pułkownika Umiastowskiego i dobrnął w poszukiwaniu przydziału wojskowego
aż do Kowla. Gdy to zawiodło, nie próbował iść dalej, do
Rumunii, ale wrócił do Warszawy.
Po zakończeniu działań wojennych i utworzeniu przez
okupanta polskiego Zarządu Miejskiego pod kierownictwem wiceprezydenta Jana Pohoskiego (rozstrzelanego
przez Niemców 20-21 czerwca 1940 roku w Palmirach)
Biegański został zaangażowany w charakterze "starszego sztukatora" w Wydziale Technicznym, co upoważniało
do posiadania co prawda polskiej legitymacji służbowej,
ale "wzmocnionej" pieczątką z hitlerowskim orłem. Zajął
się, prowadzonym konspiracyjnie, zabezpieczaniem spalonego we wrześniu gmachu Teatru Wielkiego. Istniały
bowiem uzasadnione obawy, że ten monumentalny
gmach zostanie podobnie jak Zamek Królewski skazany
na zagładę. Do robót sztukatorskich nie doszło, ule Biegański z satysfakcją wspomina, jak kierował zamurowywaniem okien w Teatrze Narodowym, co uchroniło wy-
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palony gmach przed rozbiórką i zabezpieczyło przed
zimą. Dzięki tej zapobiegliwości polskich władz miejskich, pomimo powtórnego zbombardowania w czasie
Powstania, frontowa część gmachu przetrwała i doczekała się odbudowy.
Niezależnie od tego Biegański przez cały czas okupacji
pracował w zakonspirowanych ośrodkach nauczania politechnicznego. Jako wykładowca na Kursach Konspiracyjnych prowadzonych w Miejskiej Szkole Budowlanej II
stopnia w Pałacu Staszica (wypalony w Powstaniu pałac
odbuduje profesor Biegański w roku 1950), w Szkole
Technicznej Jagodzińskiego przy ulicy Śniadeckich 4 i na
tajnym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Nocne godziny poświęcał własnej pracy naukowej, czego
rezultatem było uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, przyznanego mu wiosną 1943 roku przez tajną
Radę Wydziału Architektury, której przewodniczył jeszcze wówczas dziekan profesor Stefan Bryła (aresztowany
jako zakładnik i rozstrzelany w egzekucji publicznej na
ulicy Puławskiej 3 grudnia 1943 roku).
Poza pracą dydaktyczną Biegański brał czynny udział w
pracach zleconych konspiracyjnie przez polski Zarząd
Miejski m.in.: projekt urbanistyczno-architektoniczny
przeprowadzenia trasy "Nowy Świat bis" na Skarpie
(wspólnie z architektami: Kazimierzem Marczewskim i
Maciejem Nowickim), projekt trasy N-S (wspólnie z pro-
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fesorem Janem "Olafem" Chmielewskim) i odbudowy Teatru Wielkiego (pod kierunkiem profesora Lecha Niemojewskiego).
Z fałszowaniem dokumentów zetknął się już w roku
1940, gdy wkrótce po upadku Francji zwrócił się do niego z propozycją współpracy "Profesor Jan" (Jan Zachwatowicz): - Potrzeba ludzi, którzy umieją rysować i nie
boją się... Trafił do komórki legalizacyjnej wywiadu prowadzonej przez "Bradla". Powierzoną mu robotę wykonywał początkowo u siebie w mieszkaniu przy ulicy Wiśniowej 48, a później, za zgodą "Profesora Jana", w gmachu
Wydziału Architektury w jednym z pomieszczeń zawieszonego przez Niemców Zakładu Architektury Polskiej.
Wiosną 1942 roku powierzyłem Biegańskiemu - "Pawłowi" kierownictwo pracowni "Gajewski", funkcjonującej w
odziedziczonym lokalu na Koszykowej. Pracownią tą kierował on do dnia 31 lipca 1944 roku.
Kazimierz Maciej Piechotka - "Jacek" po wrześniowym
oblężeniu pracował jako akwizytor w sklepie porcelany
Feliksa Karolewskiego, Senatorska 32. Roboty, zwłaszcza chodzenia po mieście, miał dużo. Warszawiacy potrzebowali przede wszystkim szyb do szklenia okien, ale
również talerzy i szklanek. Do organizacji włączył się już
w październiku 1939 roku. Pierwsze kontakty, zebrania
konspiracyjne i bardzo niedługo pierwsze aresztowania.
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Od roku 1940 - tak juk wielu jego rówieśników - "Jacek"
związany był już potrójnie z konspiracyjnym życiem. Na
tajnej uczelni, w nielegalnej pracy zawodowej i w tajnej
organizacji - Szarych Szeregach. Dla "Jacka" wszystkie
trzy nurty już wkrótce prowadzić będą do gmach u Wydziału Architektury na Koszykowej.
W tym okresie opracowywał wraz z Urszulą i Adolfem Ciborowskim rysunki do konspiracyjnie wydanego w roku
1941 skryptu wykładów profesora Niemojewskiego z Historii architektury nowożytnej z tekstem Piotra Biegańskiego. (W dwadzieścia lat później kopia zachowanego
skryptu, jedynego chyba tajnego podręcznika Historii architektury, zostanie przekazana do biblioteki ONZ w Nowym Jorku.) Pracował również jako kreślarz przy wykonywanych konspiracyjnie projektach zabudowy placu
Grzybowskiego i placu Trzech Krzyży, odbudowy Teatru
Wielkie-KO, przebicia arterii N-S (opracowywanego
przez trzy zespoły: Tadeusza Tołwińskiego, Jana Chmielewskiego i Piotra Biegańskiego oraz Bohdana Pniewskiego).
Z robotą fałszywych dokumentów zetknął się w roku
1940 wraz z "Pawłem" w pracowni "Bradla". Z tego okresu wspomina "Jacek" cięte w drzewie pieczątki, które robił dla nich profesor Stanisław Ostoja-Chrostowski, sławny drzeworytnik.
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Niełatwo było "Jackowi" pogodzić trzy nurty konspiracyjnej pracy w ciężkich warunkach materialnych, nieraz o
głodzie. "Budzik nastawiałem na godziny świtu - łatwiej
było wtedy uczyć się i rysować niż po nocy przy karbidówce [...]. Od rana zajęcia na tajnym wydziale, od godziny 12 pracownia fałszywych dokumentów, niemal do
godziny policyjnej, byle zdążyć do domu."
Załogę pracowni uzupełniała Zofia Chojnacka - "Agata",
serdeczna przyjaciółka Zosi, nasza koleżanka z tego samego rocznika na Wydziale Architektury. We wrześniu
1939 roku zgłosiła się do służby technicznej obrony Warszawy. W praktyce polegało to na sprawdzaniu piwnicznych schronów, nocnych wartach - bez broni - na Polu
Mokotowskim, a pod koniec oblężenia na bezradnym staniu wśród gruzów, gdy nie było możliwości odkopania
zasypanych ludzi. Ciężko ranna ostatniego dnia oblężenia, przeleżała do Bożego Narodzenia. Z początkiem
roku 1940 trafiła na tajny Wydział Architektury, żeby
zrobić pracę dyplomową.
- Spieszcie się, póki jeszcze my jesteśmy - przynaglał Zosię ówczesny dziekan profesor Stefan Bryła.
Do ZWZ przystąpiła w roku 1940. Mieszkała u rodziny
na Filtrowej i oddała swój pokój dla potrzeb organizacji
jako skrzynkę pocztową i lokal kontaktowy. Nie zawiesiła konspiracyjnej działalności nawet wówczas, gdy do
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mieszkania na Filtrowej dokwaterowano dwóch gestapowców. Po łatach z humorem i nie bez zdziwienia wspominała, jak to w furtce od ogródka mijali się mieszkający
u niej gestapowcy z podejrzanie często odwiedzającymi
Zosię "kolegami" w sam raz w wieku podchorążych AK.
Pracownia nasza mieściła się w gabinecie Sekcji Budownictwa Ludowego Zakładu Architektury Polskiej.
"W okresie oblężenia Warszawy w 1939 roku Zakład nie
został uszkodzony - wspomina profesor Jan Zachwatowicz - lecz poniósł stratę największą [...]. 24 września na
dziedzińcu Wydziału został śmiertelnie ranny i zmarł
prof. dr Oskar Sosnowski, który przez cały czas oblężenia nie opuszczał Zakładu. W październiku Rada Wydziału powierzyła mi kierownictwo Katedry i Zakładu."13
Jesienią 1939 roku zarządzeniem Generalnego Gubernatora wszystkie wyższe uczelnie zostały rozwiązane, a
wszelka działalność naukowa - zakazana. W listopadzie
1939 Politechnika, a więc i Wydział Architektury zostały
zamknięte. Biblioteka oraz zbiory Zakładu zostały wyłączone z użytkowania i zabezpieczone do dyspozycji
władz niemieckich. Udało się jednak tak przeprowadzić
sprawę, że na kuratora zbiorów powołano prof. Jana Zachwatowicza. Umożliwiło to szerokie korzystanie z bi13 J. Zachwatowicz, Wspomnienia z lat okupacji, w: Walka o dobra
kultury, Warszawa. 1939-1946, Warszawa 1970, t. I, s. 114-115.
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blioteki i zbiorów dla potrzeb tajnej dydaktyki i prac naukowych. Zakład stał się ośrodkiem tajnego nauczania.
Dla lepszego uzasadnienia prac prowadzonych w Zakładzie wystąpiono do władz o utworzenie Pracowni Urbanistycznej, która oficjalnie miała wykonywać prace zlecone przez Zarząd Miejski. Utworzenie tej pracowni pod
kierownictwem profesora Tadeusza Tołwińskiego i przy
udziale Lecha Niemojewskiego, Jana Zachwatowicza i
Piotra Biegańskiego usprawiedliwiało fakt obecności w
Zakładzie zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.
Ale obecność tajnej pracowni fałszywych dokumentów
wywiadu AK w Zakładzie Architektury Polskiej zawdzięczaliśmy przede wszystkim odwadze i przychylności
"Profesora Jana".
Spory pokój, pełen regałów z rysunkami i półek z książkami - po wykonaniu odpowiednich skrytek - nadawał się
do naszej pracy doskonale. Dodatkową jego zaletą były
dwa wejścia do gmachu, jedno od Koszykowej, drugie
przez dziedziniec od Lwowskiej, co utrudniało obserwację osób wchodzących i wychodzących. Dojście do pracowni przez korytarze i kreślarnie w razie alarmu dawało czas na ukrycie kompromitujących materiałów, ewakuację ludzi lub przygotowanie obrony. Okna od Lwowskiej - pracownia mieściła się na parterze - były na stałe
szczelnie zasłonięte, co, wobec obowiązku zaciemniania
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okien, nie wzbudzało podejrzeń. Skład osobowy pracowni, w której przebywały stale osoby tak czy inaczej oficjalnie związane z gmachem, a przychodzili jedynie "Elżbieta", "Wojtek" i ja, nie wzbudzał podejrzeń w licznie
odwiedzanym budynku. Jeśli nawet ktoś z Polaków uczących się lub pracujących tu orientował się, że w naszej
pracowni "coś się święci" - to się tym nie chwalił. Nikt
nikomu i niczemu zbytnio się nie przyglądał. W przejściu
do naszej pracowni stał duży - w skali 1:10 - drewniany
model grażdy huculskiej wykonany przed wojną w ramach ćwiczeń studenckich. Przechodziłem koło tego modelu wielokrotnie, nie podejrzewając, że jest on skrytką skrzynką pocztową dla komunikatów tajnego wydziału
oraz tajnego Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich, których członkowie
zbierali się konspiracyjnie w Zakładzie Architektury Polskiej. Obok naszej pracowni miał swój gabinet-pracownię
dr Michał Walicki, adiunkt Zakładu Architektury Polskiej. W wiele lat po wojnie dowiedziałem się od niego,
że i on pracował w tym samym co i my oddziale Komendy AK.
Mieliśmy już pracownię - ludzi, lokal i wyposażenie trzeba było wymyślić jej kryptonim. Pozornie łatwa formalność, nie była jednak taka prosta. Kryptonim musiał
odpowiadać następującym wymaganiom:
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- nie nasuwać skojarzeń z tematem naszej działalności
ani z miejscem pracy;
- być możliwie nietypowy i czytelny, by nie powodować
pomyłek na poczcie oddziału;
- nadawać się jako adres w tajnej korespondencji, ale
również do użycia w jawnej (i często podsłuchiwanej)
rozmowie telefonicznej czy w lokalu publicznym, co wykluczało wszelkie kombinacje liczbowo-literowe.
Siedzieliśmy z "Wojtkiem" u Gajewskiego, popularnej cukierni-kawiarni na rogu Koszykowej i Marszałkowskiej,
popijając kawę.
- A może by tak po prostu "Gajewski"?
Tak nam to pasowało, że i inne późniejsze pracownie legalizacyjne dostawały cukierniano-kawiarniane kryptonimy: "Blikle", "Pomianowski", "Żmijewski".
"Paweł" i "Agata" przychodzili do pracowni około południa. Tajną robotę rozpoczynali wtedy, gdy zjawiał się
"Jacek" z poranną pocztą. Odbierał ją od łączniczki - najczęściej od "Krystyny" - na ulicy Pięknej, na Marszałkowskiej, na placu Zbawiciela. Co dzień gdzie indziej, nigdy
w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału. Wcale mu się nie
dziwię, że się przy tym zbytnio nie spieszył i spacerował
nieraz ze śliczną dziewczyną dłużej, niż tego wymagało
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przekazywanie poczty. Jako szef udzieliłem im obojgu
kiedyś za to nagany na piśmie.
Zamówienia przekazywałem pocztą. Określałem dokładnie, jaki dokument ma być wykonany, gdy dokumenty
dla danej osoby wykonywane były w różnych pracowniach; albo podawałem tylko ogólnie: "komplet do poruszania się w nocy po Warszawie", "wyjazd do Krakowa".
W przypadkach pilnych lub bardziej skomplikowanych,
zwłaszcza gdy chodziło o dokumenty dla zagranicznego
kuriera, przynosiłem zamówienia osobiście i razem
"komponowaliśmy osobowość". To była najciekawsza
część pracy. Mieliśmy dużą satysfakcję, kiedy właśnie takie dokumenty, wzbogacone o nowe, autentyczne pieczątki i podpisy kontroli granicznych, wracały do nas.
Trafiały do kartoteki naszego biura studiów. Zaraz po
uruchomieniu pracowni przekazałem kolegom fałszerskie abecadło, którego nauczyłem się w Londynie.
Wkrótce moi "uczniowie" umieli więcej i lepiej ode mnie.
Dzięki umiejętnościom rysunkowym i nabywanej stopniowo wiedzy fałszerskiej cała trójka: "Paweł", "Jacek" i
"Agata", doszła do takiej wprawy, że każde z nich mogło
samodzielnie wystawić dowolny komplet dokumentów
spośród posiadanych na składzie w pracowni.
A było tego niemało.
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Zwykle - dla usprawnienia roboty - "Paweł" i "Jacek" zajmowali się techniczną obróbką dokumentów. "Agata",
znająca dobrze niemiecki, ustalała teksty, dobierała odpowiednie maszyny do pisania i wystawiała rozliczne zaświadczenia, rozkazy wyjazdów itp. Czuwała, by wystawione dokumenty były odpowiednio podniszczone, "używane". Kończyli pracę pod wieczór, tak by odbierająca
pocztę łączniczka zdążyła przed godziną policyjną przekazać ją dalej lub zawieźć do domu i ukryć w skrytce.
Czy można się dziwić, że w tej codziennej pracy, pełnej
grozy, ale i sukcesów, zawiązała się między załogą pracowni serdeczna przyjaźń. Że wśród fałszywych dokumentów i pieczęci było miejsce i na drobne prezenty pod
choinką, śledzia w Wielki Piątek, wspólne obchodzenie
uroczystości rodzinnych, jak na przykład urodziny syna
Biegańskiego - Ludwika. (W archiwum WIH natrafiłem
na moje rozliczenie finansowe, w którym figuruje pozycja: "«Pawłowi» na urodziny syna - Ludwika - premia zł
500.") Przestrzegano jednak rygorów obowiązujących w
tajnej pracowni. W ostateczności mieli do dyspozycji granaty, broń i - na życzenie — osobistą truciznę. "Paweł"
trucizny odmówił, twierdząc, że czuje się bezpieczniej
bez niej, ale prosił o rewolwer, który z pociskiem wprowadzonym do lufy przechowywał w skrytce.
Na co dzień rygory polegały na pedantycznej, nudnej
drobiazgowości. Pochować wszystko do skrytek, znisz-
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czyć każdy najmniejszy ślad roboty. Mieć zawsze pod
ręką materiały oficjalnie uzasadniające obecność w tym
lokalu. Nieraz, zwłaszcza po dłuższym okresie bez alarmów, wydawało się to przesadą, zbędną pedanterią. Że
tak nie było, przypominały chwile zagrożeń.
Od czasu do czasu zjawiali się nagle w Zakładzie Niemcy. Jesienią 1941 roku (gdy "Paweł" prowadził w Zakładzie pracownię legalizacyjną "Bradla") przybiegł do profesora Zachwatowicza, który mieszkał obok Wydziału Architektury na Piusa 43, woźny z wiadomością, że jakiś
Niemiec przyszedł zabrać klucz i czegoś szuka w Zakładzie. Profesor za chwilę był na miejscu. Zastał tu dr.
Gerharda Sappoka, niemieckiego historyka sztuki, wybierającego z szafki przezrocza. Niemiec, którego profesor znał z jego wizyty w Polsce w roku 1938, wyjaśnił, że
przezrocza są mu potrzebne do wykładu organizowanego w Krakowie. Na nic podejrzanego Niemiec dotychczas nie natrafił, ale szperając, w każdej chwili mógł się
natknąć na ślad jednej z wielu nielegalnych prac prowadzonych w Zakładzie.
Trzeba odwagi, ale i tupetu, by tak jak "Profesor Jan" odmówić Niemcowi wydania przezroczy, motywując tym,
że nie posiada on odpowiedniego pisemnego upoważnienia.
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"Sappok wściekł się - wspomina profesor Zachwatowicz i zaczął krzyczeć, że chyba nie zdaję sobie sprawy ze
swego postępowania, że gubernator, że to wszystko do
nich należy, że to może dla mnie źle się skończyć itd. Nie
ustąpiłem i Sappok wybiegł z Zakładu zapowiadając, że
zaraz takie pismo będzie miał. Istotnie, wkrótce zjawił
się w Zakładzie żandarm i wręczył mi pismo podpisane
przez Stadthauptmanna SA Oberführera Leista z poleceniem wydania dr. Sappokowi przezroczy. Z uwagi jednak
na to, że Leist nie był właściwą instancją dla spraw zabezpieczonych zbiorów, zaniosłem pismo do kierownika
uczelni, którego szczęśliwie nie było, i pozostawiłem w
sekretariacie z prośbą o przesłanie do Abteilung Wissenschaft und Unterricht dla uzyskania decyzji. Droga urzędowa okazała się skuteczna. Chyba po tygodniu otrzymałem pismo potwierdzające polecenie Leista, lecz sprawa
już była po terminie odczytu."
Trafiali do Zakładu Architektury Polskiej również i inni
Niemcy. Jesienią 1942 roku przyszedł profesor dr Eberhard Hempel, znany historyk sztuki. Rozpytywał o losy
Zakładu, ubolewał nad tragiczną śmiercią profesora Sosnowskiego. Nie zgłaszał żadnych życzeń, a wychodząc
zwrócił się do profesora Zachwatowicza ze słowami, które wówczas w ustach Niemca brzmiały zadziwiająco:
"Niech się pan nie martwi, jestem przekonany, że
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wszystko skończy się dla was dobrze i uzyskacie wolność
i niepodległość."14
Wiosną 1943 roku, gdy pracownia "Gajewski" działała
już na pełnych obrotach, w Zakładzie Architektury Polskiej zjawiło się nagle kilkunastu umundurowanych esesmanów. Lada chwila mogli wejść do gabinetu, w którym
mieściła się nasza pracownia fałszywych dokumentów.
Niełatwo w takiej sytuacji zachować spokój.
Okazało się, że przyjechali z Lublina, by zabrać makietę
Zamościa, potrzebną do prac prowadzonych przez ekipę
architektów SS nad projektem przyszłego "Himmlerstadt", jak wówczas nazywali Zamość.
Kiedy indziej pod wieczór "Paweł" i "Jacek" kończyli pilną robotę, gdy zaalarmowała ich seria strzałów na rogu
Lwowskiej i Koszykowej, a w chwilę potem tupot na korytarzu. Ktoś uciekał przez gmach Wydziału. Mogli spodziewać się Niemców w każdej chwili. Spakowali fałszerską kuchnię i rozłożyli oficjalny materiał. Duży, piękny
album Edifices de Rome Modernę - Letat Romilly. Ten
sam egzemplarz stoi dziś w gabinecie profesora Biegańskiego na Wydziale. Nie wiem, czy z sentymentu do
rzymskiej architektury, czy na pamiątkę emocji, jakie
wspólnie z Piechotką przeżyli w pracowni fałszywych dokumentów. Zagrożeniem mogła być każdorazowa obec14 Ibidem, s. 115, 117.
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ność Niemców w gmachu na Koszykowej, ale mogło być
również aresztowanie kogoś z rodziny pracujących w
niej osób. We wrześniu 1942 roku do Biegańskiego, który mieszkał z rodziną, załomotali nocą do drzwi. Dozorca
i dwaj Niemcy. Aresztowali siostrę Biegańskiego "Agnieszkę" z kolumny sanitarnej na Pawiaku, a przy
okazji zabrali maszynę do pisania. Maszynę, na której
Biegański pisał nieraz coś dla pracowni "Gajewski", a
aresztowana "Agnieszka" przepisywała nocami instrukcje dla podchorążówki AK.
Nie można było lekceważyć takiego zagrożenia. Zlikwidować pracownię na Wydziale? Nie mogliśmy czekać
bezczynnie. Na propozycję "Agaty" spakowaliśmy fałszerski warsztat i przenieśliśmy pracownię na pewien
czas do jej mieszkania. Przychodziłem, żeby jej pomagać
w robocie. Przypomniała mi po latach, że gdy zabieraliśmy się do pracy, zawsze pistolet kładłem obok siebie na
stole. Spokojniej mi się pracowało.
O nagłym pojawieniu się Niemców w gmachu na Koszykowej ostrzegał pracownię kilkakrotnie pan Antoni Wieraszko, od wielu lat intendent gmachu, zamieszkały tam
z rodziną również w okresie okupacji. Był całym sercem
oddany konspiracyjnej robocie. Sprawował nadal funkcje
intendenta, był więc odpowiedzialny wobec Niemców za
"porządek" w gmachu. Prowadził - tak jak przed wojną kiosk i bufet studencki, mógł być łatwo pod obserwacją.
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Pod kontuarem w tymże bufecie - jak wspomina "Jacek" przechowywano krzyż, wypożyczany do uroczystości zaprzysięgania żołnierzy AK jednego z oddziałów mających
swą melinę na Koszykowej. Podejrzewam, że pan Wieraszko przechowywał nie tylko krzyż.
Miał klucze do wszystkich pomieszczeń. Oficjalnie o niczym nie wiedział i niczemu się nie dziwił. Nawet gdy
mnie nagle spotkał, po dwuipółletniej nieobecności,
ubranego w mundur niemieckiego kolejarza.
W wydanej w roku 1967 z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału książce pt. Warszawska Szkoła Architektury 19151965 sporo miejsca poświęcono świetnej, tajnej działalności uczelni w latach hitlerowskiej okupacji. Brak jednak jakiejkolwiek wzmianki o tym drugim, jeszcze bardziej zakonspirowanym nurcie walki z wrogiem, jaki toczył się w murach Wydziału. Jestem przekonany, że nasza tajna pracownia fałszywych dokumentów wywiadu
AK, działająca w Zakładzie Architektury Polskiej, to tylko
jedna karta tego rozdziału.

5. «ŻMIJEWSKI», «BLIKLE», «FRANASZEK»
Przydatność architektów do roboty fałszywych dokumentów sprawdzona u "Gajewskiego" zadecydowała o tym,
że i trzy następne nasze pracownie - "Żmijewski", "Blikle" i "Franaszek" - miały architektoniczną obsadę.
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Latem 1942 roku wystartował "Żmijewski". Prowadził tę
pracownię Andrzej Strachocki z żoną Danutą - "Małgorzatą". Z Andrzejem skontaktowała mnie pani Maria
Strońska, szef Wydziału Łączności. Nie było to co prawda "po linii jej służbowych obowiązków", ale była od lat
zaprzyjaźniona z rodziną Strachockich, Andrzeja znała
od dziecka. Wiedziała, że świetnie rysuje i że od dłuższego czasu molestował ją o kontakt z "legalizacją". Nie potrzebowałem go werbować do organizacji. On i cała jego
rodzina byli już w ZWZ-AK. Ojciec - sławny aktor, zatrudniony oficjalnie jako barman w barze "Flips" (jednej ze
skrzynek wywiadu), matka - w komórce łączności któregoś z naszych wydziałów, brat - w partyzantce w lesie.
Andrzej do roboty w pracowni fałszywych dokumentów
zapalił się od razu. Próbki, które mu dałem do zrobienia:
skopiowanie na kalce kilku wierszy drukowanego tekstu,
i podpisy na metrykach - były formalnością. Do dziś mi
Andrzej wypomina, że na następnym spotkaniu oceniłem
je mało entuzjastycznie: "Wcale nieźle." Pracownia mieściła się w różnych przydzielanych nam lokalach: w
mieszkaniu państwa Grzybowskich - Ludna 9, w mieszkaniu łączniczki "Sławy" - Zajęcza 8, by po kolejnych zagrożeniach i przeprowadzkach osiąść na dłużej w mieszkaniu Strachockich na Saskiej Kępie.
Oprócz typowych dokumentów, o których Strachocki-artysta wyrażał się z politowaniem jako o "fałszerskiej ma-
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sówce", jego specjalnością były szczególnie trudne roboty, wymagające talentu rysunkowego i znakomitej precyzji: linoryty pieczęci, kopie druków w skali 1:1 wykonywane na transparencie, "flancowanie", to jest wstawianie nowych fotografii do zdobytych autentycznych legitymacji. Ciekawe, "Żmijewski", autor setek fałszywych dokumentów, sprawdzonych w niejednej kontroli, sam nie
używał ich nigdy.
- Bałem się. Wiedziałem najlepiej, jak to się robi. Pracowali po południu i wieczorem, gdyż rano Strachocki
uczęszczał do Miejskiej Szkoły Budowlanej w Pałacu Staszica. Żeby jednak przyspieszyć oddawanie wykonywanych wieczorem dokumentów, z reguły w naszym wydziale zawsze pilnych, zabierał "pocztę" ze sobą, jadąc
rano do szkoły. Podczas dużej pauzy wychodził i oddawał
pocztę łączniczce "Sławie", a po jej aresztowaniu "Hance" - w kościele Karmelitów lub na umówionym odcinku
Krakowskiego Przedmieścia. Przenoszenie "trefnej"
poczty wymagało starannego jej ukrycia w odpowiednio
przygotowanej skrytce i zajmowało sporo czasu. Gdy
ktoś nosił pocztę codziennie, przyzwyczajał się. Każdy
dzień bez łapanki i rewizji, każdy mijany na ulicy patrol
żandarmerii utrwalał poczucie bezpieczeństwa, osłabiał
rygory konspiracyjne. Udało mi się wczoraj, uda mi się
także dziś.
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"Żmijewski" jechał jak zwykle rano tramwajem do szkoły
przez most Poniatowskiego, Aleję 3 Maja i Nowy Świat
(trudno dziś uwierzyć, że na Nowym Świecie kursowały
tramwaje!). Poprzedniego wieczora ukończył rysunki kilkunastu pieczęci. Miał je przekazać jak najszybciej do
dalszej obróbki. Spieszył się. Włożył rysunki pieczęci pomiędzy kartki projektu budowlanego, który miał później
oddać komuś na mieście. Projekt - kilka "formatek" rysunków, oprawionych w tekturkę - wsunął do teczki pomiędzy szkolne skrypty.
Na moście łapanka. Wyskoczyć nie zdążył. Żandarm
sprawdził mu dokumenty - były autentyczne i uzasadniały jazdę tramwajem do szkoły - potem zabrał się do teczki. Skrypty szkolne przejrzał pobiegnie. Projekt, techniczne rysunki zainteresowały go znacznie bardziej.
"Żmijewski" objaśniał mu kolejno każdą kartkę. Pamiętał, że pieczątki włożył pomiędzy ostatnią kartkę projektu i tekturową okładkę. Pozostały mu jeszcze trzy kartki.
Trzymał mocno projekt, żeby śliskie kawałki transparentu z rysunkami pieczątek nie wysypały się pod nogi żandarma. Czy będzie mógł nie przewrócić ostatniej kartki?
Podobne chwile grozy, które przeżył podczas pracy nad
fałszywym dokumentem, umożliwiły nam ustalenie - po
wielu latach - daty jednego z naszych bestsellerów, jakim
było podrobienie "kolorowego" Durchlasscheinu, nowej
przepustki granicznej. Pracowało nad tym wiele naszych
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komórek, wśród nich także "Żmijewski". Rysował tuszem
zawiły gilosz dokumentu, powiększonego fotograficznie
do rozmiarów 80 x 150 cm naklejonego na dykcie. Od
wykonania tego rysunku zależało w znacznej mierze podrobienie przepustki. Kończył właśnie rysunek, gdy domownicy zaalarmowali go, że coś się dzieje na ulicy. Zajechały budy z żandarmami, wyładowywali karabiny maszynowe. Ulice pustoszały, ludzie kryli się po domach,
zza firanek obserwując ulicę. Zanosiło się na to, że podobnie jak w dniu 17 stycznia 1943 roku na Saskiej Kępie Niemcy będą wyciągali mężczyzn z domów, będą rewidowali mieszkania. Ukrycie dużej fotografii dokumentu naklejonego na dykcie nie byłoby łatwe. Zniszczyć zaawansowanej roboty nie chciał. Nie pozostało mu nic innego, jak czekać spokojnie. Jeśli słowo "spokojnie" miało
jakikolwiek sens w Warszawie w 1943 roku, gdy opodal
domu stały niemieckie budy i karabiny maszynowe.
Tego dnia Niemcy nie wyciągali ludzi z domów na Saskiej Kępie. Na Wale Miedzeszyńskim rozstrzelali dwudziestu zakładników. Wiele lat później w Warszawskim
pierścieniu śmierci Władysława Bartoszewskiego mogłem sprawdzić datę tej egzekucji - datę ukończenia rysunku. 23 października 1943 roku.
Nasza kolejna "architektoniczna" pracownia fałszywych
dokumentów "Blikle" swój kryptonim zapożyczyła od
sławnej firmy z Nowego Światu. Prowadził ją Zygmunt
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Skrobański - "Blikle", student architektury, wraz z żoną
Krystyną Woyzbun-Skrobańską - "Katarzyną". Krystyna
od roku 1941 była łączniczką poczty głównej ZWZ-AK w
komórce kierowanej przez Halinę Czarnocką i tam została zaprzysiężona. Do naszej roboty włączyli się oboje w
maju 1943 roku.
Zygmunt Skrobański był jednym z nielicznych Polaków,
który mógł przeczytać swoje imię i nazwisko na rozplakatowanej liście zakładników przeznaczonych do rozstrzelania. Następnego dnia po zamachu na "Cafe Club",
dokonanym przez AL 24 października 1942 roku, został
aresztowany w kawiarni "SiM" (na Królewskiej, opodal
miejsca, gdzie stoi dziś hotel "Victoria"). 27 października
rozplakatowane zostało "Bekanntmachung", zapowiadające "pociągnięcie do odpowiedzialności 50 zakładni-ków", wśród których pod nr 42 był Zygmunt Skrobański.
Niemcy wielokrotnie publikowali listy zakładników po
ich rozstrzelaniu. Mieliśmy powody, żeby się bać o życie
Zygmunta. Komórka więzienna potwierdziła jednak, że
Skrobański żyje, jest na Pawiaku. W porę uruchomione
starania jego rodziny, poparte dużym okupem-łapówką,
tym razem poskutkowały.
Pracownia "Blikle" mieściła się w służbowym mieszkaniu
przy ulicy Tamka 14. Skrobańscy mieszkali w pracowni,
co w przypadku dekonspiracji potęgowało niebezpieczeństwo, ale na co dzień - przy odwadze i skrupulatno-

5. «ŻMIJEWSKI», «BLIKLE», «FRANASZEK»

96

ści zatrudnionych - było wygodne, pozwalało na pracę w
dowolnych godzinach, bez kłopotliwych zabiegów maskujących.
Przestrzegana w naszym wydziale zasada nieujawniania,
nawet wobec najbliższych, szczegółowych przydziałów
ani miejsca pracy - w stosunku do pracowni "Blikle" - nie
dała się utrzymać. Bo jak tu nie wiedzieć o sobie nawzajem, gdy w pracowni "Blikle" mieszka i pracuje Krystyna
- "Katarzyna", łączniczką jest jej siostra Hanka - "Krystyna", skrytkę w pracowni robi ich brat Jurek - "Wedel",
nasz etatowy spec, a zamki i okucia do skrytki Piotr - "Janusz", najmłodszy z rodzeństwa Woyzbunów, wszystkich
czworga żołnierzy AK z komórki "Agaton".
Żeby uzupełnić konspiracyjne konto tej rodziny, trzeba
dodać jeszcze kilka osób. Zofia Woyzbun, ich matka, pod
pseudonimem "Pani Żania" współpracowała z komórką
przyjmującą cichociemnych. "Dorota" - Janina Morawska
- ich ciotka - prowadziła sekretariat "Agatona", a "Paweł"
zatrudniony w naszej komórce technicznej "Pakulscy" to jej syn Marek.
Maria Wiercińska - ich druga ciotka - wraz z mężem Edmundem Wiercińskim, aktorem i reżyserem, całym sercem oddani byli konspiracyjnej działalności teatralnej.
O wujostwie młodych Woyzbunów, Hannie i Kazimierzu
Lier - wiedziałem jedynie, że są w "organizacji". Dopiero
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w czasie Powstania - gdy ich spotkałem na Starówce dowiedziałem się, że przez cały okres okupacji byli oboje
szyfrantami Komendy Głównej AK.
Te rodzinne powiązania, sprzeczne z teoretycznymi zasadami konspiracji, były w okupacyjnej Warszawie nie do
uniknięcia. Stanowiły szczególną i piękną cechę konspiracyjnego życia. Jakże bowiem można było nie wciągnąć
najbliższych ludzi do roboty, która wypełniała nam
wszystkie chwile, przenikała wszystkie myśli i marzenia?
Ograniczona pojemność skrytki podłogowej oraz ograniczona ilość maszyn do pisania, tak, by nie wzbudziły podejrzeń w prywatnym mieszkaniu, zawężały asortyment
fałszywych dokumentów, w których specjalizował się
nasz "Blikle". Metryki urodzenia, kenkarty, nocne przepustki, karty pracy, Durchlasscheiny, legitymacje i przepustki kolejowe - były w powszechnym użyciu i często je
u nas zamawiano. Produkcja tej pracowni odznaczała się
nie tylko precyzją, ale - jeśli tak można powiedzieć o fałszywych dokumentach - swoistą elegancją. Wpisywane
do dokumentów dane personalne, pisane na maszynie
zaświadczenia, nawet korespondencja wewnętrzna - na
skrawkach żółtej przebitkowej bibułki - miały dzięki zamiłowaniom i talentom "Bliklego" nienaganny układ graficzny. Żona "Bliklego" wyspecjalizowała się w fałszowaniu podpisów. Nie w ich wiernym kopiowaniu - co jest
powszechnym błędem amatorów i adeptów rzemiosła -
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ale w swobodnym powtarzaniu, cechującym najlepszych
specjalistów.
Sam "Blikle" - grafik, wyżywał się w dokumentach nietypowych, jak na przykład Techniczna instrukcja wywiadowcza (TIW) i -najmniej być może spodziewane w naszym fachu - życzenia świąteczne.
TIW opracowana została przez Biuro Studiów dla ułatwienia prac wywiadowczych w terenie. Na osiemdziesięciu stronach tekstu i rysunków podawała zasady prowadzenia rozpoznania i sporządzania meldunków oraz
dane techniczne samolotów, okrętów wojennych, artylerii i czołgów, transportów wojsk oraz prac fortyfikacyjnych. Dostaliśmy TIW do obróbki technicznej i z własnej
inicjatywy uzupełnialiśmy ją "dodatkiem Nr l", oddzielnym małym zeszycikiem pt. Instrukcja dla zdobywania
wiadomości o dokumentach legalizacyjnych.
"Umiejętnie zebrane i zestawione dokumenty - pisałem
we wstępie - umożliwiają zarówno legalne uplasowanie
się w wybranym miejscu, jak i swobodę poruszania się
po terenie - co w pracy konspiracyjnej, zwłaszcza wywiadowczej, ma pierwszorzędne znaczenie.
Odmienne pod względem legalizacyjnym traktowanie
przez nieprzyjaciela poszczególnych obszarów czy nawet
miejscowości, różnorodne przepisy dotyczące przejazdów, konieczność stosowania częstych zmian w sposo-
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bach legalizacji, by na jakiś nagminnie używany dokument nie zwrócić uwagi wroga itp. - wszystko to wymaga
posiadania w dyspozycji dużej ilości wzorów i form legalizacji.
Produkcja dokumentów nie przedstawia trudności, kierownicy komórek wywiadowczych mogą być - w razie potrzeby - zaopatrywani w nie centralnie. Natomiast dużą
trudność stanowi zdobywanie wiadomości o aktualnie
obowiązujących dokumentach na różnych terenach, o
sposobie ich wystawiania, przedłużania ważności itp.
W tym zakresie proszę kierowników komórek wywiadu o
jak najdalej idącą inicjatywę.
By pracę tę ułatwić i usprawnić, podaję poniżej zestawienie poszukiwanych dokumentów i formę, w jakiej należy
je opisywać."15
Po czym następowała szczegółowa instrukcja określająca:
- rodzaje poszukiwanych dokumentów,
- niezbędne dane i wzory umożliwiające druk falsyfikatów,
- sposób użycia oraz
15 Archiwum
III/22/96.

Wojskowego

Instytutu

Historycznego

(WIH)

-
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- wiadomości o wypadkach, przyczynach i skutkach.
W trosce o dobre imię naszej firmy "Blikle" opracował
graficzne okładki dla poszczególnych działów instrukcji.
"Inżynier" - Zbigniew Gniazdowski wykonał zdjęcia i odbitki stron w wymiarze 50 x 70 mm, w nakładzie 50 egzemplarzy. "Krystyna" i "Janusz" wycienili każdą stroniczkę (ok. 4 000 malutkich karteczek) rozdzielając cienki papier fotograficzny na dwie warstwy: cieniutką nawierzchnię z emulsją i grubszy podkład usztywniający, w
tym przypadku zbędny. Po oszlifowaniu wewnętrznej powierzchni każdej karteczki powstało 26 zeszytów o różnokolorowych grzbietach (lotnictwo - pomarańczowy,
wojsko - czerwony, marynarka - niebieski, legalizacja biały) mieszczące się w pokrowcu, o łącznej grubości 8
mm. Łatwe do ukrycia, dostatecznie trwałe, czytelne nawet gołym okiem, a z łatwością przez zwykłe szkło powiększające. I dzięki "Bliklemu" - ładne.
Życzenia świąteczne - na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Rozsyłaliśmy je do wszystkich osób zatrudnionych w
"Agatonie" oraz do innych wydziałów wywiadu i zaprzyjaźnionych komórek AK. A że byliśmy szanującą się oficyną wydawniczą, więc dbaliśmy, by nasze życzenia miały odpowiedni poziom artystyczny.
Wysyłaliśmy je z zaleceniem natychmiastowego zniszczenia po przeczytaniu. Nie wszyscy adresaci przestrzegali
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naszych zaleceń, bo w kilka lat po wojnie "Hanka" (Czesława Ostrowska), nasza łączniczka, podarowała mi trzy
oryginalne życzenia świąteczne "Agatona".
Zgodnie z architektoniczną tradycją na projekt pierwszych życzeń ogłosiliśmy "zamknięty konkurs". "Jacek"
wspomina, że narysował baranka z chorągiewką z orłem.
Nie dostał nagrody. Pierwsze życzenia były dziełem
"Żmijewskiego" i "Pani Żani". Następne dwa skomponował "Blikle". Dodajmy tu, że "Pani Żania", Zofia Woyzbun-Romańska, artystka plastyk, była autorką wykonywanych po wojnie dla Cepelii niezrównanych zabaweczek-figurek ze słomy i wspaniałych - również ze słomy robionych - wielkich wieńców, kompozycji przestrzennych i
figuralnych. Zdobiły one niejedną polską ekspozycję zagraniczną, a w Warszawie odniosły sukces jako element
dekoracji miasta podczas Światowego Festiwalu Młodzieży w roku 1955.
Życzenia wielkanocne "Agatona" w roku 1943 były jedną
z pierwszych i jedyną tajną pracą w słomianej twórczości
"Pani Żani". Mały słomiany wianuszek z kolorowymi
kwiatkami z bibułki - dostatecznie płaski, by mieścił się
w konspiracyjnej poczcie. Do wianuszka przywiązana kolorową wstążeczką pieczęć-karykatura, którą "źródłowo"
opracował i narysował "Żmijewski". Po zmniejszeniu fotograficznym (wyobrażam sobie, jak się inżynier Zbigniew Gniazdowski uśmiechał, robiąc te reprodukcje!)
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miała wymiar hitlerowskiej urzędowej pieczęci, ten sam
układ, ten sam krój czcionki. Tylko zamiast hitlerowskiego orła, trzymającego w szponach wieniec ze swastyką,
kurczak wielkanocny stojący na wianuszku z wierzbowych baziek z pisanką pośrodku. Na otoku zamiast
"Dienststelle Feldpost N°" napis: "Alleluja! 25.IV.1943 C8."
Nie było to po linii naszych zadań wywiadowczych ani w
zgodzie z zasadą nieobciążania zbędnym materiałem
konspiracyjnej poczty, ale tyle mieliśmy radości z tych
życzeń, że postanowiliśmy je kontynuować. Miniaturyzacja była już wówczas cechą postępu, bo życzenia gwiazdkowe opracowane przez "Bliklego" miały po sfotografowaniu zaledwie 35 x 50 mm, były wielkości dużego
znaczka pocztowego. Nam do sekretariatu przysłał "Blikle" oryginał rysunku życzeń, znacznie większy; Krysia
ozdobiła je autografami wszystkich "znajomych" Niemców, których wyręczała w podpisywaniu dokumentów.
Fotografia pomnika Sapera na tle ruin, tradycyjne
gwiazdy i tekst: "Życzenia na ostatnią gwiazdkę wojenną
przesyła Wd 68." Daty brak, ale odtworzyć ją łatwo: grudzień 1943. Byliśmy optymistami. Boże Narodzenie 1944
spędziliśmy w niewoli. Następne - i już ostatnie - życzenia rozesłaliśmy na Wielkanoc 1944 roku. "Najlepsze życzenia świąteczne przesyła Agaton." Tym razem był to
fotomontaż. Tekst życzeń wypisany na karteczce, na któ-
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rej stoi wielkanocne prosię trzymające w ryjku hitlerowską pieczątkę.
Ostatnia z czterech pracowni fałszywych dokumentów o
architektonicznej obsadzie to "Franaszek". Prowadził ją
inżynier architekt Czesław Wegner - "Bartek", mój przyjaciel i szef z przedwojennej pracowni Pniewskiego.
Do ZWZ-AK wstąpił w roku 1940 w Krakowie, gdzie
wówczas pracował. Był w komórce organizującej przerzuty przez granicę ludzi idących na Węgry przez Przełęcz Dukielską. Podczas jednej z podróży służbowych do
Jasła został aresztowany w restauracji dworcowej. Poprzedniego dnia była jakaś większa wpadka w tamtejszej
organizacji. Uratował go pośpiech, z jakim go Niemcy
aresztowali. Nie zdążył nawiązać kontaktów organizacyjnych, nic przy nim nie znaleźli. Miał autentyczną legitymację krakowskiej firmy budowlanej pracującej dla Bauamtu. Sprawdzili - zgadzało się. W więzieniu w Jaśle,
zwłaszcza podczas przesłuchania w gestapo, swoje dostał, ale dzięki łapówce wpłaconej w Krakowie wypuścili
go pod warunkiem cotygodniowego meldowania się w
gestapo. Wolał jednak dłużej nie ryzykować pobytu w
Krakowie, gdyż aresztowania w Jaśle mogły ujawnić jego
powiązania z krakowskim AK, i pod koniec roku 1942
wrócił do Warszawy. Zaproponowałem mu pracę w naszym wydziale - zgodził się chętnie.

5. «ŻMIJEWSKI», «BLIKLE», «FRANASZEK»

104

Dzięki protekcji do pana Van der Veide, życzliwego dla
Polaków Holendra, dyrektora warszawskiej fabryki Philipsa, został tam zatrudniony na nocnej zmianie. Jako
kalkulator miał dostęp do wielu działów fabryki, a jego
autentyczny Nachtausweis służył nam jako aktualny
wzór.
Tadeusz Pfeiffer, ówczesny dyrektor fabryki Franaszka,
mój przyjaciel jeszcze z dziecinnych lat, zgodził się zatrudnić "Bartka" dodatkowo w fabryce na Wolskiej jako
technika i ułatwić mu naszą robotę.
Franaszek - papiery, Philips - precyzyjne narzędzia. To
właśnie nam było potrzebne. Tak ustawiony "Bartek" wyspecjalizował się w produkcji i dostosowywaniu papierów potrzebnych nam do druku fałszywych dokumentów.
Od Philipsa wynosił barwniki i narzędzia, a przy okazji
także i lampy radiowe, produkowane tam dla łodzi podwodnych. Łakomy kęsek dla Biura Studiów wywiadu i
dla naszych komórek radiowych. Lampy pakowane były
w kartonowe pudełka, natryskiwane z zewnątrz nitrolakierem dla ochrony cennego sprzętu przed wilgocią.
Przy współpracy robotnic zatrudnionych przy pakowaniu, mimo bardzo ostrej kontroli, zawsze można było
uchwycić odpowiednią chwilę, by wyjąć po jednej lampie
z kilku pudełek, zamknąć i polakierować niekompletne
pudełka. Ten nitrolakier też się "Bartkowi" bardzo przydał.
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Z takimi właśnie dwiema lampami w kieszeniach zatrzymali "Bartka" przy wyjściu. Gestapo. Nagła kontrola w
fabryce pracującej "im Dienst der deutschen Wehrmacht". Uratowała go gorliwość, z jaką wykonał rozkaz:
"Hände hoch!" Trzymał ręce wyciągnięte do góry jak najwyżej. Kieszenie kusego wojennego paletka podjechały
tak wysoko, że obmacujący go gestapowiec nic podejrzanego nie wymacał. Uff!
U Franaszka na Wolskiej (obecnie "Foton" - Wolska 43),
w laboratorium, w drukarni, na kalandrach - powstało
wiele potrzebnych nam papierów o odpowiednim kolorze, gramaturze, a nawet i znaku wodnym. Dwa z nich,
bardzo trudne do podrobienia, były nam szczególnie potrzebne. "Kolorowy" Durchlasschein i legitymacja SD (Sicherheitsdienst - Kontrwywiad SS).
Durchlasschein - przepustka zagraniczna, była podstawowym dokumentem upoważniającym do przekraczania
granic podbitych krajów Europy. Niezbędny dokument
dla kurierów i dla penetracji wywiadowczej.
Początkowo stosowany "zielony Durch", którego fałszywą edycję wypuściliśmy już; dawno, a później uzyskaliśmy także i oryginalne egzemplarze, był tak powszechnie podrabiany, że Niemcy zmuszeni byli do wprowadzenia nowego typu przepustki. Przez kontrwywiad dostaliśmy okólnik gestapo zapowiadający wprowadzenie no-
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wego dokumentu. Zapewniał, że "ze względów technicznych nowa przepustka jest «niepodrabialna», zasługuje
na pełne zaufanie i ułatwi organom policji ich trudną i
odpowiedzialną pracę. Heil Hitler!"
Wkrótce otrzymaliśmy zapowiedziany dokument: W pełni
zasługiwał na zaufanie gestapo. Drukowany gotycką
czcionką na cienkim białym papierze z wodnym znakiem,
z trójbarwnym, "tęczowym" giloszem w tle, każdy egzemplarz numerowany specjalnym numeratorem. Zapowiadało się fatalnie. Zakup oryginalnych blankietów drukowanych w Rzeszy był bardzo trudny, a nawet gdyby
uda3o się zdobyć kilka egzemplarzy, to wobec ich numerowania należałoby się obawiać prowokacji gestapo.
Legitymacja SD potrzebna dla naszego kontrwywiadu
drukowana była w berlińskim więzieniu Moabit na ciemnoszarej ceracie. Podstawową trudność przy fałszowaniu
obu tych dokumentów sprawiało uzyskanie papieru z
wodnym znakiem i ceraty. "Ambas", nasz spec drukarski,
kiwał smętnie głową:
- Nie damy rady.
A jednak daliśmy. Wyprodukowaliśmy papier i ceratę u
Franaszka. "Bartek" próbował, nie udawało się. Ponawiał
próby wielokrotnie, nie wychodziło. Zawziął się. Był
uparty i dociekliwy. Wiedział, że te dwa dokumenty są
nam bardzo potrzebne, że mamy daleko zaawansowane
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prace nad wykonaniem klisz drukarskich, że wszystko
zależy teraz od papieru i tej cholernej ceraty.
Długi był łańcuch ludzi, którzy mu w tym pomogli. Inżynier, kierownik laboratorium u Franaszka, współdziałający z nami, z którym "Bartek" omawiał i uzgadniał metody
produkcji. Starszy pan w zaprzyjaźnionym sklepie firmy
"J. Dziewulski" na Marszałkowskiej, który dostarczał mu
cierpliwie próbki papieru o odpowiednim odcieniu i gramaturze. Przekupka na Kercelaku, sprzedająca kradzioną niemiecką bieliznę wojskową, której płótno miało
splot zbliżony do szarej ceraty z Moabitu. Chemigraf,
który wytrawił na blasze rysunek wodnego znaku, i szlifierz u Philipsa, który tę blachę polerował udając, że wierzy, że to do wytłaczania "sztucznej skóry". Szef lakierni,
który z "Bartkiem" dobierał kolor szarego lakieru, robotnik z narzędziowni, który wykonał precyzyjną łopatkę-tygiel, zaprojektowaną przez "Bartka" do rozprowadzania
lakieru na uprzednio ufarbowanym płótnie imitującym
ceratę. Majster od Franaszka, który na prasach tłoczył
papier, a później glansował go na kalandrach. Gdy już
byli o krok od uzyskania wreszcie identycznie szarej ceraty o odpowiednim splocie, kolorze, sztywności i połysku, "Bartek" przeżył chwilę grozy. Był w laboratorium
fabryki na Wolskiej z kolekcją próbek ceraty. Gestapo!
Są obok. "Inżynier" jest z nimi, ale mogą wejść lada
chwila. Cały komplet próbek "Bartek" wrzuca do beczki
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ze zlewkami, myje ręce i zmyka na halę fabryczną. Nic
nie znaleźli.
- Ale zmarnowaliśmy cały nakład - relacjonował z żalem
"Bartek" zakochany w swojej robocie.
A to wszystko po to tylko, żeby po kilku tygodniach "Bartek" mógł wręczyć "Annie", łączniczce, niewielką paczkę
z arkusikami białego papieru z wodnym znakiem i szarej
ceraty.

6. FOTO. «AMBAS» I INNI. SZKOLENIE
Nieodzownym elementem naszej fałszerskiej działalności
były pracownie fotograficzne. Mieliśmy dwie, a prowadzili je: Zdzisław Marcinkowski - "Senex", wybitny artysta fotografik, rozmiłowany w warszawskiej Starówce, i
inżynier Zbigniew Gniazdowski - "Inżynier", fotografik,
pionier kinematografii, jeden z pierwszych operatorów
filmowych w Polsce.
Pracowali obaj w swych domowych laboratoriach: "Senex" na ulicy Bednarskiej 23, "Inżynier" na ulicy Czerwonego Krzyża naprzeciw teatru "Ateneum". Choć mieliśmy
z nimi codzienną łączność przez naszą pocztę, bywałem
u obu fotografików częstym gościem. Osobiście przynosiłem szczególnie pilne zamówienia, przychodziłem, aby
się naradzić nad technicznym rozwiązaniem jakiegoś
problemu lub po prostu, żeby zobaczyć, jak wychodzi
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ciekawa robota. Była to jednocześnie okazja do obejrzenia wspaniałych zdjęć starej Warszawy pana Marcinkowskiego, wysłuchania opowiadań inżyniera Gniazdowskiego o pierwszych krokach polskiej kinematografii. Podczas jednej z moich wizyt na Czerwonego Krzyża pan
Gniazdowski, w dowód zaufania, pokazał mi z dumą swą
kamerę filmową "Bel and Howel" z napędem sprężynowym. Przechowywał ją troskliwie, bo "może się przydać".
Wiek i stan zdrowia nie pozwolił "Inżynierowi" na wzięcie udziału w Powstaniu. Oddał więc kamerę swemu
uczniowi i współpracownikowi Stefanowi Bagińskiemu
("Stefanowi"), który był jednym z trzech operatorów filmowych BIP (Biuro Informacji i Propagandy) KG AK w
Powstaniu Warszawskim. Sprężynowa kamera inżyniera
Gniazdowskiego funkcjonowała znakomicie.
Prace fotograficzne, które wykonywali dla naszych potrzeb, były bardzo różne: od prostych reprodukcji do
żmudnych zabiegów przy "flancowaniu" legitymacji, i
trudnych - zwłaszcza w domowym laboratorium- dużych
powiększeń. Zawsze bardzo pilne i zawsze niebezpieczne
ze względu na niedwuznaczny charakter obrabianego
materiału. Jeśli nie dawały autorom satysfakcji artystycznej, to wynagradzały stokrotnie świadomością bezpośredniego udziału w walce z Niemcami.
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Najczęstszym zamówieniem były reprodukcje zdjęć paszportowych naszych ludzi, którzy potrzebowali nowych
dokumentów, a nie mogli dostarczyć swoich fotografii, i
reprodukcje autentycznych niemieckich dokumentów.
W pracowniach legalizacji mieliśmy co prawda fotokopiarki, które dawały kopie dokumentu w ciągu kilku minut (technika ksero była jeszcze nieznana), ale fotokopia
była tylko cenną informacją o sposobie wystawiania dokumentu, jego kontroli, ważną wskazówką dla biura studiów u "Gajewskiego". Do produkcji dokumentu konieczna była jego precyzyjna fotografia. Gdy był to dokument
wypożyczony, dochodziły jeszcze dwie bardzo istotne
trudności: reprodukcja musiała być wykonana bardzo
szybko i tak, by w razie wpadki nie dekonspirowała właściciela.
Pan Marcinkowski nie wie, co i gdzie będzie robił brunet
o pociągłej twarzy, którego kilka różnych fotografii przyniosłem przed chwilą. Wie natomiast, że trzeba je tak reprodukować, by pasowały do kompletu legitymacji, które
razem studiujemy. Trzeba będzie dobrać różne gatunki
niemieckiego papieru do "paszportowych" zdjęć wystawianych pozornie gdzieś w głębi Rzeszy, zrobić fotomontaż, wstawiając nowego właściciela dokumentu w istniejący na zdjęciu mundur. Nie zapomnieć, by na odwrocie
fotografii znalazła się pieczątka niemieckiego zakładu fotograficznego.
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Inżynier Gniazdowski nie interesuje się, kto wydrukuje
nam kolorowy Durchlasschein, który przyniosła mu łączniczka. Zastanawiamy się wspólnie, na jakim papierze
najlepiej wykonać półtorametrowej wysokości powiększenie, by po obrysowaniu tuszem precyzyjnego giloszu
"wybielić" zdjęcie, pozostawiając jedynie nienagannie
ostry rysunek. Jak zachować niezbędne środki ostrożności, a jednocześnie konieczną precyzję, gdy w ciągu nocy
trzeba sfotografować, wywołać i utrwalić dwieście stron
zaszyfrowanego meldunku, po który rano zgłosi się łączniczka? Na powtórzenie roboty nie będzie czasu. Jak
wręczyć "Krystynie", oczekującej przy pomniku Mickiewicza, duży rulon, gdy wiadomo, że na Krakowskim
Przedmieściu jest łapanka? A trzeba to robić przez dwa
lata. Codziennie, punktualnie - tak jak "Senex", tak jak
"Inżynier".
Do zorganizowania trzeciej pracowni foto naszego wydziału przystąpił "Kubuś" - Stefan Bałuk, cichociemny
skoczek, przeszkolony specjalnie w tym zakresie w Szkole Oficerów Wywiadu w Londynie i zrzucony do Polski
wraz z niezbędnym sprzętem w maju 1944 roku. Z uruchomieniem tej pracowni wiązałem duże nadzieje. Umiejętności "Kubusia" i nowy sprzęt umożliwiłyby nam stosowanie nowych technik wywiadowczych, między innymi
mikrofoto. Strona gazety reprodukowana tą techniką
może być zmniejszona do powierzchni kilku milimetrów
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kwadratowych. Otworzyłoby to nam nowe możliwości w
przesyłaniu meldunków, ułatwiłoby znakomicie ich ukrycie.
"Kubuś" przy pomocy "Bartka" urządził już całkiem przyzwoite laboratorium w jednym z naszych lokali na Chłodnej 20. Pojechali po sprzęt dostarczony po zrzucie do
meliny na ulicy Dzikiej. Sprowadzili dorożkę do przewiezienia kilku drewnianych skrzynek.
- Ciężkie? - zagadnął ich "sałata", podejrzewający, że to
broń.
Obaj byli uzbrojeni. "Bartek" jechał w dorożce, asekurując skrzynki, "Kubuś" na rowerze, nieco z przodu, wskazując drogę, gdyż woleli nie podawać dorożkarzowi adresu, dokąd wiozą towar. Na Kercelaku wyszedł im naprzeciw patrol żandarmerii.
- Dziadku, uwaga! - ostrzegł dorożkarza "Bartek". Niepotrzebnie. Warszawski "sałata", który już niejedno woził i
znał życie - skręcił spokojnie między stragany jak najbardziej legalny zaopatrzeniowiec tamtejszego handlu. Nie
byłby jednak warszawskim "sałatą", gdyby nie zażądał
od nich dodatkowego "górala" za kurs, za "nerwy".
Uruchomić pracowni przed Powstaniem "Kubuś" już nie
zdążył. Zdążył natomiast zabrać aparat fotograficzny i
filmy. Ale to już inna historia.
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"Ambas" - kryptonim jednoosobowej komórki i pseudonim Aleksandra Skrzyńskiego, drukarza, członka PPS,
włączonego do naszego wydziału jesienią 1942 roku
wraz z grupą ludzi od "Bradla". Pełnił ważną rolę łącznika z naszym "zapleczem poligraficznym" - drukarniami,
odlewniami fałszywych pieczęci, składnicami papieru.
Znał świetnie rynek, miał wszędzie chody. Niejednokrotnie wyprodukowanie nawet prostego technicznie fałszywego dokumentu wymagało wielu czynności i wielu kooperantów. Kto inny dostarczał nam papieru według załączonej próbki, kto inny trawił chemigraficzne klisze,
kto inny drukował dokument, kto inny odlewał pieczęcie.
I to wszystko w różnych, nieraz odległych, punktach miasta. Tajny udział warszawskich drukarzy w walce z okupantem, której produkcja fałszywych dokumentów była
tylko drobnym fragmentem, to piękna - i ciągle jeszcze
nie w pełni napisana - karta okupacyjnej historii Warszawy.
Fałszywe dokumenty - bardziej dla Niemców niebezpieczne niż "filipinki" i "błyskawice". Nie można ich wyprodukować inaczej niż w dobrze wyposażonej drukarni.
Wiedziałem o istnieniu Tajnych Wojskowych Zakładów
Wydawniczych - TWZW, których znakiem sygnowany był
co tydzień "Biuletyn Informacyjny", wiedziałem o zakonspirowanych drukarniach, ale nie mogłem uzyskać do
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nich dostępu. Na moje prośby "Dzięcioł" odpowiadał stale i kategorycznie:
- Nie. Mają ważniejsze zadania. Radźcie sobie sami.
Korzystaliśmy więc - przeważnie przez "Ambasa" - z zakonspirowanej pomocy oficjalnych drukarni. Na pewno
zresztą nie tylko my jedni. Wiedzieli o tym Niemcy i kontrolowali warszawskie drukarnie bardzo ściśle. W każdej
większej drukarni mieli swego oficjalnego kierownika,
mogli mieć konfidenta, o każdej porze dnia i nocy robili
naloty i kontrole, za każdy ślad tajnej działalności groził
co najmniej Oświęcim. A mimo to w Warszawie w latach
1942-1944 wydrukowaliśmy dziesiątki różnych dokumentów o nakładach idących w setki egzemplarzy. Druk
fałszywych dokumentów wymaga nie tylko odwagi. Wymaga maszyn drukarskich, czcionek, klisz, farb, papieru,
czasu, spokoju, precyzji. Rzadko bywałem świadkiem
druku naszych dokumentów. Ale pamiętam dobrze, jak
mi skóra cierpła - co tu ukrywać - ze strachu, gdy w biały
dzień w drukarni braci Cukrowskich na zapleczu Marszałkowskiej umazany farbą drukarz starannie czyścił
maszynę, dobierał kolor farby, przycinał papier i robił
kolejno próbne odbitki.
- Chwileczkę, jeszcze nie ta. Następna już będzie dobra.
Ważnym zadaniem "Ambasa" było również dostarczanie
nam okazowych egzemplarzy legitymacji, przepustek itp.
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drukowanych w Warszawie, zanim były one w oficjalnym
użyciu. Można śmiało powiedzieć, że w latach 1943-1944
niemal każdy dokument legalizacyjny, drukowany przez
Niemców w Warszawie, mimo ostrej kontroli i kary
śmierci w razie wpadki trafiał do naszych rąk. Z jednej
tylko Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych
(PWPW) na Nowym Mieście dostawaliśmy co miesiąc
grubą teczkę okazowych egzemplarzy.
Gdy Niemcy dla uporządkowania ewidencji ludności i
ułatwienia branki na roboty do Niemiec unieważnili
przedwojenne dowody osobiste i wprowadzili karty rozpoznawcze (Kennkarte) - to zamiast utrudnić, ułatwili
nam robotę. Jeszcze zanim urzędy wystawiające kenkarty otrzymały nowe blankiety, dostaliśmy pokaźny transport autentycznych, "jeszcze ciepłych". Dla Polaków drukowanych na szarym kartonie oraz na niebieskim dla
"Goralenvolk" - górali, i na żółtym dla "Zigeuner" - Cyganów. Z niebieskich nie korzystaliśmy. Mało były przydatne w Warszawie - i jeszcze mniej popularne na Podhalu.
Żółte - cygańskie, nie zdążyły wejść w obieg. Zamierzana
początkowo przez Niemców tolerancja dla Cyganów w
Polsce została szybko zaniechana. Cyganie byli traktowani na równi z Żydami, wywożeni i masowo mordowani
w Oświęcimiu.
Jednym z najcenniejszych "wynalazków" "Ambasa" był
Henio - "Złota rączka". Gdy "Ambas" pierwszy raz skon-
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taktował mnie z nim w holu poczty na rogu ulicy Poznańskiej i Nowogrodzkiej - nie spodobał mi się. Mały, cherlawy, o przekrwionych oczkach, łypiących na wszystkie
strony. Zalatywało od niego bimbrem. Uśmiechał się, coś
mi tłumaczył z uporem i wylewnością faceta na gazie.
Postanowiłem go spławić. Pożegnałem się pod byle pretekstem. Obserwowałem ich obu z pewnej odległości na
ulicy. Nie zawiodłem się. Wstąpili do baru.
Na następnym spotkaniu miałem pretensję do "Ambasa",
że sprowadza mi podejrzanych facetów. Nadal upierał
się przy wysokiej ocenie graficznych talentów Henia.
- Owszem, trunkowy to on jest. Ale rączka! Dajmy mu
coś do roboty, to pan sam zobaczy. To artysta.
Bez przekonania nadałem przez "Ambasa" próbną robotę
dla Henia. Kilka typowych pieczęci "Dienststelle" z hitlerowską "gapą", do których - chyba przez złośliwość - dołożyłem wycinek z niemieckiej instrukcji drukowanej petitem. Zobaczymy. Poczta, jaką dostałem od "Ambasa" po
kilku dniach, wprowadziła mnie w podziw. Twórczość
Henia - "Złotej Rączki" w pełni uzasadniała jego nieco
ambitny pseudonim artystyczny. Nigdy w życiu nie spotkałem podobnych umiejętności rysunkowych. Bezbłędna
dokładność, absolutna pewność ręki. Nawet kółko na
otoku hitlerowskiej pieczęci było narysowane odręcznie,
z niezawodną dokładnością cyrkla, a jednocześnie z za-
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chowaniem zgrubień i drobnych skaz oryginału. Rysunkowa kopia drukowanej instrukcji, którą pan Henio potraktował jako rzuconą mu rękawicę, była swoistym arcydziełem. Studiowaliśmy ją u "Gajewskiego" przez szkło
powiększające. Ta sama ostrość czcionki, te same - na
pierwszy rzut oka nieuchwytne - powtarzające się drobne różnice w rozstawie poszczególnych liter, cechujące
wiele dokumentów.
Następne moje spotkanie z panem Heniem było już pełnym jego tryumfem. Złożyłem mu szczere gratulacje. Ze
skromnością, ale i z poczuciem własnej wartości, cechującym prawdziwych artystów, wśród niedomówień i pełnych melancholii dygresji, wtajemniczał mnie w niektóre
fragmenty swojej artystycznej biografii. Zatrudniony
przed wojną jako kartograf w Wojskowym Instytucie
Geograficznym (WIG) miał uboczne hobby. Miast powszechnego uznania zaprowadziło go ono do więzienia
za wykorzystanie talentu graficznego niecałkowicie
zgodne z kodeksem karnym.
Teraz, w drukarni Cukrowskich, na zapleczu Marszałkowskiej, wśród maszyn drukarskich, puszek z farbami i
kaszt, Henio - "Złota Rączka" demonstrował mi swoje
umiejętności. Brał odwet za tamte lata. Zdjął marynarkę,
zakasał rękawy brudnej koszuli i ostrząc co pewien czas
piórko na marmurowej płytce, na którą spluwał - rysował. Niezawodną ręką prowadził na moich oczach linie
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zagmatwanego giloszu kolorowych Eisenmarken - kartek
przydziałowych na żelazo. Znikło drżenie rąk. Patrzył z
dumą na mnie, świadom sukcesu. Stojąca obok napoczęta ćwiartka wyjaśniała źródło jego energii i pewności
ręki. Myślę jednak, że ta ćwiartka bimbru wypijana
przez Henia - "Złotą Rączkę" przy robocie to tylko część
prawdy o nim. Stanowiła antidotum na przedwojenną
biedę i więzienie, na liche ubranko, w którym przyszedł
do drukarni, na posterunki żandarmerii patrolujące odległą o pięćdziesiąt metrów Marszałkowską, na łapanki, listy zakładników, na gestapo. Ale była jeszcze druga
część warszawskiej prawdy pana Henia. Pozwalała mu
rysować eisenmarki dla pokątnych handlarzy, ale również pieczęcie z hitlerowskim orłem i swastyką dla wywiadu AK. Rysował je dla forsy, której potrzebował, i dla
satysfakcji, której potrzebował jeszcze bardziej.
Koniecznym warunkiem odwagi jest strach, pokonywany
strach. Henio - "Złota Rączka" bał się. Łykał bimber, bo
to mu pomagało, i rysował. Wybrał sobie pseudonim
"Trzaska". To brzmiało mocno.
Gestapo wzięło go któregoś dnia wraz z całą drukarnią.
Następne trzy komórki naszego działu fałszywych dokumentów to "Pomianowski", "Piekarnia" i "Wedel".
"Pomianowski" - kryptonim zapożyczony od sławnej warszawskiej cukierni - jednoosobowa samodzielna komórka
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obsadzona przez "Jana", majora W. Korsaka, starszego
pana o lasce. Trafił do nas drogą organizacyjną. Pracował w przydzielonym mu lokalu na Polnej, blisko placu
Unii, w mieszkaniu - pracowni malarskiej na najwyższym
piętrze z półokrągłym oknem, z którego rozciągał się
rozległy widok na Pole Mokotowskie.
"Jan" mówił biegle po niemiecku. Jego specjalnością były
tłumaczenia zarządzeń i instrukcji niemieckich, potrzebnych przy naszej robocie, oraz redagowanie nietypowych
zaświadczeń, rozkazów wyjazdu i pism polecających.
Wyposażaliśmy w nie szczodrze posiadaczy naszych fałszywych ausweisów, zwłaszcza kurierów.
Znakomita niemczyzna i podeszły wiek pozwalały "Janowi" występować w roli cywila-reichsdeutscha. Starannie
ubrany, z lekka utykający, o lasce - typowy były oficer
niemiecki z pierwszej wojny. Miał odpowiednią kenkartę
i legitymację firmy "Julius Meinl", która prowadziła w
Generalnej Guberni szereg sklepów spożywczo-kolonialnych "nur für Deutsche". Tramwajem jeździł zawsze w
przedniej części. Ułatwiało mu to jazdę bez tłoku, ale
było powodem protestu naszych łączniczek:
- Wstyd spotykać się na ulicy z facetem, który wysiada z
tramwaju przednią platformą - skarżyła się "Hanka".
Pan "Jan" był reichsdeutschem konsekwentnym. Gdy
wpadł kiedyś w uliczną łapankę i mimo protestów musiał
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stać długo w pozycji "Hände hoch", zanim go wylegitymowano - to oburzony zażądał od gestapowca zaświadczenia, że spóźni się do pracy na skutek niesłusznego zatrzymania go na ulicy. Zaświadczenia nie dostał, ale
przeprosili go grzecznie. Ani podczas Powstania, ani później nigdy go więcej nie spotkałem.
"Piekarnia" - tę komórkę prowadził inżynier chemik Wojciech Bernatowicz - "Marek", kolega "Wojtka", który
wprowadził go do naszego wydziału na przełomie 1943 i
1944 roku. Jako chemik współdziałał przy produkcji fałszywych pieczęci. Nie nudził się, bo w tym okresie potrzebowaliśmy ich bardzo dużo. "Marek" załatwiał również, dzięki osobistym powiązaniom, współpracę z Wydziałem Ewidencji Ludności Zarządu Miejskiego. Mogliśmy dzięki temu wystawiać kenkarty z pełnym pokryciem, uzyskiwaliśmy aktualne informacje o sposobie wystawiania: osobie podpisującej, kolorze pieczęci, sposobie wpisywania danych personalnych itp. Miły chłopak o
urzekającym uśmiechu. Zginie w pierwszym tygodniu
Powstania śmiertelnie ranny na cmentarzu Ewangelickim.
"Wedel" - komórkę utworzoną w początku 1944 roku,
prowadziła Maria Ambrożewicz-Woyzbun - "Magdalena".
Siostra Witka Ambrożewicza, a żona Jurka Woyzbuna
(obaj zatrudnieni u nas w komórce "bracia Pakulscy").
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Jeszcze jeden przykład, jak więzy rodzinne decydowały o
przydziałach organizacyjnych.
Pracownia mieściła się w mieszkaniu przy ul. Genewskiej, zakupionym na ten cel, w którym zamieszkali po
ślubie Marysia i Jurek Woyzbunowie. Zadaniem "Wedla"
było przede wszystkim robienie fotokopii z uzyskiwanych
lub pożyczanych nam dokumentów. Pierwsze stadium w
późniejszej ich produkcji lub wzór ich wystawienia. Komórka była wyposażona w fotokopiarkę i powielacz, chowane na pawlaczu, gdyż nie mieściły się do żadnej skrytki. W trzech skrytkach podłogowych (specjalność Jurka)
przechowywali: dwa granaty, dwa pistolety, teczkę ze
skrytką do przenoszenia poczty oraz pokaźną nieraz
ilość dokumentów niemieckich i ich fotokopii.
Będą o krok od wpadki, od której uratuje ich odwaga i
zimna krew Marysi. Marysia poszła odwiedzić wujostwo
Butrymowiczów, mieszkających w sąsiednim domu.
Siedzieli w pokoju, którego okna wychodziły na ulicę i
nagle zauważyli, że przed dom, w którym mieszkali Jurkowie, zajechały dwa auta gestapo. Wysiedli jacyś cywile. Wbrew namowom wujostwa Marysia wyszła natychmiast i poszła do mieszkania.
Niełatwa to była decyzja. Wiedziała, że są tam gestapowcy i że przyjdzie jej się tłumaczyć z podejrzanego sprzętu
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i z nie budzących żadnych wątpliwości zawartości skrytek. Zdecydowała się. Weszła.
Jakby tego było mało, w chwilę później na Genewską
nadjechali autem Jurek i Witek. Przywieźli broń. Zauważyli stojący samochód gestapo - dodali gazu. Pojechali
opodal na Walecznych do mieszkania matki Jurka, pani
Zofii Woyzbun, by dowiedzieć się o Marysię. Stojący w
pobliżu pracowni szary samochód nasuwał najgorsze
przypuszczenia. Zatelefonowali do wujostwa Butrymowiczów.
- Tak, Marysia weszła do mieszkania - potwierdziła ciotka.
Okazało się, że gestapowcy szukają książek meldunkowych i kogoś tam zameldowanego.
Marysia z niebywałym spokojem i odwagą towarzyszyła
gestapowcom w poszukiwaniach, tak manipulując książkami meldunkowymi, że gestapowcy odjechali z niczym.
Trzeba było uznać lokal na Genewskiej - na pewien czas za "spalony". Jurkowie zamieszkali gdzie indziej, Marysia
pracowała w innych lokalach.
Do kompletu naszych komórek fałszywych dokumentów
należy dodać jeszcze dwa archiwa naszego wydziału.
Główne - "Domek", urządzone w zamaskowanej studni
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pod piwnicą jednego z domków na Kole, które odziedziczyliśmy po komórce "Bradla", oraz podręczne - w podziemiach gmachu Zachęty, zeszpeconej zielono-brązowymi plamami ochronnymi oraz napisem "Haus der Deutschen Kultur".
W początkowym okresie prowadziłem szkolenie. Przekazywałem kolegom w pracowniach fałszywych dokumentów to, czego się nauczyłem w szkole w Londynie. Nie na
wiele im się to przydało w warunkach pracy konspiracyjnej.
Szerszą nieco działalność szkoleniową prowadziłem dla
żołnierzy sieci wywiadowczych z terenu. Uczyłem ich
stosowania prostych szyfrów, techniki atramentów sympatycznych i równie prostych, nadających się do stosowania w warunkach domowych w terenie - metod podrabiania pieczęci i podpisów.
Wkrótce przekazałem ten odcinek roboty "Żmijewskiemu", który wyszkolił kilku "uczniów". Jego dziełem były
tak zwane apteczki fałszerskie. Niewielkie pudełko blaszane - od namiastki herbaty lub lekarstwa (umieszczane
w pokrowcu-książce) z niezbędnymi przyborami do wykonywania domowym przemysłem fałszywych pieczęci i
podpisów oraz najprostszych atramentów sympatycznych. "Apteczki" zawierały komplet wielobarwnych tuszów hektograficznych wraz z płytką, kawałek linoleum
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do linorytów, arkusiki kalki kreślarskiej i bibuły, stalówki, rylce, roztwór celuloidu do zabezpieczania atramentów sympatycznych. Uzupełnieniem "apteczki" była fotograficznie zminiaturyzowana instrukcja. "Żmijewski" wykonał i przekazał osobom uprzednio przeszkolonym kilkadziesiąt takich "apteczek".
Spośród osób szkolonych przeze mnie osobiście zapamiętałem "Srokę". Skierował ją do mnie na przeszkolenie
"Radwan" - po aresztowaniu "Górskiego" - szef Wywiadu
Ofensywnego. Rekomendował mi ją jako kandydatkę na
wyjazd do Wiednia, którą poza techniką szyfrów i atramentów sympatycznych miałem nauczyć posługiwania
się fałszywymi dokumentami i skrytkami. Jej urody nie
potrzebował mi rekomendować. Była śliczna, młoda, elegancka. Przyjechała do Warszawy "spalona" na skutek
zagrożenia w Siedlcach, gdzie uprzednio pracowała w
terenowej siatce wywiadu. To przysparzało jej dodatkowej sympatii. Była inteligentna, uważna. Na życzenie
"Radwana" dostarczyłem jej fałszywych dokumentów na
pobyt w Warszawie, w przygotowaniu mieliśmy dla niej
komplet dokumentów wyjazdowych. Spotykałem się z
nią kilkakrotnie w moim lokalu kontaktowym na Żoliborzu.
"Sroka" - Blanka Kaczorowska, wówczas narzeczona, a
później żona Ludwika Kalksteina, zdrajcy i agenta gestapo, była w tym okresie również agentką gestapo. Wyrok
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wydany w imieniu Polski Ludowej z dnia 12 czerwca
1953 roku stwierdza,16 że wydała ona w ręce gestapo następujących członków wywiadu AK: Kazimierza Tomaszewskiego, Jerzego Brolskiego, Edwarda Kwaśniewskiego, Jadwigę Krasicką (szef Wd 62), Marię Dziubakową,
Halinę Skierską, Irenę Salównę, Janusza Wituskiego,
Krystynę Wituską, Jadwigę i Eryka Scharfenbergów, Karola Trojanowskiego - "Radwana" oraz inne osoby o nie
ustalonych nazwiskach. Z tych: Tomaszewski, Dziubakowa, Krasicka, Skierska i Eryk Scharfenberg zostali rozstrzelani, Krystyna Wituska ścięta, inni odesłani do obozów koncentracyjnych.
Nie wiem, czemu zawdzięczam, że na tej liście brak mojego nazwiska.

7. «BRACIA PAKULSCY»
Tak jak nazwy cukierni patronowały naszym pracowniom
fałszywych dokumentów, tak zacna firma "Bracia Pakulscy" - niedościgły wzór dzisiejszych Delikatesów - użyczyła nazwy naszym pracowniom technicznym. Nazwy i
tradycji dobrego zaopatrzenia. W niektórych działach
prześcignęliśmy nawet firmę-patrona. U naszych "Braci
Pakulskich" można było zamówić wszystko. Pomadki do
ust, puderniczki, mydła wszelkiego rodzaju, pasty do zębów, pędzle do golenia. Książki, ołówki, kałamarze, klu16 Ibidem, s. 214
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cze, bateryjki, latarki, szczotki, termosy, parasole, laski.
Meble, lustra ścienne i obrazy (zawsze w ramach), kwiaty w doniczkach. Dział spożywczy polecał sery topione,
makaron, sztuczny miód w kostkach, cebulę, jabłka, domowego wypieku pierniki, kostki zaprawy do zup "maggi", konserwy fabrycznie zapakowane - których zawartość (jeśliby przy otwieraniu puszka nie eksplodowała)
wprowadziłaby w osłupienie oficerów Abwehry i gestapo. Różnorodne opakowania do przenoszenia, przewożenia, przesyłania i przechowywania tajnej poczty. Jako że
specjalnością "Braci Pakulskich" - było pakowanie.
Kierował tym działem naszych komórek Leon Putowski "Leon", "C20", "Pakulski". Technik dyplomowany, stolarz, elektryk, chemik, mechanik. Utalentowany majsterklepka, wynalazca, "złota ręka". Niepozorny chudzina, licho zazwyczaj ubrany, nie zawsze ogolony. Trudny do
zapamiętania na ulicy, łatwo wtapiający się w jej szare,
okupacyjne tło. Załogę "Braci Pakulskich" uzupełniali:
Jerzy Woyzbun - "Wedel", maturzysta, podchorąży AK.
Piotr Woyzbun - "Janusz", jego brat, czternastoletni
uczeń, najmłodszy zaprzysiężony żołnierz naszej komórki, a później plutonu "Agaton", który szesnaste urodziny
obchodził podczas Powstania;
Marek Morawski - "Tomek", "Paweł", maturzysta;
Witold Ambrożewicz - "Witek", maturzysta, kapral AK;
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"Henryk" - NN - sierżant lotnictwa; "Olek" - NN, który
jak się okazało, miał ponadto przydział do jakiejś jednostki bojowej, do czego się nie przyznał w obawie, że
zostanie zwolniony z komórki "Bracia Pakulscy". Ranny
w głowę w akcji bojowej, tłumaczył się "Pakulskiemu",
który go odwiedził w szpitalu, że "oberwał młotkiem po
łbie" w jakiejś awanturze. Zginął w lecie 1944 roku na
Wołyniu w akcji bojowej przeciw Niemcom.
Wiosną 1944 roku dołączył do "Pakulskich" kolega "Wedla" Artur Czarnomski - "Kleofas". Po ukończeniu w
sierpniu 1942 roku podchorążówki AK w zgrupowaniu
podpułkownika "Victora" (Ludwika Konarskiego) na terenie Puszczy Kampinoskiej, działał w Sochaczewie pod
pseudonimem "Czarny". Poszukiwany przez Niemców
uciekł do Warszawy, gdzie trafił do "Agatona". Po przeszkoleniu u "Braci Pakulskich" pracował jako asystent
"Wedla" przy robocie skrytek podłogowych.
"Bracia Pakulscy" zatrudniali poza tym wielu - jak by się
dziś powiedziało - kooperantów, dostarczających im niezbędne surowce, półprodukty i części lub nawet wykonujących przedmioty zaprojektowane przez "Pakulskich", a
wymagające specjalizacji, jak na przykład książki z wklejoną w oprawę tajną pocztą, laski i parasole do przenoszenia meldunków itp. O ile w dziedzinie fałszywych dokumentów przestrzegaliśmy ściśle podziału na pracownie, nie znające nawzajem zatrudnionych osób ani adre-
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sów, u "Braci Pakulskich" nie udało się tego zastosować.
Poszczególne roboty wykonywali ci sami chłopcy w różnych lokalach, w zależności od technicznego wyposażenia pracowni i warsztatu. Do dyspozycji mieli kilka lokali: stolarnię na Chłodnej 5 (używaną przez szefa "Pakulskiego", który tam mieszkał) oraz pracownie - na Królewskiej, na Solnej, na Marymoncie i na Żoliborzu. Pracownie były wyposażone w niezbędny sprzęt, taki jak: tokarka elektryczna, wanienka galwaniczna do niklowania,
rolki z napędem ręcznym do tłoczenia wodnych znaków,
podgrzewana prasa do wulkanizacji (pieczątki), stoły z
imadłami, komplety narzędzi itp. Pracownia na Królewskiej, w której najczęściej pracowali i w jej okolicy odbierali i oddawali pocztę, była ponadto zaopatrzona w kilka
filipinek produkcji "Henia-lotnika" (który przed dołączeniem do "Pakulskich" był zatrudniony w tego rodzaju
produkcji), oraz w rewolwer "Henia" "całkiem nowy sześciostrzałowy bęben kalibru 12 mm" - jak wspomina
"Leon Pakulski".
Tajna działalność pracowni pasowała z grubsza do oficjalnego przeznaczenia warsztatów, co umożliwiało maskowanie prawdziwych zainteresowań "firmy". Było to
konieczne nie tylko wobec Niemców, ale nawet wobec
najbliższych sąsiadów Polaków, którzy mogli narobić
nam kłopotów z wścibskiej ciekawości i plotkarstwa lub
po prostu ze strachu. Przekonaliśmy się o tym nieco hu-
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morystycznie w melinie "Braci Pakulskich" na Marymoncie.
Zajmowaliśmy tam strych jednopiętrowego domu z przylegającą doń boczną oficyną. W tym samym domu mieściły się różne warsztaty i składy. Nikt sąsiadowi na ręce
nie patrzył i nie interesował się zbytnio ani jego warsztatem, ani składem, ani źródłami zaopatrzenia. "Pakulscy"
znali swych sąsiadów, świadczyli sobie nawzajem drobne
usługi, przekazywali wiadomości, klęli Niemców. Jak to
na każdym warszawskim podwórku. W okresie poprzedzającym Powstanie, gdy na Marymoncie poza normalną
produkcją "Pakulskich" mieliśmy także skład broni, ich
sąsiad stolarz, w miarę solidny i w miarę bojaźliwy, zwierzył im się, że w jednym z lokali dzieją się rzeczy nielegalne - nocny wypiek pieczywa. Uważał za swój obowiązek ostrzec ich jako solidnych rzemieślników, żeby się
mieli na baczności. Podziękowali serdecznie i uspokoili
go. W nielegalne afery się nie wdają. Sumienie mają czyste. Mogą spać spokojnie. On również.
Głównym zadaniem "Braci Pakulskich" było projektowanie i produkcja skrytek stałych i przenośnych dla potrzeb
wywiadu - a na zlecenie szefa - i dla innych komórek AK.
Skrytki stałe stanowiły wyposażenie niemal wszystkich
lokali konspiracyjnych: pracowni, biur, "skrzynek pocztowych" i lokali kontaktowych, a także i mieszkań prywatnych osób, które musiały przechować trefne materiały u
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siebie, miały broń i odbiorniki radiowe. Gdy chodziło o
przechowywanie niewielkich przedmiotów, stosowane
były skrytki meblowe, do czego znakomicie nadawały się
dawne szafy, biurka, kredensy oraz drewniane futryny
drzwiowe. Gdy potrzebne były skrytki o większej pojemności, w powszechnym użyciu były skrytki podłogowe.
U "Braci Pakulskich" wyspecjalizował się w ich robocie
"Wedel" - Jurek Woyzbun. Dobrze, że miał do czynienia z
poczciwymi, starymi kamienicami warszawskimi, o grubych stropach i drewnianej posadzce, w której łatwo
było drążyć nawet sporych rozmiarów "dziuple". Doszedł
do takiej wprawy, a "Bracia Pakulscy" do takiego "oprzyrządowania", że przeciętnych rozmiarów "dziuplę" wykonywał podczas jednego kilkugodzinnego seansu. Po wykonaniu i obiciu jej od środka grubym filcem, skrytka
była trudna do rozpoznania i "wystukania". Otwierało się
ją stalowym sztyftem o przekroju dwóch milimetrów
kwadratowych, wkładanym w otwór trudno dostrzegalny
pomiędzy starannie przylegającymi do siebie klepkami
podłogowymi lub płytami parkietu. Przykręcenie sztyftu
powodowało odciągnięcie sprężyny zatrzaskowej i odskoczenie uprzednio sklejonych kilku klepek lub tafli parkietu, wypchniętych wmontowaną pod spodem sprężyną.
Kłopotliwy problem stanowiło wynoszenie gruzu po wydłubaniu skrytki, zwłaszcza gdy o robocie nie mógł wiedzieć właściciel lokalu. Idąc na robotę podłogową "We-
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del", który występował w mundurze kolejarza Ostbahn,
zabierał typową kolejarską walizkę, a w niej obok narzędzi - kilka papierowych toreb. Nawet przy najbardziej
skrupulatnej rewizji nie wzbudzały podejrzeń, jako że w
GG każdy kolejarz czymś handlował. W te właśnie torby
pakował gruz, a następnie wracając zwykle tramwajem,
wyrzucał je z platformy (wówczas nie w pełni przeszklonej) pomiędzy przystankami. Nigdy zbyt blisko "zoperowanego" lokalu. Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
We wspomnieniach Wojciecha Zabłockiego natrafiłem na
opis spotkania autora - zatrudnionego wówczas w "Parku", centralnej pracowni fałszywych dokumentów KG AK
- ze specjalistą od podłogowych skrytek, który pasuje jak
ulał do naszego "Wedla".
"Jednego z takich specjalistów - pisze Zabłocki - doprowadziłem do lokalu na ulicy Chłodnej z placu Wilsona.
Był to młody chłopak w mundurze Ostbahn. Moim znakiem rozpoznawczym była czapka kontrolera miejskiego
ze złotym paskiem. Spotkaliśmy się na przystanku tramwajowym. Nie podchodząc wcale, obserwował mnie
przez chwilę, a potem wsiadł za mną do tramwaju. Umówione hasło podał dopiero w progu naszego lokalu. Wpuściłem go do mieszkania i tu przez cały dzień i noc wykuwał dziurę pod parkietem i budował skrytkę. Czynił to w
sposób całkowicie bezszmerowy. Przed odejściem spraw-
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dził działanie urządzenia i nauczył mnie jego otwierania i
zamykania."17
A oto oryginalny tekst zamówienia jednego z naszych
wydziałów na skrytkę podłogową i propozycja kontaktu z
"Wedlem": "...proszę o wysłanie speca w środę 5 IV 44
godz. 9.00 do apteki róg Wilczej i Mokotowskiej, gdzie
ma poprosić o zastrzyki «Redoxon Forte 5 cm. Odpowiedzą zapewne, że im brak, a jeśli powiedzą, że posiadają to cena może mu nie odpowiadać. Na tę rozmowę podejdzie do niego panienka w szarobrązowym płaszczu (z
koca) z krzyżem maltańskim w prawej klapie. Przywita
się jak ze starym znajomym i wyjdą razem. Apteka nie
jest wtajemniczona."18
Nasze podłogowe skrytki mimo typowych rozwiązań
przeszły nierozpoznane przez niejedną wpadkę lokalu i
rewizję gestapo, a w kilku wypadkach ostały się w budynkach częściowo zburzonych lub wypalonych podczas
Powstania czy późniejszej działalności hitlerowskich Vernichtungskommando.
Trudniejszy problem stanowiły skrytki przenośne, używane przede wszystkim przez łączniczki i kurierów. W
innych komórkach, gdzie większość tajnej; poczty stano17 W. Zabłocki, Dokumenty dla konspiratorów, WTK ("Wrocławski
Tygodnik Katolików") z 27 VII 1975.
18 Archiwum WIH - III/22/94.
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wiły niewielkie karteczki, wykonanie] przenośnych skrytek do stałego użytku nie przedstawiało trudności. Naturalna skłonność większości kobiet do noszenia w podręcznej torbie różnych zbędnych przedmiotów sprzyjała
ukryciu poczty lub grypsu w pomadce do ust, puderniczce, szczotce do włosów, portmonetce lub pod podwójnym
dnem torby, w pantoflach na drewnianej podeszwie. U
nas, gdzie tajna poczta zawierała przeważnie fałszywe
dokumenty - nieraz w kilku kompletach - skrytki musiały
mieć większą pojemność. W przypadku, gdy były przeznaczone do wielokrotnego użytku, a takich potrzebowaliśmy najwięcej, musiały spełniać ponadto dodatkowe
wymagania: mieścić się w przedmiotach codziennego
użytku nie zwracających na siebie uwagi, nie zmieniać
ich naturalnego wyglądu ani ciężaru, łatwo się otwierać i
zamykać, wreszcie - "pasować" do posługującej się nimi
osoby.
Dla naszego szefa "Dzięcioła" "Pakulscy" zaprojektowali
elegancką wydrążoną laskę ze srebrnym okuciem; brudna, mocno sfatygowana torba z podwójnym dnem przewieszona przez ramę roweru pasowała jak ulał do łącznika "Adama"; ja sam posługiwałem się starą obszerną
teczką (odsuwany zamek ujawniał pokaźną skrytkę) w
sam raz do kolejarskiego munduru. Nie były to żadne
specjalne wynalazki, ale przy precyzyjnym wykonaniu
przeszły szczęśliwie przez niejedną łapankę i rewizję.
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Wobec dużego zapotrzebowania trzeba było jednak często zmieniać nasze modele i wzorem szanujących się domów mody wypuszczać "krótkie serie", unikając masowej produkcji, łatwej do zdekonspirowania po każdej
wpadce.
Na skrytki do jednorazowego użytku dobre były - latem i
jesienią - owoce i jarzyny. W dużej cebuli mieścił się film
małoobrazkowy, który trzeba było przenieść z pracowni
foto do "Braci Pakulskich" do wycienienia i opakowania.
Poczciwa głowa kapusty lub melon były skutecznym pokrowcem dla nowego nakładu fałszywych nocnych przepustek. O każdej porze roku przydatne było pieczywo,
kiełbasa, rąbanka. "Serów topionych w okrągłych kartonowych, woskowanych pudełkach - wspomina "Pakulski"
- nie zapomnę do końca życia, ponieważ w czasie upalnego lata musiałem spalić duże ilości pudełek z serem, z
których denka były uprzednio wyjęte i użyte do pudełek
«specjalnych»." Unikaliśmy jednak zbyt atrakcyjnych gastronomicznych opakowań, by w razie rewizji nie prowokowały do zabrania wraz z "nadzieniem".
Skrytki dla kurierów zagranicznych były zawsze opracowywane indywidualnie, dostosowane zarówno do objętości przesyłki, jak i do osobowości kuriera. Arkusze niemieckich kartek żywnościowych, które zabierała ze sobą
jadąc do Hamburga wytworna Marie Springer, wymagały eleganckiej walizki, dostatecznie dużej, by w jej po-

7. «BRACIA PAKULSCY»

135

dwójnym dnie mieściły się przewożone w drodze powrotnej rysunki niemieckich łodzi podwodnych.
Film małoobrazkowy, wycieniony, pocięty na odcinki i
skręcony mieścił się zamiast części grafitu w ołówkach,
całkiem na miejscu w kieszeni i w teczce generała von
Hallmanna, specjalisty od budowy fortyfikacji na Ukrainie, jadącego do Paryża. To już była jubilerska robota
samego "Pakulskiego", pomysłodawcy i wykonawcy wielu opakowań. Któregoś dnia przyniosłem do "Pakulskich"
na Królewską małą skórzaną walizeczkę, w której miała
być ukryta poczta: kilka negatywów 6x9. Zgodnie z obowiązującą zasadą nie staraliśmy się poznać treści zdjęć,
ale trudno było nie rozpoznać przy wycienianiu filmu, że
są to reprodukcje niemieckich rysunków samolotu bez
śmigła o bardzo małych płatach nośnych, kilka stron maszynopisu i odręcznie pisany list. Dostałem tę pocztę
jako "szczególnej ważności", bardzo pilną, z poleceniem
dostarczenia jej jeszcze tego samego dnia na skrzynkę.
Dyskutowaliśmy z "Pakulskim" sposób opakowania. Żeby
uchronić pocztę przed dostaniem się w ręce gestapo nawet w przypadku aresztowania kuriera i pocięcia walizki, zdecydowaliśmy, by wycieniony i odpowiednio zabezpieczony film zaszyć w skórzanej rączce walizki.
Na polecenie "Dzięcioła" współpracowaliśmy również w
pakowaniu przesyłek wysyłanych do Polaków przebywa-
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jących w obozach jenieckich oraz wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.
Już w roku 194019 z inicjatywy Komendanta Głównego
ZWZ, generała "Grota", podjęto próby łączności, które
wkrótce objęły niemal wszystkie zgrupowania Polaków w
Rzeszy. Około 20 tysięcy oficerów przebywających w
"kurnikach", to jest w oflagach, oraz ponad 40 tysięcy
szeregowych, podoficerów i podchorążych w "gołębnikach", czyli stalagach. W miarę wywózki Polaków na niewolnicze roboty łączność objęła również "mrowiska",
czyli różne zgrupowania około 400 tysięcy spośród niemal dwu milionów wywiezionych mężczyzn i kobiet.
Głównym celem, jaki postawiła sobie KG ZWZ-AK, było
systematyczne informowanie jeńców o położeniu ogólnym i sytuacji w okupowanym kraju, o działalności władz
polskich na obczyźnie i w Podziemiu oraz o decyzji i woli
narodu kontynuowania w Podziemiu walki zbrojnej z
Niemcami. W stosunku do szeregowych rozproszonych w
Arbeitskommando oraz do wywożonych na przymusowe
roboty ważnym zadaniem było wykorzystanie ich dla potrzeb wywiadu. W wielu przypadkach dało to cenne wyniki.

19 A. Sanojca, Łączność konspiracyjna Armii Krajowej z obozami
jenieckimi, w: Dzieje najnowsze, R. II, 1970, l, s. 195-208.
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"Instrukcje dla obozów jenieckich i skupisk robotników
przymusowych były opracowane w Oddziale I KG AK
przez zespół komórki «Iko», która była w sztabie KG AK
komórką wiodącą i inicjującą organizację pracy podziemnej w obozach i skupiskach przy współudziale Oddziału
III Operacyjnego i Oddziału V Łączności KG AK."
Początkowo komórka "Iko" podlegała bezpośrednio szefowi Oddziału I KG AK, pułkownikowi Antoniemu Sanojcy - "Kortumowi", od stycznia 1941 roku kierownictwo
"Iko" objęła Halina Nieniewska - "Irena Konarska". W
dniu 28 kwietnia 1942 roku została aresztowana w lokalu kontaktowym "mrowisk" na skutek zdrady nasłanego
przez gestapo prowokatora. Wsypa objęła ponad dwadzieścia osób, między innymi: Wandę Moraczewską, córkę Andrzeja, generała w stanie spoczynku, doktora Białokura i jego żonę, Annę Białokurową, nauczycielkę.
Aresztowana w maju 1942 roku, nie wydała nikogo, torturowana, popełniła samobójstwo. Halina Nieniewska w
śledztwie wzięła winę na siebie, nikogo nie wydała. 22
maja 1942 roku została zamordowana na Szucha. Dzięki
jej bohaterstwu - mimo tak tragicznej wsypy - praca
"Iko" nie została zahamowana.
Kierownikiem komórki łączności z "kurnikami" (oflagami) była od początku do końca Stefania Mieczyńska "Anka", "Basia Węglińska", "Jacek". Łącznością z "gołęb-
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nikami" (stalagami) kierowała Felicja Ilkowska - "Nela",
osiągając poważne wyniki.
Komórkę łączności z "mrowiskami" prowadziła aż do
wsypy w kwietniu 1942 kobieta NN, po czym objęła kierownictwo tej komórki Irena Próchnikowa - "Elżbieta",
wdowa po Adamie Próchniku. Wkrótce aresztowana w
czasie wsypy w komórce "Iko", została zamordowana na
Szucha w maju 1942 roku. Po niej kierownictwo łączności z "mrowiskami" przekazano Delegaturze Rządu, z ramienia której objął je Stefan Szwedowski - "Benedyktyński", ze Związku Syndykalistów Polskich.
Wkrótce osiągnięcia pracy "Iko" przeszły najśmielsze
oczekiwania. Wciągnięci i zaprzysiężeni jako żołnierze
AK oficerowie, podchorążowie i szeregowi podjęli pracę
w konspiracji obozowej. Inicjowali pracę, pogłębiali nasze w kraju doświadczenia, przyczyniali się do rozpoznania warunków konspiracji w skupiskach robotniczych.
Bez ich czynnej współpracy działalność "Iko" zawisłaby
w próżni.
Najwięcej trudności nastręczała korespondencja z oflagami. O ile bowiem do więzionych w stalagach i obozach
pracy Polaków można było dotrzeć bezpośrednio lub
przez ludność cywilną, o tyle zamknięci w oflagach oficerowie - zgodnie z Konwencją Genewską - nie byli używani do żadnych prac. Przebywali za drutami, a łączność z
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nimi można było nawiązywać i prowadzić tylko poprzez
oficjalną korespondencję, kontrolowaną przez czujną i
groźną Abwehrę. Łączność obejmowała korespondencję
szyfrowaną w oficjalnych listach i kartach, których pisanie z i do oflagów było dozwolone jedynie na specjalnych
blankietach, zabezpieczonych przed użyciem atramentów sympatycznych, oraz materiały ukryte w wysyłanych
oficjalnie paczkach, kontrolowanych przed wydaniem adresatom w oflagach. Inicjatywa dotycząca rodzaju zabezpieczenia tajnej zawartości paczek wychodziła przeważnie z oflagów na skutek znajomości stosowanych metod
kontroli, była również tematem wielu pomysłów powstałych w Warszawie. Technika łączności była różnorodna i
stale udoskonalana. Mimo to wielu korespondentów i
tam za drutami, i tu w kraju zapłaciło życiem. Na polecenie "Dzięcioła" miałem osobisty kontakt z "Panią Janka",
która z ramienia "Iko" zajmowała się pakowaniem przesyłek do oflagów.
Od pierwszych słów: "Nie jesteście osamotnieni" - napisanych piórkiem na japońskiej bibułce i przesłanych do
oflagów jesienią 1940 roku, zawartość trefnych paczek które od jesieni 1942 roku robili również nasi "Bracia
Pakulscy" - wzrosła i urozmaiciła się. Początkowo mozolne przepisywanie na japońskich bibułkach specjalnego
czasopisma "Głos Ojczyzny" i książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec zastąpiliśmy techniką wycie-
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nianych filmów małoobrazkowych. Ułatwiało to i wzbogaciło tajną korespondencję, umożliwiając przesyłanie
foto-reprodukcji "Biuletynu Informacyjnego" oraz fotografii z kraju. Choć nasza rola ograniczała się do robienia filmów i pakowania przesyłek, otrzymywałem od
"Pani Janki" nie tylko trefny towar do zapakowania, ale
również ogólne wskazówki co do formy opakowania oraz
informację o losach przesyłek. Cóż to była za radość u
"Pakulskich", gdy przesyłka doszła.
Mimo sprytu i przebiegłości Abwehry i gestapo przesłano do oflagów odbiorniki radiowe (w podzespołach),
broń krótką i amunicję, mapy i pieniądze. Oddział V
(Łączność) wyprodukował specjalnie dla tych potrzeb
aparat radiowy o wymiarach 5 x 14 x 20 cm, co w epoce,
gdy nie znano jeszcze tranzystorów, było dużym osiągnięciem miniaturyzacji. Mapy i pieniądze pakowaliśmy
w okładki książek, wycieniane filmy także w okładki, w
ołówki, w mydła. Przedmioty - zależnie od wagi i rozmiaru - w środkach żywności, dozwolonych do wysyłki domowej roboty lub w puszkach konserw. O ile wiem,
Abwehra nie stosowała sprawdzania paczek przy pomocy promieni rentgena, a wykonane u "Braci Pakulskich"
przedmioty były bardzo proste, ale zrobione nienagannie, "fabrycznie nowe". Informacje "Pani Janki" potwierdzały dobre imię "Braci Pakulskich".

7. «BRACIA PAKULSCY»

141

W trzy lata później, gdy po uwolnieniu z oflagu, w którym byłem po Powstaniu, dostałem się do Londynu, na
jednym ze spotkań żołnierzy AK poznałem panią Irenę
Komorowską żonę generała Bora - "Panią Jankę", której
w lokalu na Piusa przekazywałem tajną pocztę pakowaną
dla oflagów.
Osobny dział "Braci Pakulskich" stanowiła pracownia radiowa "Philips", którą kierował Adam Drzewoski - "Benon", "Philips". Do naszego wydziału dołączył wiosną
1943 roku z harcerskich Grup Szturmowych (GS), gdzie
przeszedł przeszkolenie bojowe i praktykę w Małym Sabotażu. Studiował w Państwowej Szkole Elektrycznej
drugiego stopnia i był na praktyce w fabryce Philipsa.
Stąd kryptonim kierowanej przez niego pracowni i kradzione części do naszej produkcji. Utalentowany łącznościowiec zapalił się do roboty dla potrzeb wywiadu. Początkowo pracował sam, ale po kilku miesiącach rozbudował pracownię, do której weszli: Kazimierz Łumiński "Kocio", inżynier Kazimierz Hantz - "Kazio" i Marek Morawski - "Paweł", odkomenderowany do "Philipsa" od
"Braci Pakulskich" na kilka tygodni przed Powstaniem.
"Philipsowi" zawdzięczaliśmy zbudowanie serii sześciu
uniwersalnych odbiorników radiowych dla potrzeb siatek
wywiadowczych. Odbiornik odpowiadał specjalnym wymaganiom - wcale niełatwym do spełnienia w epoce odbiorników lampowych (a więc dość dużych) i produkcji
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opartej wyłącznie na kradzionych Niemcom częściach,
był niewielki, łatwy do przenoszenia w specjalnie na ten
cel przygotowanej oprawnej książce, działał na prąd z
sieci i na baterie, na słuchawki i na głośnik, na trzech zakresach fal.
Na dwa miesiące przed Powstaniem "Benon" przystąpił
do produkcji stacji nadawczo-odbiorczej w domu rodziców żony Ireny (również łączniczki AK) państwa Zawadzkich przy ulicy Grodzieńskiej 11. Tam też prowadzili próby zasięgu i jakości odbioru. Odbierali w mieszkaniach
"Kocia", "Kazia", łączniczki "Ewy" na ulicy Brzeskiej, u
matki "Benona" pani Franciszki Drzewoskiej w sklepie
na Chmielnej 106, gdzie mieściła się również jedna z naszych "skrzynek" pocztowych.
Wszelkie, nawet próbne nadawania były bardzo niebezpieczne. Niemcy posiadali specjalny zespół urządzeń namiarowych, Centrum Pelengacyjne, do wykrywania tajnych krótkofalówek. Mieściło się ono na Pradze w budynku DOKP-Warszawa przy ulicy Wileńskiej. Po wykryciu i ogólnym określeniu kierunku pracującej tajnej krótkofalówki z Centrum Pelengacyjnego Niemcy natychmiast wysyłali samochodowe ekipy namiarowe, które dokładnie ustalały położenie tajnej stacji nadawczej i likwidowały ją z bronią w ręku. By utrudnić Niemcom wykrywanie krótkofalówek AK, stacje pracowały bez przerwy
nie dłużej niż kilkanaście minut i często zmieniały miej-
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sce pracy. Mimo tych ostrożności, mimo patroli ubezpieczających i uzbrojenia nadających ekip wielu żołnierzy
łączności radiowej, zaskoczonych w czasie nadawania,
zginęło z bronią w ręku.
"Benon", który musiał nadawać w okresie prób z tego samego lokalu wielokrotnie, wykorzystał zasadę, że najbezpieczniej "w paszczy lwa". Im bliżej niemieckiego Centrum Pelengacyjnego znajdowała się tajna krótkofalówka, tym trudniej ją było precyzyjnie zlokalizować. Linie
kierunkowe wysyłanych w teren samochodów przecinały
się w miejscu Centrum Pelengacyjnego. W stosunku do
naszej tajnej krótkofalówki na ulicy Grodzieńskiej Niemcy byli bezsilni. Żeby podczas próbnych audycji nie demaskować niczyjego głosu, nadawali alfabetem Morsa literę "K" lub muzykę z niemieckiej płyty popularnego
wówczas pianisty Petera Kreugera. Taka sama płyta
Kreugera była jednak często nadawana również i w oficjalnych programach radiowych. Żeby więc mieć pewność, że odbierają "własną" audycję, "Benon" uszkodził
tak swoją płytę, by w określonych miejscach "przeskakiwała" w charakterystyczny sposób (ma tę płytę do dziś).
Wszystkie próby były ubezpieczone przez posterunek obserwacyjny na ulicy, a ekipa nadająca "Philipsa" była
uzbrojona. Mimo licznych prób nadawania - nie wpadli.
Wpadną dopiero w przeddzień Powstania przy przenoszeniu radiostacji.
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8. ŁĄCZNOŚĆ
Żeby nasze pracownie mogły funkcjonować i współdziałać ze sobą i z innymi komórkami AK - niezbędna była
konspiracyjna łączność. Przekazywanie - pod okiem żandarmerii i gestapo - tajnych informacji i materiałów.
Oficjalna poczta nie wchodziła w grę. Przez telefon można było przekazać tylko prostą i odpowiednio zaszyfrowaną wiadomość. "Jutro o 10-ej u «Gajewskiego»" oznaczało dla "Elżbiety", że mamy się spotkać w pracowni fałszywych dokumentów w Zakładzie Architektury Polskiej. "Kup pastę do zębów w perfumerii" - zawiadamiało
"Krystynę", że ma dodatkowo odebrać pocztę ze "skrzynki" na Marszałkowskiej. "Teresa zachorowała" - wystarczało, by przekazać wiadomość o aresztowaniu łączniczki.
Nieraz nawet naiwny "spontaniczny" szyfr był skuteczny.
"Pada deszcz na moście Kierbedzia" - ostrzegało bez
względu na pogodę o łapance w tym rejonie.
Telefon, poza wypadkami alarmowymi, pełnił jednak tylko rolę pomocniczą. Rozkazy, meldunki, zamówienia, fałszywe dokumenty, "towar", tajną prasę, broń - należało
przekazywać codziennie i niezawodnie. Od tego była
konspiracyjna poczta działająca w "Agatonie" poprzez:
sekretariat – łączniczki - "skrzynki pocztowe" i lokale
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kontaktowe. Ogniwem łączącym i sterującym był sekretariat.
Tu trafiała poczta zewnętrzna, łącząca nas ze wszystkimi
wydziałami wywiadu i pocztą centralną Komendy Głównej, a przez to ze wszystkimi komórkami i oddziałami
AK, tu skupiały się powiązania wszystkich naszych pracowni.
Poczta zewnętrzna przenosiła polecenia i rozkazy, zamówienia na dokumenty i skrytki, materiały do obróbki fotograficznej, dokumenty niemieckie do wykorzystania,
tajną prasę, raz na miesiąc pieniądze, czasem lekarstwa,
ciepłe skarpetki, rękawiczki, buty. Pocztą wewnętrzną
szły materiały i zamówienia do pracowni, wracały wykonane roboty.
Początkowo prowadziłem sekretariat sam, potem w miarę rozbudowy "Agatona" - od jesieni 1942 roku do Powstania - razem z Janiną Morawską - "Dorotą", literatką.
Zyskałem świetną kierowniczkę odpowiedzialnej roboty,
przyjaciela - a po latach - pierwszego recenzenta początków tych moich wspomnień.
W dwadzieścia lat później - wspomnienia z okupacji i Powstania pozostają na całe życie - "Dorota" powiedziała
mi: - Zgodziłam się na pracę w "Agatonie" nie przez bohaterstwo, może - przez lekkomyślność. Gdybym wiedziała z góry, o co chodzi, bałabym się, że nie potrafię.
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Roznosząc pocztę, chodziłam z pieskiem ratlerkiem. Nie
bałam się. Miałam co prawda służbowy pistolet, ale nie
bardzo umiałam się z nim obchodzić. Bardziej liczyłam
na ratlerka. Pracę w sekretariacie wspominam jak przyjemną rozrywkę.
Urzędowaliśmy z "Dorotą", codziennie rano przez kilka
godzin, w prywatnych mieszkaniach, u osób, które wiedziały, co się dzieje w naszym pokoju (m. in. w gościnnym domu państwa Maringe'ów na Kolonii Lubeckiego).
Częste zagrożenia zmuszały do częstych przenosin, bo
wpadka sekretariatu byłaby szczególnie niebezpieczna
dla całego wydziału.
Oficjalne wyposażenie sekretariatu reprezentował kalendarz (bez żadnych na nim zapisków) i przybory do parzenia kawy. Nie było notatek, regałów, kartotek, telefonów, interesantów, konferencji. Za to duża skrytka podłogowa do przechowywania pozostałej na następny dzień
poczty, przenośnej maszyny do pisania, cienkiej bibułki
do korespondencji i broni. W późniejszym okresie przybyły jeszcze do skrytki pieczątki i firmowe koperty jednej
z instytucji niemieckich, w które pakowaliśmy wychodzącą od nas pocztę.
Żadnych dzienników korespondencji, protokołów zebrań,
"planów produkcji" i sprawozdawczości. Jedyne krótkie
sprawozdanie - to miesięczny preliminarz kosztów i rozli-
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czeń. Za to torba "Doroty" wracającej z rannego spotkania z łączniczkami wypchana była (do skrytki to się często nie mieściło) zawartością, która postawiłaby w stan
alarmu niejeden referat gestapo. A nijak nie pasowała do
szczupłej, starszej pani, spacerującej z ratlerkiem na
smyczy! Podobnie "nie pasowało" spokojne mieszkanie
"Doroty" - Janiny i Franciszka Morawskich na ulicy Śmiałej 22. Odbywały się tam regularnie konspiracyjne koncerty i wieczory lub raczej - ze względu na godzinę policyjną - popołudnia literackie. Na fortepianie grywał Jan
Ekier, występował kwartet smyczkowy (Franciszek Morawski, architekt, był utalentowanym skrzypkiem), teksty recytowała Maria Wiercińska, siostra "Doroty".
Pieniądze, które otrzymywaliśmy z Wd 66 (Finanse i
Opieka), przeznaczone były na uposażenia, lokale, koszty
produkcji (klisze drukarskie, druk, odlewy pieczęci, papier, skrytki), komunikację, zakup broni i amunicji oraz
zapomogi. Miesięczne uposażenie wahało się w "Agatonie" od 1 500 do 2 100 zł plus 500 zł dodatku "dożywieniowego". Niewiele, jeśli uwzględnić, że ceny żywności
w tym okresie według danych z 1944 roku wynosiły: cukier 95 zł za kg, słonina około 175 zł, masło około 250.
Cena kompletnego niemieckiego munduru wynosiła na
nielegalnym rynku około 5 000 zł, za pistolet płaciliśmy
10 000.
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Ogromna większość kolegów zatrudnionych w "Agatonie" była w ciężkiej sytuacji materialnej, o czym świadczy przeznaczenie i wysokość wypłacanych zapomóg:
"Hanka" - dentysta 500 zł, "Krystyna" - leczenie po katastrofie tramwajowej 500 zł, "Wanda" - dopłata do Tebecyny 250 zł, "Zofia" - seria zastrzyków 2 250 zł, "Teresa"
- paczki do Majdanka 5 miesięcy po 1 400 zł = 7 000 zł,
"Jacek" - pogrzeb ojca 3 000 zł, łączniczka "Trzaski" buty 1 000 zł, "Kazio" - paczki na Pawiak 2 000 zł.
O sytuacji ekonomicznej naszych kolegów, a jednocześnie o ich poczuciu odpowiedzialności niech świadczy
moje pismo z 28 lutego 1944 roku do "Seweryna", szefa
Finansów, na które natrafiłem w archiwum WIH:
"W rozliczeniu za styczeń 44 podałem po stronie wydatków zł 5 000 ukradzione łącznikowi. Proszę o umorzenie
tej straty. Łącznik ten jest pracownikiem o nieposzlakowanej uczciwości. Pieniądze otrzymał do rozliczenia na
wydatki służbowe i zostały mu ukradzione tego samego
dnia w tramwaju. Prośba o umorzenie wynikła z inicjatywy bezpośredniego przełożonego tego łącznika i mojej.
Zainteresowany wystąpił do mnie o obciążenie go tą
sumą, co, przy jego ogromnie ciężkiej sytuacji materialnej, równałoby się pozbawieniu go środków do życia lub
pogorszeniu i tak już bardzo mizernej jego egzystencji.
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Agaton"20
Nie pamiętam, kogo z kolegów dotyczyło to moje wystąpienie. W podobnej sytuacji każdy zachowałby się tak
samo.
Oprócz poleceń służbowych i dyspozycji dotyczących zamówień pisałem do kolegów rzadko. Jedyny oryginał takiej korespondencji, jaki zachował mi się w jednej ze
skrytek, to gratulacje dla "Hanki" z powodu przyznanego
jej w lutym 1944 odznaczenia. Pamiętam również, że na
wiadomość, iż "Krystyna", odzyskawszy przytomność po
katastrofie tramwajowej na rondzie Waszyngtona, najpierw odniosła pocztę, a później dopiero pozwoliła się
odprowadzić do lekarza, napisałem do niej: "Brawo, Krystyna." "Dorota" kierowała pracą łączniczek. Przydzielała im robotę, ustalała schematy połączeń, "łatała dziury"
powstałe na skutek niedokładności i pomyłek, łapanek i
aresztowań. Niedokładności i pomyłek - jak na pięćdziesiąt spotkań odbywanych codziennie - było niewiele, łapanek i aresztowań znacznie więcej. Na trzynaście łączniczek "Agatona" pięć zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Gdy poczta nawaliła,
gdy nie było łączniczki w umówionym miejscu, przeżywaliśmy oboje z "Dorotą" za każdym razem to samo
uczucie strachu o kogoś bliskiego, za którego byliśmy
odpowiedzialni. Rozdzielając zamówienia i pocztę, przy20 Archiwum WIH - III/22/94.
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dzielaliśmy każdemu z kolegów zadanie i niebezpieczeństwo. "Dorota" nie umiała czekać spokojnie. Wbrew zaleceniom, wbrew systemowi zapasowych "skrzynek" i
poczty alarmowej mającej sygnalizować zagrożenia i wyjaśniać opóźnienia, chodziła sama w miejsce niedoszłych
spotkań, wyczekiwała, sprawdzała "skrzynki".
- Nie chodź tam, ja to sprawdzę.
- Babom zawsze łatwiej - usprawiedliwiała przede mną
swoją odwagę.
Gdy rano przynosiłem teczkę, w skrytce której ledwie się
mieściły odebrane z pracowni poprzedniego wieczora
pilne zamówienia, "Dorota" zrzędziła:
- Tyle razy przyrzekałeś, że nie będziesz sam tego nosił.
Od tego są łączniczki.
Po czym wyciągała ze swej torebki komplet dokumentów
zlikwidowanego gestapowca, który dostała wieczorną
pocztą i dla szybszego przekazania do pracowni foto nie
zostawiła w "skrzynce", ale zabrała ze sobą do domu.
- To już ostatni raz - zapewniała.
Była nie tylko szefową łączniczek i łączników, ale ich troskliwą opiekunką.
- Warto by zdobyć dla "Anny" jakieś palto.
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- Trzeba dać "Sławie" dwa tygodnie przymusowego urlopu i wysłać ją na wieś, żeby się odespała i porządnie
najadła, bo fatalnie wygląda i coraz bardziej kaszle.
- "Adam" spóźnił się dziś, ale przecież nie ma porządnego zegarka.
- Musimy "Kazia" wysłać do lekarza.
Pomoc i opieka lekarska była coraz bardziej potrzebna.
Ludzie nie dojadali, pracowali ponad siły, łącząc służbę
w AK z oficjalną pracą lub tajną nauką, zdzierali się nerwowo. W ostatnim roku działalności "Agatona" zorganizowaliśmy własną komórkę opieki lekarskiej, którą prowadziła "Doktor Weronika" - Maria Lenczewska-Chądzyńska, lekarka, moja siostra.
Wezwania do chorych - adres i hasło - dostawała przez
"skrzynkę" na ulicy Pańskiej. Zapotrzebowań było coraz
więcej - nawet po kilka dziennie. Wobec coraz częstszych wizyt "Doktor Weronika" musiała jeździć na służbowym rowerze o różnych porach dnia i na*różnych trasach. Żeby ją możliwie zabezpieczyć przed łapanką czy
uliczną rewizją, udało mi się uzyskać dla niej prawdziwy
ausweis, z pełnym pokryciem w Instytucie Fermentacji
(IF) na Krakowskim Przedmieściu. Zaprzyjaźniony z
nami dyrektor słusznie chciał jednak poznać zatrudnioną
u niego "martwą duszę".
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Umówiłem "Doktor Weronikę" w sekretariacie dyrektora
na Krakowskim, na godzinę 11. Przyjechała - jak zwykle
punktualna. Dyrektora nie było. Czekała 45 minut - po
czym umówiona z pacjentem musiała wyjść.
O 12 było w IF gestapo.
Dwuletni niemal okres pracy sekretariatu przeszliśmy
bez wpadki, choć strachu i emocji najedliśmy się nieraz.
Zwłaszcza podczas tych kilku tygodni, gdy sekretariat - z
braku innego lokalu - musiał działać w służbowym mieszkaniu na Nowogrodzkiej róg Pankiewicza. Na klatce
schodowej kwitł na wpół legalny handel z żołnierzami
niemieckimi sprzedającymi bieliznę, części umundurowania i amunicję. Trudno było przyzwyczaić się do odgłosu niemieckich rozmów, tupotu podkutych butów.
Przeprowadziliśmy się stamtąd do cichego i spokojnego,
dwupokojowego mieszkania "Elżbiety" i "Wojtka", w nie
istniejącym dziś domu na Steinkellera na Podzamczu. I
właśnie tam byliśmy o krok od wpadki. Segregowaliśmy
obfitą tego dnia pocztę. Przerwał nam dzwonek. "Wojtek", gospodarz lokalu, poszedł otworzyć. Sprawdził
przez wizjer w drzwiach: dwaj umundurowani Niemcy i
znajomy "Wojtka" Jacek Kuna, zatrudniony jako tłumacz
w niemieckim zarządzie budynków zamkowych. Na schowanie poczty do skrytki nie mieliśmy czasu, a zbyt długo
trzymać Niemców przed drzwiami nie mogliśmy, zwłaszcza że zapewne słyszeli, iż w mieszkaniu ktoś jest. Przy-
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szli sprawdzić stan mieszkania. Zachowywali się grzecznie, weszli do kuchni i łazienki, potem do pierwszego pokoju.
Paradoksalność sytuacji polegała na tym, że bardziej zagrożeni byli wówczas ci dwaj Niemcy niż my. Gdyby weszli do drugiego pokoju, zanim zdążylibyśmy ukryć rozłożoną pocztę, lub gdyby chcieli skrupulatnie przejrzeć ten
pokój, to nie moglibyśmy ich wypuścić z mieszkania.
Pod jakimś pozorem tłumacz - który zrozumiał ostrzeżenie "Wojtka" - przekonał Niemców, że nie warto oglądać
drugiego pokoju.
Nie mieliśmy szczęścia do tego lokalu. W dniu pogrzebu
Kutschery Niemcy wysiedlali mieszkańców z budynków
znajdujących się opodal trasy pogrzebu. Z domu na ulicy
Steinkellera również. Obstawili budynek, kazali wychodzić, nic nie wynosić, klucze zostawić u dozorcy. Nie
wiadomo było, co zrobią z mieszkańcami, czy pozwolą
wrócić.
Po pogrzebie zwinęli posterunki, odjechali. Dozorca
zwracał klucze. "Spaliliśmy" ten lokal. "Wojtkowie" przenieśli się na Sadybę, sekretariat na ulicę Solną. I tak już
zostało do Powstania.
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9. ŁĄCZNICZKA
Łączniczka AK - starsza pani i uczennica, straganiarka
na Kercelaku i elegancka dziewczyna w modnej kawiarni
"U Aktorek". Pozornie nie mają nic wspólnego z wojną, z
konspiracją, ze służbą. Byłyby zdziwione zastosowaniem
tego patetycznego słowa do lego, co robią.
Służba? - Ot, zwykła rzecz: spotkać się z kimś, coś od
niego odebrać i przekazać dalej. Zwykła codzienna rzecz
- i jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków konspiracyjnej roboty. Właśnie dlatego, że codzienny. Łączniczka wie, że jutro o tej samej porze bodzie musiała spotkać
się w umówionym miejscu. Że to już dziś. Za godzinę.
Mimo wiadomości, że "na moście wybierają z tramwajów", mimo łapanek, o których wiadomo od rana. Mimo
zmęczenia, strachu, który przychodzi na każdego, paraliżuje mięśnie, miesza najprostsze słowa.
Pracownia fałszywych dokumentów, konspiracyjna wytwórnia granatów, tajna radiostacja - działają w ukryciu,
są ubezpieczone. Łączniczka spotyka się w biały dzień
na ulicy, w tramwaju, w kościele, w parku - na oczach
setek ludzi. Obok Niemca, szpicla, konfidenta. Jest bezbronna. Wobec łapanki i rewizji, w którą może wpaść za
następnym rogiem ulicy, jedyny ratunek - to spokój i
pewność siebie.
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Patrol żandarmerii. Idą tyralierą przez całą szerokość
chodnika na Krakowskim Przedmieściu. Ciemne hełmy,
pistolety maszynowe w ręku. Są podejrzliwi, czujni - znają swój fach i znają warszawską ulicę. Mogą każdego zatrzymać, zrewidować, aresztować, zastrzelić na miejscu.
Nie wolno zawahać się ani przez chwilę. Trzeba iść spokojnie prosto na nich, obojętnie patrząc im w oczy. Choć
wiadomo, że w torbie pod szkolnymi książkami i śniadaniem leży zawinięty w "Nowy Kurier Warszawski" plik
fałszywych przepustek granicznych, które nie zmieściły
się do skrytki. Choć wiadomo, że fałszywe dokumenty,
którymi przyjdzie się legitymować, nie wytrzymałyby
sprawdzenia w gestapo. Tyle tylko, że fałszywe nazwisko
i adres nie sprowadzą zagrożenia na najbliższych. Łączniczka wie, co jej grozi. Zwykle spotykała się na skwerku
przy pomniku Mickiewicza z "Grażyną", od tygodnia dostała polecenie zmiany rejonu spotkań i kontakt na "panią Wandę". "Grażyna" jest w Oświęcimiu.
Używam słowa "łączniczka", a nie łącznik, choć w tej
mocno sfeminizowanej służbie konspiracyjnej pracowali
również mężczyźni. Byli jednak - przynajmniej w "Agatonie" - w zdecydowanej mniejszości, jak o tym świadczy
przytoczona niżej lista osób (podaję w układzie chronologicznym).
1. "Wanda", Wanda Ossowska - pielęgniarka, kierowniczka łączności Wywiadu Ofensywnego "Straganu", w
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pierwszym okresie mojej działalności utrzymywała łączność pomiędzy szefem "Straganu" a mną. Aresztowana
26 VIII 1942, przeżyła Pawiak, aleję Szucha, Majdanek i
Oświęcim.
2. "Sława", Janina Szybińska - pielęgniarka, pierwsza
łączniczka naszego wydziału. Aresztowana w grudniu
1942 roku w chwili przekazywania konspiracyjnej poczty
od nas dla WW72. Przeżyła Oświęcim.
3. "Anna", Janina Bilińska - sanitariuszka, pracowała u
nas od wiosny 1942 roku. W Powstaniu sanitariuszka
plutonu "Agaton".
4. "Hanka", Czesława Rusak (obecnie Ostrowska) uczennica. Początkowo w organizacji harcerskiej, potem
łączniczka w grupie wywiadowczej "Bradla". Po aresztowaniach w "Straganie" przydzielona do "Agatona" jesienią 1942 roku. W Powstaniu w zgrupowaniu "Sławbora".
5. "Adam", NN, po aresztowaniach w "Straganie" przydzielony do "Agatona" jesienią 1942 roku. W Powstaniu
żołnierz plutonu "Agaton".
6. "Kazio", Kazimierz Urbanek - urzędnik, po aresztowaniach w "Straganie" przydzielony do "Agatona" jesienią
1942 roku. Aresztowany w 1944.
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7. "Krytyna", Hanna Woyzbun - uczennica (później Jankowska, moja żona). Zaprzysiężona w "Agatonie" jesienią
1942 roku. W Powstaniu sanitariuszka w szpitalu AK w
Fabryce Frageta na Elektoralnej, potem w Szpitalu Maltańskim.
8. "Teresa", "Krystyna Winnicka", Barbara Wojtowicz
(obecnie Natanson) - siostra "Wojtka", studentka tajnego
uniwersytetu. Zaprzysiężona w "Agatonie" jesienią 1942
roku. Aresztowana w styczniu 1943 roku. Przeżyła tyfus
na Majdanku, Ravensbrück i Buchenwald - Lipsk.
9. "Ewa", Zofia Łukaszewicz (obecnie Wojtan) - uczennica. Przydzielona do "Agatona" z wydziału łączności O II.
10. "Grażyna", NN - uczennica. Przydzielona do "Agatona" z wydziału łączności O II. Aresztowana w roku 1943,
zginęła w Oświęcimiu.
11. "Maria", Amelia Mandowska - zatrudniona w "Społem", trafiła do "Agatona" przez panią Zofię Woyzbun.
Zaprzysiężona przeze mnie zimą 1942/1943. W Powstaniu początkowo bez przydziału, potem na Starym Mieście (w oddziale mjr. "Barry") i w Śródmieściu.
12. "Pani Wanda", Janina Knoll - matka "Elżbiety", żona
generała E. Knoll-Kownackiego, jednego z dowódców w
bitwie nad Bzurą. Zaprzysiężona w "Agatonie" w 1943
roku.
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13. "Zosia", Zofia Maringe (obecnie Jokiel) - uczennica,
łączniczka "Agatona" od roku 1943.
Mało wiem o tych kolegach. Po niektórych został mi w
pamięci tylko zarys sylwetki na ulicy, uśmiech, barwa
głosu. Niewiele mówiący pseudonim i ostatni meldunek
o aresztowaniu. A przecież było jeszcze wielu takich,
których nawet pseudonimów nie znałem. Znałem tylko
kryptonim lokalu czy komórki, w której pracowali. Wiedziałem, że przechowują naszą pocztę, dostarczają nam
materiałów, przekazują wiadomości, że wspólnie z nami
narażają codziennie życie. Może dziś mijamy się obojętnie na ulicy, nosząc wspólne wspomnienia, które nie spotkają się już nigdy.
Zadaniem łączniczki było powiązanie poszczególnych
pracowni, lokali, osób. Cóż łatwiejszego niż spotkać się z
umówioną osobą w umówionym miejscu i czasie, wymienić jakiś zwykły przedmiot, paczkę, gazetę, kopertę.
Czynność bardzo prosta. Ale wie o niej, tropi ją gestapo,
żandarmeria, każdy Niemiec znajdujący się na ulicy w
mundurze czy po cywilnemu, granatowy policjant, konfident, kapuś.
Nie prowadziliśmy specjalnego szkolenia łączniczek,
choć były one najbardziej narażone na uliczne łapanki i
aresztowania. Poza szczegółowym "rozkładem jazdy",
określającym przypadającą na każdą łączniczkę ilość
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spotkań i ogólną informację o technice przekazywania
tajnej poczty, łączniczka dostawała komplet fałszywych
dokumentów, przenośną skrytkę i na życzenie truciznę.
Łączniczki nie posiadały broni. Korzystaliśmy z doświadczeń bezimiennych wpadek, aresztowań i przesłuchań,
które do nas docierały. Każdy ustalał sobie osobiste rygory, nużące na co dzień i pozornie niepotrzebne. Nie
wiem, kiedy trudniejsze do przestrzegania, czy w okresie
spokoju, gdy wydawały się przesadną ostrożnością, czy
w chwilach gdy osaczały strachem, że zaniedbaliśmy
szanse.
W roku 1942 Aleksander Kamiński (Juliusz Górecki, "Hubert"), szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego AK, redaktor "Biuletynu Informacyjnego",
autor książki Kamienie na szaniec napisał książkę-podręcznik pt. Wielka gra. Książka pomyślana była jako
podręcznik-instrukcja życia konspiracyjnego dla młodzieży harcerskiej i dla żołnierzy AK. Ujmowała zagadnienie
wyczerpująco i bardzo obrazowo. Nie została rozkolportowana. Uznano, że może ona ujawnić wobec Niemców
technikę życia konspiracyjnego, i niemal cały nakład został zniszczony.
Codzienne życie w konspiracji wytworzyło swoisty savoir-vivre lub raczej "regulamin bhp" - bezpieczeństwa pracy. Pierwsze przykazanie - jak najmniej wiedzieć, pamiętać. Doświadczenia aresztowań i przesłuchań w gestapo
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nauczyły, że ten tylko na pewno nic nie powie, kto nic
nie wie. Ten nakaz antyciekawości był zabezpieczeniem
zarówno siebie samego, jak i towarzyszy roboty. A przecież trzeba było znać i pamiętać precyzyjnie wiele adresów, terminów, haseł. Stąd swoista technika notowania,
tak aby nie pozostawić obciążających śladów, kryptonimów, skrótów i numerów telefonicznych, z których przyjdzie się w przypadku aresztowania tłumaczyć wobec gestapowca - speca od spraw konspiracji. Notowanie na bilecie tramwajowym, na świstku papieru, który można w
każdej chwili niepostrzeżenie wyrzucić, na gazecie, którą można zostawić. Jak najmniej wiedzieć o innych i jak
najmniej ujawnić wiadomości o sobie. Nie z powodu braku zaufania, ale żeby nikogo nie obarczać dodatkową informacją, która przy aresztowaniu i przesłuchaniu może
obrócić się przeciw niemu. Nie było to łatwe. Każdy żyjący w konspiracji potrzebował chwili szczerości, odprężenia. Rozmowy z kimś bliskim, która uwolni go od lęków i
podejrzeń, pokwituje radość z udanej roboty, pomyślnej
wiadomości. Nie każdemu wystarczał monolog z samym
sobą. Stąd tyle służbowych powiązań konspiracyjnych
między najbliższymi ludźmi. Najbliżsi stawali się towarzyszami w konspiracyjnej służbie, towarzysze z konspiracyjnej służby - zostawali najbliższymi na resztę życia.
Praca łączniczki była niebezpieczna i męcząca. Podlegała żelaznym rygorom. Żeby ją usprawnić i zabezpieczyć,
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wykształcił się w konspiracyjnej łączności system, w którym każda działająca osoba znała tylko poszczególne
ogniwa w łańcuchu powiązań. Łączniczka wie, gdzie i od
kogo dostaje pocztę i komu ją ma przekazać. Nie zna adresu, z którego poczta do niej trafiła i co dalej się z nią
stanie. Najczęściej stosowana metoda spotkań ulicznych
- na przystanku, na skwerku, w kościele - była w przypadku ważniejszych powiązań dublowana. Jeśli spotkanie nie doszło do skutku, łączniczka ma swoje zapasowe
"skrzynki pocztowe", sklepy, stragany, rzadziej kawiarnie, gdzie może przekazać lub odebrać pocztę nie doręczoną na spotkaniu, zostawić wiadomość, meldować natychmiast o każdej pomyłce i zgubie. Ma swoje upodobania. Niektóre ulice lubi, dobrze się na nich czuje - innych
unika. Przeżywa okresy konspiracyjnej klaustrofobii unika wówczas spotkań w lokalach zamkniętych, w kawiarniach, sklepach, lepiej czuje się na ulicy, w parku.
Łączniczka ma od czterech do ośmiu spotkań dziennie, a
czasem nawet więcej. Rozpoczyna pracę skoro świt, a
ostatnią pocztę dostaje nierzadko tuż przed godziną policyjną. Nieraz musi się spieszyć. Nie na darmo instrukcja
szefa wywiadu przewiduje, że poranna poczta alarmowa
nadana do "Agatona" między 9 a 11 rano musi hyc dostarczona tego samego dnia, a popołudniowa nadana
między 15 a 16,30 następnego ranka. To i nas zobowiązuje do pośpiechu. W porę dostarczone fałszywe doku-
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menty niejednemu pozwoliły zmienić skórę, miejsce zamieszkania - uratowały życie.
Podstawowa zasada bezpieczeństwa to przeciętny wygląd wtapiający się w tło ulicy, trudny do zapamiętania
przez kapusia, do przekazania przez konfidenta, łatwa
do stosowania wobec na ogół ciężkich warunków materialnych pracujących w naszej komórce ludzi. Absolutna
punktualność, gdyż każda minuta przymusowego czekania może narazić tego drugiego. Dobra znajomość miasta, zwłaszcza swojej trasy, ze skrótami, przejściowymi
podwórkami.
Unikaj stałych spotkań o tej samej porze w tym samym
miejscu. To ułatwia robotę kapusiowi. Zmieniaj miejsca
spotkań i trasy dojścia. Na ulicy zachowuj się spokojnie,
"przepisowo". Nie biegnij, nie czepiaj się tramwaju przypadkowy mandat, sprawdzenie dokumentów, a
zwłaszcza protokół może być groźny. Szczególnie ważne
(ale niestety niedostatecznie u nas przestrzegane wobec
łatwości uzyskiwania dokumentów): szanuj fałszywe dokumenty, nie zgub ich. Adres i nazwisko są fałszywe, ale
zdekonspirujesz dokument i własną fotografię. Będąc na
ulicy w godzinach pracy, miej zawsze przygotowaną "legendę", pasującą do dokumentów, którymi będziesz musiała się legitymować. Poza służbą nie chodźcie razem
po ulicy, nie umawiajcie się na lody, na ciastko (to dotyczyło zwłaszcza .serdecznie ze sobą zaprzyjaźnionych
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naszych młodych łączniczek). Dalej już wskazówki bardziej specjalistyczne. Na przystanku tramwajowym nie
wolno czekać zbyt długo, bo przepuszczenie wszystkich
kursujących tą trasą linii tramwajowych rzuci się w oczy
obserwującemu przystanek kapusiowi, specowi od tropienia ludzi z organizacji. Spotykając się z kimś, kto już
czeka w ruchliwym punkcie miasta, nie we1 no do niego
podejść, zanim on nie da znaku potwierdzającego - spojrzeniem, uśmiechem, gestem, że nie jest obserwowany.
Dwa kolejne punkty spotkań ulicznych nie powinny być
zbyt blisko siebie; jeśli zauważysz idącego za tobą kapusia, musisz mieć czas i miejsce, by się od niego urwać.
Bezbłędna znajomość posiadanych dokumentów osobistych i "legendy".
Niemcy wiedzieli dobrze, że w Warszawie wielu ludzi ma
lewe dokumenty. W przypadku zatrzymania na ulicy, łapanki, sprawdzali papiery. Nie wystarczało, że były technicznie bezbłędne, w miarę podniszczone, że pasowały
do legitymowanego. Trzeba było przejść egzamin ze znajomości samego siebie. Imię, nazwisko, data urodzenia,
adres, miejsce pracy. Szybko, na wyrywki. To wcale nie
takie proste przy częstych zmianach papierów i osobowości. Dlaczego o tej porze - praca trwała dziesięć godzin dziennie - jestem na ulicy? Kto to jest ten drugi, z
którym rozmawiałem przed chwilą, a który stoi obok w
pozycji "Hände hoch" i czeka, aż zaczną go wypytywać
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zaraz po mnie? Jak się nazywa mój przełożony w instytucji niemieckiej, której fałszywy ausweis wyciągnąłem
przed chwilą z kieszeni, a którego - legitymujący mnie
gestapowiec - może znać osobiście?
Świadomość, że drobna pomyłka, pierwsze potknięcie
się czy zbyt długa chwila namysłu wywołuje wzmożoną
podejrzliwość, nie ułatwia odpowiedzi. Niemcy wiedzieli
o tym równie dobrze. Stąd metoda zastraszania. Ciemny,
stalowy hełm żandarma, w którym pierwszy lepszy pucołowaty dureń wygląda groźnie, trupia główka na czapce
esesmana, granaty za pasem, pistolet w ręku. Wypróbowana reżyseria strachu. Krzyki, bicie, strzały. Przerazić,
ogłupić, odebrać spokój i logikę myślenia.
Skuteczna broń każdego z nas to przede wszystkim nie
dać się zastraszyć, zachować spokój. Uwierzyć we własne fałszywe dokumenty, własną - wczoraj wymyśloną
"legendę".
Poza tymi ogólnymi prawidłami niemałą rolę grały indywidualne upodobania i przyzwyczajenia. "Adam" jeździł
na rozklekotanym rowerze, w nigdy nie prasowanych
spodniach, porwanej kurteczce z wyładowaną torbą, na
dnie której woził pocztę. "Kazio" zawsze nienagannie
ubrany, z parasolem w ręku i starannie złożoną gazetą,
w której mieściła się zazwyczaj jego porcja konspiracyjnej poczty.
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Czy stosowanie reguł konspiracyjnego życia gwarantowało bezpieczeństwo osobiste? W okupowanej Warszawie żaden uczciwy Polak nie był całkowicie bezpieczny.
Najbardziej ostrożni, w niczym nie zaangażowani - wpadali, najbardziej nierozważni, ryzykujący nieraz bez potrzeby - wychodzili cało. Przestrzeganie reguł zwiększało
jednak szansę. Jeśli dawało rezultaty, to przede wszystkim dlatego, że w okupowanej Warszawie w każdej sytuacji można było liczyć na drugiego człowieka. Zawsze na
kolegę z organizacji, bardzo często na przypadkowego
przechodnia. Jednak nawet przy ścisłym przestrzeganiu
konspiracyjnego bhp - żeby łączniczka mogła w "Agatonie" przetrwać dwa lata bez aresztowania, musiała mieć
łut szczęścia.
"Jechałam z Żoliborza. Na Miodowej przy Długiej zatrzymali tramwaj. Żandarmi - rewizja. Pocztę miałam tego
dnia niewielką. Bezmyślnie przełożyłam ją z torby do kieszeni palta. Wyszłam pierwsza na pomost wprost na żandarmów. Bałam się bardzo, ale wyszłam pierwsza. Przeszukali starannie torbę, do kieszeni nie zajrzeli."
"Czekałam na przystanku w Alejach Jerozolimskich
przed BGK. Ludzie ostrzegali, że na moście łapią. Musiałam jechać z pocztą do «Żmijewskiego» na Saską Kępę.
Przez most przejechałam spokojnie. Na rondzie czekały
budy. Wysadzili nas wszystkich z tramwaju. Żandarm
sprawdził moje papiery i wepchnął mnie z powrotem do
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tramwaju na platformę, i poszedł po innych. W tej chwili
motorniczy szybko odjechał."
"Jechałam tramwajem. Łapanka. Wysadzili wszystkich z
trzech wagonów obok muru getta na Konwiktorskiej.
Otoczyli nas kordonem. Pusty tramwaj odjechał. Oprócz
kilku małych kopert w skrytce niosłam dwie paczki i jakiś rulon. Ustawiali nas czwórkami, jakby w ogonkach do
czterech rewidujących nas Niemców. Nogi zrobiły mi się
gumowe, ale uspokoiłam się i zaczęłam się przyglądać
rewidującym Niemcom. Stałam daleko, ale usłyszałam,
że ten, który rewidował nasz rząd, mówił po polsku. Odepchnęłam kilka osób stojących przede mną i z rulonem w
jednej ręce i ausweisem w drugiej stanęłam druga w kolejce. Puścił mnie nie sprawdzając. Gdy wskoczyłam do
tramwaju, który wolno przejeżdżał obok nas, jakiś starszy człowiek wziął mnie pod rękę i posadził na swoim
miejscu."
"Szliśmy we dwoje z «Anną», której za chwilę miałem
przekazać pocztę. Koło kościoła na Chłodnej wpakowaliśmy się w łapankę. Wziąłem «Annę» czule pod rękę i jak
para zakochanych, przytuleni do siebie poszliśmy wprost
na żandarma, który stał z pistoletem maszynowym w
ręku. Spojrzał na nas zdziwiony i bez słowa przepuścił
nas."

9. ŁĄCZNICZKA

167

"Szłam ulicą Bagno do Królewskiej. Zza zakrętu zobaczyłam Niemców idących całą szerokością ulicy. Nie wiem,
dlaczego uciekłam, choć nie miałam już przy sobie poczty. Wpadłam na podwórze domu na Królewskiej przechodnią bramą do sieni pełnej skrzyń. Słyszałam
strzały."
"W łapankę wpadłam na Targowej. Na rogu Kijowskiej
tyraliera, na rogu Ząbkowskiej tyraliera i budy. Wszystkie przecznice poobstawiane. Sklepy i bramy pozamykane. Wpakowali mnie do bramy, gdzie już czekało dużo ludzi na załadowanie do budy. Pilnował nas żołnierz z karabinem w ręku. Prosiłam, żeby mi pozwolił zatelefonować z sąsiedniego sklepu do matki, zawiadomić ją o
aresztowaniu. Nie rozumiał. Gdy już załadowali wszystkich mężczyzn, powiedział mi po polsku: «Uciekaj!», i
wypchnął mnie kolbą na podwórze."
"Wiozłam pocztę dla «Żmijewskiego» na Saską Kępę. Jechałam zatłoczonym tramwajem na «ślepaku» [stopień
po drugiej stronie platformy - S.J.] w trzecim wagonie.
Gdy rozpędzony tramwaj zjeżdżał z mostu w kierunku
ronda nawaliły hamulce. Pierwszy wagon wyskoczył z
szyn, drugi przewrócił się, trzecim zarzuciło.
Ocknęłam się, leżąc na jezdni wśród jęczących ludzi. Ku
własnemu zdziwieniu stwierdziłam, że torbę z pocztą
trzymam w ręku. Bałam się policji i karetek pogotowia,
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które nadjeżdżały. Wstałam z trudem i dowlokłam się do
«Żmijewskiego». Przez 10 dni leżałam z nogami w szynach."
"Weszłam do kościoła Wizytek, gdzie byłam umówiona z
«Kaziem». Czułam, że ktoś wszedł za mną. Uklękłam w
ławce. «Kazio» czekał. Spojrzałam na niego jak na kogoś
obcego. Zrozumiał."
"To był okres najgorszych łapanek - październik 1943 r.
Nie sprawdzali nawet dokumentów. Wywozili w ruiny
getta i tam wprost z budy rozstrzeliwali. Miałam spotkać
się z Krysią, moją siostrą, na skwerku Hoovera na Krakowskim Przedmieściu, żeby jej przekazać pocztę dla
pracowni «Blikle». Szłam Bednarską, z fotografiami od
«Senexa». Dochodziłam już do Krakowskiego Przedmieścia, widziałam już Krysię. Ona mnie też spostrzegła i
szła w moim kierunku. Nagle zazieleniło się od żandarmów, którzy wyjechali z Miodowej. Zdążyłam skręcić w
prawo i wpaść do kościoła Św. Anny. Położyłam się w
głębi kościoła za ołtarzem. Byłam pewna, że Krysię wzięli. Czekałam, kiedy przyjdą po mnie. Jak długo tam leżałam? Nie wiem. Długo. Kiedy zdecydowałam się wreszcie
wyjść, ani żandarmów, ani bud już nie było. Krysia przeczekała łapankę w podziemnym WC pod skwerkiem, do
którego Niemcy, nie wiadomo dlaczego, nie weszli. Była
pewna, że mnie wzięli. Nie od razu poznałyśmy się, bo
płakałyśmy obie."
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Przygoda? - Nie. Zwykły dzień łączniczki. Kilka minut,
czasem tylko kilka sekund, po których serce wali i nogi
robią się dziwnie ciężkie. I jedno jeszcze, o czym trzeba
pamiętać: - to są relacje tych, którym się udało. Ci, którym się nie udało, najczęściej nie mogli przekazać nam
swych wspomnień.
Raz tylko nasza łączniczka, nie pytana, dobrowolnie pokazała zawartość konspiracyjnej poczty. Powstanie zaskoczyło "Hankę" z pocztą na ulicy. Zameldowała się u
dowódcy najbliższego oddziału AK. Wylegitymowała się
niesioną pocztą. Dzięki konspiracyjnej poczcie dostała
powstańczy przydział.
Odwaga i łut szczęścia przydawały się nie tylko łączniczkom. 17 stycznia 1943 roku w pamiętny dzień łapanek
"Wojtek" spotkał się z matką w cukierni na Filtrowej,
niedaleko placu Narutowicza. W legitymacji Ostbahn
miał bibułkę-gryps na Pawiak do aresztowanej siostry
"Teresy", łączniczki aresztowanej jako Krystyna Winnicka. Matka miała dopisać kilka słów. W teczce miał przy
sobie książkę meldunkową z domku profesora Turskiego
na ulicy Mochnackiego. Chciał w tej książce "spreparować" prawdziwy meldunek dla siostry. Łudził się jeszcze
wtedy, że da się ją wyciągnąć z Pawiaka.
Wpadli do cukierni. "Hände hoch!" Ausweis Ostbahn podziałał, ale zdradził "Wojtka" gryps. Gestapowiec wie-
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dział, co to jest. Zbił go po twarzy. Żandarm z karabinem
na pasie doprowadził go do budy. Uskoczył mu pod ramię. Zanim Niemiec zdjął karabin i strzelił, "Wojtek"
zdążył przebiec kilkanaście kroków. Żandarm spudłował.
W cukierni została matka "Wojtka", jego ausweis na fałszywe nazwisko i fałszywy adres oraz książka meldunkowa. Zawiadomił natychmiast Turskich - nie nocowali w
domu. "Wojtek" też do mieszkania nie wrócił, przenocował na strychu. Matkę jego wzięli na Pawiak i wieczorem
wypuścili.
Następnego dnia poszedł do cukierni na Filtrowej.
- Zostawił pan tu coś wczoraj - przywitała go kelnerka, z
obojętną miną oddając mu teczkę i książkę meldunkową.
- Nie zapłacił pan za dwie kawy.
Staraliśmy się zabezpieczyć nasze łączniczki. "Pakulscy"
produkowali dla nich całą kolekcję różnych toreb, teczek
i termosów o podwójnych dnach i przemyślnych zabezpieczeniach. W innych wydziałach - które również zaopatrywaliśmy - to wystarczało, u nas nie. Tam tajna poczta
zawierała przeważnie skrawki bibułki, niewielkie kartki
papieru, rzadziej dokumenty. U nas codzienną zawartość
poczty stanowiły: pieczęcie, klisze drukarskie i fałszywe
dokumenty. Jeśli in blanco - to zwykle w większych nakładach, jeśli już wystawione, to nieraz po kilka kompletów w poczcie jednej łączniczki. Nie można ich powygi-
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nać, poskładać. Zrobienie skrytki przenośnej o tak dużej
pojemności, a do tego do stałego użytku z możnością
wyjmowania zawartości na ulicy - było trudne. Nawet dla
"Pakulskich".
Na początku roku 1944 wpadliśmy na pomysł, który teoretycznie zabezpieczał naszą tajną pocztę przed Niemcami. Wykorzystaliśmy ich kult dla instytucji, pieczęci, dla
słów: "Geheim" – tajne i "Dienstlich" - służbowe. Nasze
przesyłki przestały być tajną pocztą AK, stały się oficjalną korespondencją pomiędzy niemieckimi instytucjami.
Wybraliśmy instytucję o dostatecznie urzędowej nazwie,
ale i nie nazbyt oficjalną, co upoważniało, aby osoby cywilne, nie-Niemcy, mogły być w niej zatrudnione w charakterze gońców i doręczycieli: Landwirtschaftliche Zentrallstelle (Centralny Urząd Rolnictwa). Wydrukowaliśmy
legitymacje tej instytucji, koperty firmowe i odpowiedni
komplet pieczątek. Nasze łączniczki dostawały niebieskie legitymacje L-Z-St - oraz odpowiednie zaświadczenia z tej instytucji, stwierdzające, że są zatrudnione i
upoważnione do przenoszenia korespondencji służbowej.
Jak przystało, zaświadczenie kończyło się stereotypową
prośbą do wszystkich władz, "by w razie potrzeby udzieliły okazicielowi pomocy". Odtąd nasza konspiracyjna
poczta nie wymagała skrytek. Pakowana była w koperty
lub paczki, wszystko z nadrukiem L-Z-St, adresowana do
instytucji niemieckich. Starannie opieczętowana okrągłą
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pieczęcią L-Z-St z hitlerowskim orłem, wzmocniona dużym stemplem "Geheim" - tajne, lub "Dienstlich" - służbowe. Zależnie od humoru "Doroty" przygotowującej w
sekretariacie pocztę do ekspedycji lub pracowni odsyłającej zamówienia. Posiadaliśmy listę i adresy niemieckich instytucji, do których adresowaliśmy nasze przesyłki.
Mieliśmy oboje z "Dorotą" przekorną satysfakcję, gdy na
przykład papiery dla Marie Springer, kurierki wywiadu,
jadącej w głąb Rzeszy, wychodziły od nas adresowane do
"KriPo" - Policji Kryminalnej, urzędującej na Sieges Alee
(Aleje Ujazdowskie). Byliśmy przesądni. Nie adresowaliśmy nigdy naszej korespondencji do gestapo - na Strasse
der Polizei (aleja Szucha).
Po przeczytaniu pierwszego wydania tej książki zadzwonił do mnie któregoś dnia "Kubuś" - Stefan Bałuk: "Znalazłem coś dla ciebie do drugiego wydania." Gdy wypytywałem zaintrygowany, spławił mnie grzecznie, ale stanowczo: "Zobaczysz jutro."
Przyniósł mi fotografie dokumentów naszej komórki, które odnalazł, porządkując swoje fotoarchiwum. Była
wśród nich i nasza "firmowa" koperta L-Z-St. zaadresowana: An die Staatlichen Getreide u. Industriewerke
Warschau - Szwedzka 2/4. Stąd jeszcze jedna refleksja,
zbieg okoliczności. Jak widać ze zdjęcia (foto nr 39), ad-
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res Landwirtschaftlich Zentrallstelle brzmiał: Warschau,
Moniuszkistr. 10. Od 1964 roku mieszkam na Moniuszki
10.
W przypadku łapanki i rewizji ulicznej łączniczka zamiast ukrywać pocztę lub w ostateczności starać się jej
pozbyć miała oficjalnie zademonstrować zawartość torby
z legitymacją i upoważnieniem i żądać natychmiastowego zwolnienia. Mieliśmy tak świetne łączniczki, że zrobiłyby to z odpowiednim tupetem. Na co dzień, nawet bez
łapanki i rewizji, tak opakowana poczta dawała łączniczce poczucie pewności siebie i spokoju, które było połową
powodzenia.
Nie mieliśmy okazji wypróbować działania naszej "urzędowej" poczty na odpowiednim przeciwniku. Raz tylko
zatrzymał "Bartka" niosącego pocztę "zielony" stojący
przed wącha na rogu Żelaznej i Chłodnej. Przeglądając
teczkę, natrafił na spory pakiet, zapakowany "urzędowo"
jak przesyłka L-Z-St. Na pytanie: "Was ist das?" - "Bartek" odpowiedział prawdę: "Poczta". Żandarm przeczytał
adres na przesyłce. Poskutkowało.
Czy łączniczki bały się? Różnie. "Wstyd się przyznać wspomina "Anna" - ale nie bałam się. Wierzyłam we własne przeczucie, byłam spokojna. Wiedziałam, że mi się
nic nie stanie. W konspiracji miałam chwile wielkiej radości i świadomości szczęścia."
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"Nieraz bałam się okropnie - powiedziała mi "Krystyna" zwłaszcza gdy wydawało mi się, że ktoś za mną chodzi.
To paskudne uczucie. Dostałam kiedyś ciężką dużą walizkę. Nie wiedziałam, co w niej jest, ale sądząc z ciężaru, mogła to być broń, granaty lub amunicja. Miałam
rano zanieść ją do kościoła Zbawiciela i oddać na znak
rozpoznawczy. Musiałam zabrać walizkę na noc do domu
na Saską Kępę. Bałam się tak, że przez całą noc nie
zmrużyłam oka. Jedyny raz wówczas myślałam, że nie
wykonam rozkazu i nie zabiorę ze sobą tej walizki do
tramwaju. Ale pojechałam i oddałam.
Na co dzień nie myślałam, że mogę wpaść. Przyzwyczaiłam się. Dostawałam pocztę - oddawałam. Bałam się tylko, że gdy nie zdążę do szkoły, panna Małcużyńska spojrzy na mnie surowo i powie:
- Woyzbunówna, ty się znowu spaźniasz!"

10. «SKRZYNKA» I LOKAL KONTAKTOWY
Uzupełniającym ogniwem łączności były "skrzynki pocztowe" i lokale kontaktowe. "Skrzynka" - to miejsce, w
którym można było zostawić i odebrać wiadomość lub
pocztę. Miała jeszcze tę dodatkową zaletę, że oddawca i
odbiorca mogli być sobie nie mani. Wystarczyło znać
miejsce i hasło. Lokal kontaktowy umożliwiał swobodną
rozmowę, czasem - spotkanie kilku osób.
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I jedno, i drugie było szczególnie niebezpieczne dla
osób, które z pełną świadomością i w większości bezinteresownie użyczały tych lokali. Korzystali z nich ludzie
mocno zaangażowani w podziemnej robocie, nierzadko
poszukiwani i tropieni przez gestapo. Przyjdą - i jeśli nie
wpadną w "kocioł", w zastawioną w lokalu zasadzkę - to
załatwią sprawę i pójdą. A lokal zostaje. Zostają również
powiązani z tym lokalem ludzie, którzy tu pracują, mieszkają. Gestapo umiało być cierpliwe. Czekać, obserwować. I błyskawicznie uderzyć.
Ochronę lokali konspiracyjnych stanowiła przede wszystkim ich ilość. "Skrzynką pocztową" mógł być każdy warszawski sklep, kawiarnia, warsztat, stragan uliczny, budka z gazetami - lokalem kontaktowym każde warszawskie mieszkanie. Gdyby można było odtworzyć inwentaryzację lokali konspiracyjnych, czynnych w Warszawie w
okresie pięciu lat okupacji, to okazałoby się, jak znikoma
była ilość lokali i mieszkań "czystych", takich, w których
"nic się nie działo". W jak wielu sąsiadowały ze sobą komórki różnych organizacji, nic o sobie nawzajem nie wiedząc lub mijając się dyskretnie.
Tylko nieliczne lokale, o szczególnym znaczeniu, miały
specjalne zabezpieczenie: zamaskowany dostęp, zapasowe drogi ewakuacji, lub korzystały z ochrony czynnej uzbrojonych czujek i posterunków, uzbrojonej załogi. Powszechnie natomiast stosowana była ochrona bierna: sy-
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gnały ostrzegawcze lokali, hasła lub znaki rozpoznawcze
ludzi.
Sygnał ostrzegawczy lub raczej sygnał potwierdzający,
że lokal jest bezpieczny. Obowiązywała bowiem zasada,
że brak umownego sygnału oznacza zagrożenie lokalu.
Sygnał winien być taki, by nie zwracał uwagi niewtajemniczonych, i - co było bardzo ważne - taki, by w chwili
potencjalnego zagrożenia można go było łatwo usunąć.
Doniczka kwiatów w oknie mieszkania widoczna z ulicy,
którą łatwo zdjąć na dźwięk każdego dzwonka i ustawić
z powrotem. Umownie zasunięta firanka, kartka z ceną
na wystawie sklepowej, kawałek sznurka wystający spod
zamkniętych drzwi.
Hasło - zwykle krótkie pytanie — potwierdzone umowną
odpowiedzią. Proste, ale jednocześnie dostatecznie wyróżniające się, choćby kolejnością słów, wykluczającą
jego przypadkowe użycie przez niewtajemniczonego, a
jednocześnie niezbyt sztuczne
i przez to nie zwracające uwagi przypadkowych słuchaczy. Odzew - potwierdzenie, że trafił właściwie i że w
tym momencie może przekazać lub odebrać wiadomość
lub przesyłkę. Znak rozpoznawczy - gazeta trzymana w
umowny sposób, podkreślone słowo w tytule, dwie części
zwykłego przedmiotu: ołówka, banknotu, kartki papieru,
które po złożeniu przystają do siebie.
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W "Agatonie" mieliśmy "skrzynek" sporo. Tylko niektóre
znałem osobiście.
Drogeria firmy "Jan Beeger" Marszałkowska 59 niedaleko Śniadeckich jest dobrze wyposażona, kierownik (Jerzy
Napiórkowski) uprzejmy i cierpliwy, biegle mówi po niemiecku. W sklepie jest kilka osób. Młoda dziewczyna
szuka szamponu do włosów. Wybiera wśród wielu opakowań. Nie znalazła. Przeprasza. Wychodzi. Właściciel bez
trudu odnajdzie kopertę, którą mu zostawiła "Krystyna",
i schowa ją do szuflady z ziołami.
Stragan na placu Jana Kazimierza. Starzyzna, domowe
rupiecie, garnki, narzędzia. Urzęduje przy straganie
starsza, gruba babina, której od czasu do czasu pomaga
mąż kolejarz. (To dlatego mówiliśmy o tej skrzynce "u
żony kolejarza".) "Potrzebuję latarki na dwie baterie z
czerwonym światłem" - to hasło, po którym żona kolejarza wręcza mi spod lady latarkę. Zostawił ją ktoś od "Pakulskich". W jednej baterii są wycienione filmy z miesięcznym meldunkiem do Londynu.
"Jeleniarz" urzęduje od rana do zmroku, przy żelaznym
ogrodzeniu Saskiego Ogrodu, naprzeciw Zachęty przemianowanej na Haus der Deutschen Kultur. Drewniany
stolik pod ceratowym daszkiem zastawiony jest pamiątkami, które kupują jadący na urlop niemieccy żołnierze.
Figurki, wazoniki, szkatułki. Bardzo brzydkie, ale za to
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błyszczące i tanie. Specjalnością firmy, która cieszy się
największym powodzeniem wśród niemieckiej klienteli,
są cynowe "jelenie na rykowisku", które zadecydowały o
kryptonimie skrzynki. Każdy zakupiony przedmiot "Jeleniarz" starannie zawija w gazetę. Równie starannie opakowaną paczkę wręcza "Hance", która czeka wśród otaczających stragan klientów.
"Dziekanka" na Krakowskim Przedmieściu obok Karmelitów to jedna z najlepszych restauracji. Niemcy bywali
tam rzadko. Wieczorem koncert. Gra skrzypek Henryk
Palulis. Wieniawski, Paganini, Bartok. Ale także sentymentalne tanga i na życzenie gości - na pół legalne Serce w plecaku. Brawa. Skrzypek kłania się, dziękuje, komuś skinął głową. W przerwie przysiada się do stolika.
Wstając zabiera ze sobą egzemplarz "Nowego Kuriera
Warszawskiego", który przyniosła ze sobą elegancka
blondynka.
Mydlarnia, sprzęt gospodarstwa domowego na Kruczej
opodal Nowogrodzkiej. Prowadził ten sklep razem z żoną
Janusz Bucholz, działacz warszawskiej YMCA, pianista
dżezowy i kompozytor. Gdy na wystawie pojawi się puszka "mahoniowej" pasty do podłóg z wypisaną czerwonym
ołówkiem ceną, to znak, że jest poczta do odebrania. Naprzeciwko sklepu był kiosk z papierosami. To prawdopodobnie z tego kiosku agenci gestapo obserwowali sklep
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Bucholzów, zanim ich oboje aresztowali i zamęczyli na
śmierć.
Filia piekarni Bernatowicza: 6 Sierpnia 7 przy placu Zbawiciela (wprowadził nas tam "Marek" - Wojciech Bernatowicz). 7 lutego 1944 roku zjawiło się gestapo. Jeden w
mundurze i jeden cywil. Zabrali kierowniczkę sklepu (i
naszej "skrzynki") panią Józefę Górzyńską (dziś Kucharską). Zabrali ją na Szucha. Wiedzieli dostatecznie dużo.
Wydał ją dozorca-konfident. Bita - nie wydała nikogo. Na
Wielkanoc wysłali ją do Ravensbrück, który przeżyła.
Wiele spraw i kontaktów organizacyjnych można było załatwić w barach kawowych i restauracjach licznie rozkwitłych w okupacyjnej Warszawie: w "Marago" na
Wspólnej, w "Koniku" u Edzia Trojanowskiego na Hożej,
w "Canaletto" na Nowogrodzkiej, w "To Tu" na Brackiej,
"u dorożkarzy"; tak - nie wiem dlaczego - nazywaliśmy
bar na Poznańskiej, choć nigdy żadnego dorożkarza tam
nie spotkaliśmy. Jako kelnerki pracowały w tych lokalach
Polki, przeważnie panie z inteligencji, stali bywalcy znali
się z widzenia, obcy był łatwy do rozpoznania. Mimo polskiego personelu i polskiej klienteli w każdym lokalu
można było natknąć się na konfidenta, spotkać patrol
żandarmów, którzy nachodząc lokal wymuszali haracz od
właściciela.
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Byliśmy w kilka osób "u dorożkarzy". Rzadko pozwalaliśmy sobie na taki luksus i ominięcie regulaminu bhp.
Czasem była to okazja uczczenia szczególnie udanej operacji, czasem po prostu pretekst, żeby się dobrze najeść.
Kiełbasa na gorąco była tam znakomita. Skrytkę w teczce miałem wypchaną pocztą, którą dla pośpiechu zabrałem od "Gajewskiego", żeby ją rano wysłać z sekretariatu. Patrol - trzech żandarmów z rozpylaczami w ręku.
Sprawdzają dokumenty i zawartość teczek. Gdy podeszli
do naszego stolika, "Krytyna" w miarę bezczelnie powiedziała:
- Czy wam nie wstyd? My tu sobie spokojnie jemy, a wy
nam przeszkadzacie.
Żandarm spojrzał na śliczną dziewczynę i łamaną polszczyzną powiedział:
- Wsztyd, wsztyd, może i wsztyd?
Po czym cały patrol, nie sprawdzając ani mojej teczki,
ani naszych papierów, odpłynął w kierunku bufetu, gdzie
czekał na nich uśmiechnięty restaurator.
Tego dnia miałem wyznaczone spotkanie w jednym z lokali kontaktowych na Świętokrzyskiej. Na mieście było
spokojnie. Przyszedłem kilka minut przed wyznaczonym
terminem. Klatka schodowa wprost z bramy, mieszkanie
na najwyższym piętrze typowej śródmiejskiej kamienicy.
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Czekając, aż mi otworzą, zapamiętałem, jak idąca przede
mną po schodach starsza pani otworzyła sobie kluczem
drzwi i weszła do sąsiedniego mieszkania. Sąsiadka.
Było nas już trzech, ale czekaliśmy. Po kilku minutach
zjawił się "Dzięcioł", szef II Oddziału, i po przywitaniu
rozpoczął odprawę.
Zaalarmowały nas odgłosy z klatki schodowej. Mówiący
przerwał w pół zdania. Czujne napięcie, nawyk każdego
człowieka żyjącego w konspiracji, podświadomie sygnalizowało niebezpieczeństwo. Nasłuchiwaliśmy, otworzywszy drzwi do przedpokoju.
Niemcy. Słychać było obce głosy i tupot kroków. Zatrzymali się o piętro niżej. Więc nie przyszli do nas. Ale to
uspokajające wytłumaczenie starczyło nam na bardzo
krótko.
Dzwonek do drzwi. Potem dwa długie, uporczywe.
- Aufmachen.
"Dzięcioł" zapytał półgłosem, kto ma broń. Byłem bez
broni, więc automatycznie sprawdziłem, czy mam przy
sobie płaską pastylkę w ochronnym opakowaniu.
- Łomotanie do drzwi. Aufmachen. Polizei! Dzieliły nas
od nich półcalowe deski drzwi i słabe zamki. Kilka uderzeń kolbą wystarczyłoby. Wydawało mi się, że słyszę nie
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tylko własny oddech, ale i ich zdyszane oddechy po tamtej stronie.
Czekaliśmy. Na co? Aż wyważą drzwi?
To wszystko trwało krótko, ale każda z tych sekund była
wówczas bardzo długa.
Wtedy właśnie usłyszałem otwieranie drzwi sąsiedniego
mieszkania i głos starszej pani. Tłumaczyła im chropowatą okupacyjną niemczyzną, że jest w mieszkaniu
sama, że tam naprzeciwko też nikogo nie ma.
Sprawdzili jej mieszkanie. To dodało starszej pani pewności siebie. Mówiła teraz głośniej i śmielej. Wymieniła
nazwisko, które figurowało na drzwiach naszego lokalu.
Słuchałem zafascynowany jej odwagą i spokojem. Widziała, jak pół godziny temu wchodziłem, słyszała chyba
również, że po mnie wchodzili inni. Domyślała się zapewne, w jakim celu przyszliśmy. I mimo to, a może właśnie
dlatego, włączyła się. Mogła czekać. Jej, starszej, samotnej kobiecie, niewiele groziło.
Już sam fakt, że pozwolili jej mówić, dawał nam szansę.
Jeszcze jedno słabe kopnięcie w drzwi, jakby ostatni argument w rozmowie ze starszą panią.
Nasłuchiwali jeszcze przez chwilę, potem zeszli na dół.
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Nigdy więcej nie byłem w tym lokalu. Dom został zburzony w czasie Powstania. Nic nie wiem o starszej pani, najodważniejszym człowieku, jakiego spotkałem w życiu.
Jak się dowiedziałem w wiele lat później, los nie oszczędził "Dzięciołowi" podobnego przeżycia raz jeszcze.
W końcu listopada 1943 roku w lokalu kontaktowym na
Tamce odbywała się odprawa Komendy Głównej AK, na
której "Dzięcioł" miał referować miesięczny meldunek
wywiadowczy. Obecni byli "Bór", "Grzegorz", "Kortum",
"Dzięcioł", "Prezes", "Oskar" i "Szymon" - Ryszard Krzywicki, adiutant Komendanta AK "Grota", a później "Bora"
- uzbrojeni w pistolety, których dostarczenie na każdą
odprawę KG należało do obowiązków "Szymona".
"Polecił mi - jak wspomina "Anta" (Maria Kossak) kierowniczka sekretariatu O II - dostarczyć do lokalu meldunek miesięczny oraz paczkę prawdziwej kawy. Lokal
był przedzielony przedpokojem, po prawej stronie było
zebranie Komendy, po lewej mały pokój z okrągłym stołem. Położyłam na nim przyniesiony plik papierów i czekałam na «Dzięcioła», który zjawił się po chwili i zapytał:
«Czy przynieśliście kawę, panienko?» W czasie kiedy
oglądał meldunek, dały się słyszeć hałasy w przedpokoju. Wpadł «Szymon» z pistoletem w ręku, gdy otworzył
drzwi do przedpokoju, wyraźnie słychać było kopanie w
drzwi wejściowe.
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- Wszystko przepadło - powiedział «Dzięcioł», a «Szymon» spytał go, czy ma pistolet, i wyszedł z pokoju zatrzaskując drzwi.
Stałam przy stole i powiedziałam:
- Jeszcze można zniszczyć meldunek, jeszcze można wyskoczyć przez okno (to było chyba IV piętro). «Dzięcioł»
w odpowiedzi potrząsnął przecząco głową i powtórzył:
- Wszystko przepadło.
Stanął w kącie przy drzwiach odwrócony do mnie tyłem.
Posłyszałam suchy trzask - myślałam, że repetuje pistolet. Ale za chwilę poczułam zapach gorzkich migdałów.
«Dzięcioł» wciąż stał w kącie odwrócony do mnie plecami. [...] Po chwili wrócił uspokojony «Szymon». To inkasent elektrowni, wyraźnie «na bańce», tak gwałtownie
dobijał się do drzwi.
Wówczas «Dzięcioł» odwrócił się. Był blady.
- Otrułem się - powiedział."
Trzeba było jak najszybciej sprowadzić lekarza i opróżnić lokal (został tylko "Prezes", "Oskar" i "Anta"). Skorzystano z usług przygodnej lekarki, którą "Ancie" udało się
sprowadzić, narażając się na ewentualne pytania o okoliczności otrucia i kim jest pacjent. Wkrótce zjawiła się
jednak zaalarmowana przez "Prezesa" doktor Prażmow-
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ska, która stale leczyła "Dzięcioła". Przejęła ratowanie
chorego, dziękując wezwanej lekarce za pomoc i właściwą postawę.
Zniesiono "Dzięcioła" i dorożką z podniesioną budą przewieziono do lecznicy Św. Józefa na Hożej (dziś oficyna
Lecznicy Ministerstwa Zdrowia). Stan "Dzięcioła" był
groźny. Całą noc czuwali lekarze, często badając mu
krew. Z trudem udało się go uratować. Po tygodniu, po
jednodniowej wizycie w Podkowie Leśnej, zamieszkał w
lokalu na Mokotowskiej 59. Gdy go tam odwiedziła
"Anta", poprosił, żeby z nim została.
W środę 8 grudnia 1943 roku - "Anta" zapamiętała tę
datę i dzień, bo to było święto Matki Boskiej - "Dzięcioł"
oświadczył: "Jadę do rodziny na wieś, bo tu nie mogę się
wyspać. Niech pani czeka na mnie w piątek."
Aresztowali go w Podkowie Leśnej tej samej nocy wraz z
całą rodziną. Tym razem nie miał przy sobie trucizny.
Zakatowali go na śmierć w berlińskim gestapo.

11. MIESZKANIE
Wynajęcie komuś sublokatorskiego pokoju bywa zazwyczaj transakcją handlową. Czasem także objawem życzliwości, a nawet przyjacielską przysługą. W okupowanej
Warszawie wynajęcie pokoju komuś, o kim wiadomo
było, że tkwi w robocie konspiracyjnej, a do tego jeszcze
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żyje na lewych papierach, było aktem świadomego ryzyka i odwagi. Gdyby nie tysiące ludzi, którzy nie bali się
podjąć tego ryzyka, nie byłoby tak rozbudowanej w Warszawie konspiracji. Można było mieć fałszywe dokumenty, fikcyjną posadę, paradować nielegalnie w mundurze ale każdy musiał gdzieś mieszkać. A tam o każdej porze
mogła ujawnić nielegalnego lokatora przypadkowa rewizja, znaleźć przybyłe po jego tropie gestapo.
W okresie od 4 marca 1942 do 1 sierpnia 1944 roku
zmieniałem mieszkanie - jak na warunki konspiracyjne,
rzadko - osiem razy. Tylko dwukrotnie - w początkowym
okresie - mieszkałem u ludzi, którzy nie wiedzieli o mojej
cichociemnej przeszłości.
Za pierwszym razem było to przy alei Wojska Polskiego
na Żoliborzu. Mój gospodarz, urzędnik Zarządu Miejskiego, samotny w dwupokojowym mieszkaniu, poszukiwał
solidnego lokatora. Trafiłem z czyjegoś polecenia, byłem
oficjalnie urzędnikiem Ostbahnu; w mundurze kolejarza
chodziłem codziennie do pracy.
Komorne za "pokój z używalnością kuchni" wpłaciłem z
góry. Wspólnie narzekaliśmy, przekazywaliśmy sobie
wiadomości z tajnej prasy i radia pod ochronną formułą:
"Słyszał pan, co ludzie mówią." Wspólnie uzgadnialiśmy
sposoby unieruchamiania licznika elektryczności i gazomierza, co było stosowane powszechnie jako akt samo-
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obrony gospodarczej i patriotyczny nakaz. Mój gospodarz, początkowo podejrzliwy, nabierał coraz większego
do mnie zaufania. Wracałem przed godziną policyjną,
brałem "urzędowe kawałki" do roboty w domu, jak na
przykładnego urzędnika kolei przystało. Nie musiałem
tej opinii prostować, gdyż wywoływanie meldunków pisanych sympatycznym atramentem, które robiłem w łazience, maskowałem częstymi przepierkami, a przepisywanie tekstów na małe karteczki, nad czym ślęczałem
wieczorami, miało wszelkie pozory biurowej pisaniny.
Piecowe ogrzewanie mieszkania skutecznie likwidowało
ślady mej działalności. Zresztą wywoływane i przepisywane meldunki pochodziły od kolejarzy.
Jeśli w rozmowie gospodarz zadawał mi zbyt specjalistyczne pytania, zasłaniałem się tajemnicą służbową.
Uśmiechał się i znacząco przymrużał oko. O konieczności wyprowadzenia się stamtąd zadecydował nalot radzieckich bombowców i zaufanie gospodarza do mego
kolejarskiego munduru.
W nocy obudziły nas syreny alarmowe. Zapalone na niebie "świece" były zapowiedzią rychłego bombardowania.
Pierwsze bomby spadły dość daleko. Ale właśnie w chwili, gdy uspokajałem zdenerwowanego gospodarza, usłyszałem świst, dmuchnęło i znalazłem się pod przeciwległą ścianą w towarzystwie gospodarza i ramy okiennej
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bez szyb, którą podmuch wyrwał z futryny. Byliśmy obaj
cali i zdrowi, trochę potłuczeni i bardzo przerażeni.
Pomagałem gospodarzowi pozbierać się. Nalegał, byśmy
dla uzyskania przydziału szyb, nie zwlekając, sprowadzili
przedstawicieli naszych pracodawców. On - magistratu,
ja - Ostbahnu. Obie instytucje na pewno pomogą swym
pracownikom, ofiarom radzieckiego bombardowania.
Wolałem mu nie tłumaczyć ani mych obaw przed zbyt
starannym remontem mieszkania, który mógłby ujawnić
skrytkę podłogową, wykonaną w moim pokoju pod nieobecność gospodarza; ani mych zastrzeżeń co do zbyt
gorliwej opieki Ostbahnu. Pod pretekstem silnego szoku
nerwowego wyprowadziłem się "do rodziny".
Następne "legalne" mieszkanie musiałem opuścić jeszcze szybciej. Tym razem zawiniło przesadne, naszym
zdaniem, zamiłowanie do porządku pani domu i - co tu
ukrywać - nasza lekkomyślność. Przez "znajomych" wynajęliśmy wraz z "Maćkiem" elegancki pokój na piętrze
w domku pani Przyborowskiej (siostry pisarza Walerego
Przyborowskiego) przy ulicy Kaniowskiej 35, "ze sprzątaniem i używalnością kuchni". Stosunkowo wysokie komorne, które zapłaciliśmy z góry, w miarę autentyczne
dokumenty osobiste i powołanie się na "znajomych"
uspokoiło nasze gospodynie, dwie samotne kobiety, zmuszone ze względów finansowych do wynajmowania pokoi.
Występowaliśmy
tam
w
roli
solidnych
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"handlowców". Aż do chwili gdy w trakcie sprzątania naszego pokoju pani domu natrafiła na dwa pistolety nie
dość starannie ukryte przez nas na półce z książkami.
Kilka miesięcy później w domku na Kaniowskiej rozegrała się tragedia, której echo doszło do mnie. Opróżniony
przez nas pokój wynajęło małżeństwo z dwojgiem małych dzieci. Papiery mieli nienaganne, komorne płacili
punktualnie, na miasto wychodzili rzadko. Spokojni lokatorzy.
Dzwonek do drzwi. Dwaj umundurowani esesmani tropiący zbiegłych z getta Żydów. Poszli na górę. Zażądali
kosztowności i pieniędzy. Sprowadzili wszystkich czworo
do pralni w piwnicy i kazali im tam czekać. Zapowiedzieli, że wrócą. Gdy zaniepokojona pani domu zeszła po kilku godzinach do piwnicy, zastała cztery trupy w kałuży
krwi. Mąż siekierą zamordował żonę i dzieci, i sam odebrał sobie życie.
Doświadczenia nauczyły mnie, że wobec ludzi, u których
mam zamieszkać, nie wolno ukrywać, że jestem cichociemnym skoczkiem, że mam fałszywe papiery. Byłbym
wobec nich nielojalny. Mimo to, a może właśnie dlatego,
przyjmowali mnie pod swój dach. Nigdy mi nikt nie wymówił mieszkania nawet w okresie najgorszych łapanek,
nocnych rewizji, blokady całych odcinków ulicy. Wyprowadzałem się - zawsze z żalem - z własnej inicjatywy,
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przeważnie na wiadomość o aresztowaniu kogoś, kto
znał ten adres. Teoretycznie - należało uwzględniać każde potencjalne zagrożenie, jakim mogło się stać niepotrzebne ujawnienie adresu. Gdy zagrożenie było wyraźnie sygnalizowane, natychmiastowa zmiana mieszkania
była konieczna. Nieraz decydowały minuty. Wyjść natychmiast, zanim przyjdą. Nie wchodzić, bo może już są.
Ostrzeżeniem mogło być jedno słowo sąsiada napotkanego w bramie, w porę zauważony szary samochód stojący
za rogiem, ktoś stojący zbyt długo po przeciwnej stronie
ulicy. Prawda, że nerwy, strach, przemęczenie sygnalizowały nieraz fałszywe niebezpieczeństwo. Ale i odwrotnie
- dłuższy spokój mógł przytępić instynktowną czujność,
której nabywało się w atmosferze stałego zagrożenia.
W praktyce zmiana adresu nie była łatwa. W trzecim
roku wojny, odkąd zacząłem zmieniać mieszkania, mimo
pomocy specjalnej komórki zakwaterowania, coraz trudniej było znaleźć mieszkanie całkowicie czyste. Ci, którzy
nie bali się przyjąć do siebie cichociemnego skoczka,
przeważnie sami brali udział w robocie konspiracyjnej.
Nieraz ich mieszkania bywały już "spalone" i po pewnym
czasie znowu użytkowane.
Wiedziałem, że jestem lokatorem niebezpiecznym, i
mimo to musiałem narażać ludzi mi życzliwych, zdawałem sobie sprawę, że oni ryzykują więcej niż ja. Miałem
stale zapasowy komplet dokumentów - z przepustką noc-
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ną włącznie - mogłem wyjść, zniknąć. Żyłem na lewych
papierach, nie narażałem mych najbliższych. W ostateczności miałem w mieszkaniu broń i zawsze przy sobie truciznę. Jak wiejska baba, zabierająca pieniądze na targ,
zawiązywałem moją pastylkę w węzełek chustki do nosa.
Inaczej moi gospodarze. Żyli legalnie, narażali siebie i
swoje rodziny. Odpowiedzialność zbiorowa była egzekwowana przez gestapo bezlitośnie.
Gdy wieczorem wracałem do domu, byłem bezpieczny.
Nawet, jeśli tylko wydawało mi się, że jestem bezpieczny
- to mi wystarczało. Dla moich gospodarzy wraz ze mną
wracało zagrożenie. Mogłem przyprowadzić za sobą tajniaka, gestapo.
Umiejętność zapominania nazwisk i adresów była w konspiracji obowiązkiem i najskuteczniejszą formą ochrony
ludzi, którzy mi zaufali. Wbrew tej zasadzie zapamiętałem większość z moich konspiracyjnych mieszkań: na ulicy Noakowskiego 10 (?) u państwa Wolskich (?), na ulicy
Grajewskiej, na Pańskiej 9 u pani Heleny Mysłowskiej,
na Walecznych 25 u pani Zofii Woyzbun, w alei Niepodległości 168 (?) u pani Marii d'Alphonse, na Szopena 8 u
pań Heleny i Marii Wańkowiczówien. Żałuję, że nie pamiętam ani wszystkich nazwisk, ani dokładnych adresów
moich gospodarzy. Ale nie zapomniałem, jak życzliwie
otwierali mi drzwi, jak dzielili moje smutki i radości, jak
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nasłuchiwali razem ze mną, gdy w ciszy nocnej samochód zatrzymywał się przed bramą. Wracałem zwykle
przed godziną policyjną, ale dostatecznie wcześnie, żeby
się nie nadziać na przypadkowy patrol. Wolałem, żeby
nie sprawdzali ani mych papierów, ani mej zwykle mocno wypchanej teczki. Jadłem kolację u siebie w pokoju
lub razem z mymi gospodyniami (w większości moich
konspiracyjnych mieszkań dom prowadziły kobiety); wymienialiśmy zasłyszane na mieście wiadomości, konspiracyjne gazetki, ostatnie komunikaty BBC. Gadaliśmy.
Mogłem być na luzie. Lodówkę, żeby działała sprawnie,
trzeba co pewien czas odmrażać. Człowieka też. Wprowadzając się do kogoś, przestrzegałem zasady, by nie
potęgować wzajemnych zagrożeń i nie wciągać do roboty w naszym wydziale nikogo z współlokatorów. W jednym tylko przypadku, gdy zamieszkałem u pani Zofii
Woyzbun na ulicy Walecznych, nie potrafiłem tego dotrzymać.
Znałem ten dom jeszcze sprzed wojny, gdy pracowałem
u architekta Jerzego Woyzbuna jako "murzyn" przy niejednym konkursie. Podczas wojny spotykałem go na Litwie, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Sprowadzając się
na Walecznych, wiedziałem, że nie będę tam pierwszym
cichociemnym lokatorem, i że zarówno pani Zofia, jak i
jej czwórka dzieci są bliscy "organizacji". Pierwszy nie
wytrzymał - starszy syn - Jurek. Po wielu aluzyjnych
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wstępach "przyznał się", że jest kapralem AK, i zapytał,
czy mogę mu załatwić jakiś przydział. I ani się obejrzałem, jak wszyscy znaleźli się w "Agatonie".
Do kompletu zagrożeń mieszkania na Walecznych należy
jeszcze dodać Zygmunta Kleyffa, architekta, który - "spalony" w konspiracyjnej robocie - zamieszkał tam nielegalnie, oraz dwie małe dziewczynki, które pewnego styczniowego wieczoru 1943 roku przyprowadziła pani Zofia.
- To z transportu z Zamojszczyzny. Kolejarze brali dzieci
z wagonów na Dworcu Wschodnim, Jakoś się pomieścimy. Trzeba im zaraz dać coś gorącego do jedzenia i w
coś je ubrać.
Tak wyglądało w czwartym roku wojny spokojne mieszkanie Walecznych 25 m. 7, pod którym to numerem w
spisie lokatorów figurowała Zofia Woyzbun - urzędniczka
firmy "Społem".
W tym mieszkaniu, 17 stycznia 1943 roku, popełniłem
moją najgorszą konspiracyjną gafę. Pamiętam tę datę, bo
to była niedziela wielkich łapanek.
"Obławy trwały od 8 rano do wieczora. Były przeprowadzane we wszystkich dzielnicach miasta, prawie we
wszystkich komisariatach. Łapano ludzi na ulicach, wyciągano z tramwai i kolejek, obstawiano poszczególne
domy i całe bloki domów (szczególnie wielkie bloki spół-
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dzielcze), wyciągano z nich mężczyzn i kobiety. Obstawiano szereg kościołów, zagarniając tłumy wychodzące z
nabożeństw. Przez cały dzień krążyły po mieście budy."21
Na Saską Kępę budy zajechały od rana. Nie po raz
pierwszy. Ale po raz pierwszy było tylu Niemców i tyle
karabinów maszynowych rozstawionych na skrzyżowaniach. Ulice opustoszały. Słychać było pojedyncze strzały. Przez zamarzniętą Wisłę uciekali na warszawski
brzeg mieszkańcy domów położonych blisko Wału Miedzeszyńskiego.
Niemcy brali ludzi z domów. Szli z podniesionymi rękoma do bud ustawionych na ulicy Francuskiej.
W mieszkaniu na Walecznych było nas tego dnia czterech: dwaj młodzi Woyzbunowie, Zygmunt Skrobański i
ja. Łomotanie do drzwi.
- Pracuję w "Społem". Na drzwiach wisi zaświadczenie informowała płynną niemczyzną pani Zofia, która otworzyła drzwi. - Mieszkam z czworgiem małych dzieci podkreśliła, jakby z góry asekurując dwóch synów.
- A to nasz lokator, pan Wszucki - przedstawiła mnie, gdy
Niemcy otworzyli drzwi do mego pokoju. Było ich dwóch.
Obaj w długich ceratowych płaszczach. Jeden w hełmie,

21 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 339.
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z pistoletem maszynowym w ręku, drugi w czapce z trupią główką, z odpiętą kaburą pistoletu przy pasie.
Leżałem chory z dużą gorączką. Byłem całkowicie bezradny. W łóżku, w piżamie, wobec dwóch umundurowanych Niemców. Obok łóżka na krześle wisiał mój kolejarski mundur. Zauważyli go.
- Bist du Ostbahner? - zapytał ten w czapce.
- Yes, sir - odpowiedziałem regulaminowo człowiekowi w
mundurze. I natychmiast uświadomiłem sobie, że jeśli
któryś z nich rozumie choć kilka słów po angielsku, to
już nie będę im pokazywał mej kolejarskiej legitymacji.
Zrobiło się w pokoju cicho. Tylko pani Zofia nie straciła
zimnej krwi.
- Czy pan zbiera motyle? - zapytała tego w czapce, wskazując szklaną gablotę, wiszącą na ścianie nad moim łóżkiem. Trudno o bardziej absurdalne pytanie do gestapowca, który przyszedł po ludzi.
- Motyle?
Podszedł do mego łóżka, przyglądał się gablocie. Jego pistolet w otwartej kaburze był kilka centymetrów od mojej głowy.
- Papiery!
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Papiery miałem w najlepszym gatunku. Ten w hełmie
stał ciągle w drzwiach z pistoletem maszynowym w rękach.
- Angielskiego będziemy się wszyscy uczyli już chyba po
wojnie - skomentowała pani Zofia, gdy się zamknęły za
Niemcami drzwi.

12. PANI DZIUNIA
Pani Dziunia. Jak z ckliwej powieści w "Expressie". Poznałem ją na "brydżu". W brydża gram słabo i dlatego
grać nie lubię. Mylę się przy rozdawaniu kart, zapominam, co kto licytował, wychodzę "spod króla". A mimo to
byłem atrakcją "brydżowych" spotkań. Działo się to w
marcu 1942 roku, w kilka dni po skoku i przybyciu do
Warszawy. Cudzysłów przy słowie brydż tłumaczy mój
udział w tych imprezach. Takie to były i brydże. Zapraszali nas po prostu ludzie spragnieni bezpośrednich wiadomości z Anglii.
Okres naszej aklimatyzacji po skoku, oczekiwania na dokumenty i przydziały organizacyjne, a co za tym idzie,
początkowej bezczynności rozluźniał obowiązujące rygory konspiracyjne. Niby to byliśmy ściśle zakonspirowani,
niby to nikt nie wiedział, cośmy za jedni i skąd. Ale w
"ścisłej tajemnicy" wobec osób "absolutnie pewnych" nawet sama "ciotka Antosia", nasza opiekunka w okresie
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konspiracyjnego ząbkowania, łatwo rozgrzeszała siebie i
nas i prowadziła na "brydżowe" spotkania.
Było w tym może i trochę warszawskiego snobizmu wobec "angielskich" cichociemnych skoczków, i dużo ciekawości. Byliśmy dla ludzi umęczonych okupacją i niemieckimi zwycięstwami zastrzykiem optymizmu, potwierdzeniem sprawności polskiego Podziemia. Chętnie zgadzałem się występować w tej patriotycznej roli, zwłaszcza
gdy słuchaczka moich wojenno-spadochroniarskich opowieści była młoda i ładna. Pani Dziunia miała ponadto
jeszcze przymrużone brązowe oczy i umiała słuchać. Byłem dostatecznie bohaterski, w miarę dowcipny i uprzejmie wyrozumiały. Jak na moje ówczesne wymagania,
była tylko zbyt elegancka, używała zbyt dobrych francuskich perfum, nosiła zbyt cienkie pończochy. Za dobrze
znała ostatnie programy występów artystycznych "Fregaty", "U Aktorek", "SiM-u". Miałbym jej pewnie więcej
do zarzucenia, gdyby nie była taka miła i ładna. Gdy ją
spotkałem po raz drugi na podobnym "brydżu", wydawało mi się, że znamy się już od lat. Słuchała mnie równie
uważnie.
Dostałem dokumenty i przydział organizacyjny. Poszedłem do roboty. Więcej na "brydżach" nie bywałem.
1943. Na jednej z tygodniowych odpraw "Dzięcioł" nadał
mi nową robotę. Zastrzegł, że nie jest to rozkaz, ale pro-
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pozycja, której wykonania mogę się nie podjąć. Byłem
mocno zaintrygowany takim postawieniem sprawy. Szef
nie patyczkował się z nami, a do kłopotliwych zadań zdążyłem się już przyzwyczaić. Proponował, bym się podjął
obsługi specjalnego kuriera Komendanta AK na trasie
Warszawa-Wilno. Mieliśmy go zaopatrywać w fałszywe
dokumenty i pakować mu pocztę.
- To nie jest łączność naszego Oddziału i możecie się nie
podejmować tej roboty - ciągnął "Dzięcioł" - ale zależy mi
na niej. Były wpadki. A to jest szlak kurierski, który musi
być utrzymany.
Czułem, że obok istotnej potrzeby niemałą rolę grała ambicja szefa, by pokazać "górze", że damy sobie radę w sytuacji, w której inne komórki mają trudności.
Warszawa-Wilno. To była paskudna trasa. O jej znaczeniu wiedział dobrze zarówno "Dzięcioł", jak i gestapo.
Toteż przejście kontroli dokumentów na punkcie granicznym między Generalgouvernement a tak zwanym
Ostlandem w Małkini było dla kuriera jadącego na fałszywych papierach szczególnie niebezpieczne. Studiowaliśmy tę trasę już od dawna. Gestapowców z Małkini
"znaliśmy" z ich podpisów stawianych na kontrolowanych dokumentach, które wracały do nas. Nie lekceważyliśmy ich. Na podstawie używanych przepustek granicznych ustaliliśmy daty dyżurów poszczególnych gesta-
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powców na stacji w Małkini. Ten swoisty "kalendarzyk"
pozwalał zaopatrywać naszych kurierów w Durchlasscheiny, upoważniające do wielokrotnego przekraczania
granicy, pozornie już sprawdzane, z podpisami i stemplami kontroli granicznej, a więc tym bardziej godne zaufania, których ponowna kontrola winna ograniczać się do
formalności. Mieliśmy bogatą kolekcję wszelkich niezbędnych podpisów i pieczęci oraz autentyczne dokumenty in blanco. Wytrzymywały - jak dotąd - każdą kontrolę. Nie zaniedbywaliśmy niczego, co było w naszej
mocy, by uchronić naszych kurierów przed wpadką z
winy dokumentów - ale przecież wiedzieliśmy, i oni, i my,
że są to dokumenty fałszywe. Po powrocie z każdej podróży składali szczegółowe sprawozdania, pozwalające
na stałą kontrolę wartości używanych przez nas dokumentów, bieżącą aktualizację pieczęci, podpisów, znaczków opłaty skarbowej itp.
Ostatnio jeździli szczęśliwie. Mogłem się podjąć proponowanej przez szefa roboty. Poprosiłem o kontakt na kuriera. Nieoczekiwanie "Dzięcioł" zastrzegł, że w tym
przypadku nie wolno mi będzie korzystać z naszej poczty
ani nawet kontaktować się z kurierem przez łączniczki
lub skrzynki pocztowe naszej komórki. Ze względu na
bezpieczeństwo kuriera łączność z nim mam utrzymywać
osobiście. Nie było to wygodne dla mnie, ale trudno.
"Dzięcioł" dał mi hasło i adres skrzynki pocztowej, przez
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którą miałem trafić do kuriera. Polecił meldować wykonanie rozkazu.
Poszedłem. Sklep spożywczy na Mokotowskiej opodal
placu Zbawiciela. Zapytałem o "pięć deka herbaty z Kopernikiem w żółtym opakowaniu". Starsza pani przy kasie odpowiedziała mi prawidłowo, że "ma herbatę, ale
tylko w dziesięciogramowych torebkach", po czym skontaktowała mnie z młodą dziewczyną w głębi sklepu, rozsypującą półkilowe porcje soli do klejonych z gazety toreb.
- Nazywam się Kasia.
Trochę mnie to zeźliło, gdy Kasia, zamiast zaprowadzić
mnie do kuriera, podrzuciła mnie do następnego lokalu
kontaktowego, tym razem do kwiaciarni na Marszałkowskiej. Po wyjaśnieniu, że interesuje nas cena "skromnej
wiązanki ślubnej z trzema białymi liliami", i usłyszeniu
prawidłowej odpowiedzi, moja rzekoma narzeczona poszła sobie. Zostałem sam ze starszym panem, okutanym
kolorowym wełnianym szalikiem, w okularach i czapce
na głowie. Czy aby nie za wiele ceremonii z tym kontaktem?
Starszy pan ubierał się długo i starannie: kładł kalosze,
palto, rękawiczki. Pouczał mnie szczegółowo, co mam
mówić o naszej znajomości, gdyby nas po drodze zatrzymali.
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- Bo nigdy nic nie wiadomo, proszę pana. Chciałem mu
poradzić, by się pospieszył, to mniej będziemy mieli czasu na ewentualną wspólną wpadkę. Musiał się wygadać.
Potem przeszliśmy szybko całą, niedługą zresztą drogę
do spotkania z kurierem. Ulica Śniadeckich opodal placu
przed Politechniką, w podwórzu na trzecim piętrze. Nawet winda była czynna. Starszy pan zadzwonił w umowny sposób, powiedział hasło i szybko się ulotnił.
- Pierwsze drzwi z korytarza na lewo. Tam spotkałem panią Dziunię po raz trzeci. Ekspediowałem ją potem w
drogę wielokrotnie. Za każdym razem po powrocie słuchałem jej sprawozdania z podróży. Słuchałem zachwycony. Jej odwagą, spokojem, poczuciem humoru, niezawodną oceną sytuacji. Jakże łatwo w takich opowiadaniach wyrosnąć na bohatera. A w relacjach pani Dziuni
podróż Warszawa - Wilno z tajną pocztą, na fałszywych
dokumentach, z kontrolą gestapo w Małkini i rozlicznymi, nieprzewidzianymi, a tym bardziej niebezpiecznymi
nalotami żandarmerii i gestapo po drodze wyglądała jak
krajoznawcza wycieczka "Orbisu". Gdyby nie wpadki innych kurierów, o których wiedziałem, to słuchając pani
Dziuni, gotów byłbym uwierzyć, że to wcale nie takie
trudne. Starałem się analizować jej metodę podróżowania i źródło jej powodzenia. Słuchałem sprawozdań niejednego kuriera. Miałem z czym porównać jej relacje.
Służba kurierska na zagranicznych szlakach to była chy-
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ba najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna konspiracyjna robota.
Kurier jest w drodze samotny. Na niczyją pomoc nie
może liczyć. Podróżuje długo wśród obcych ludzi, przeważnie Niemców. Nikomu nie może zaufać. Ma przeciwko sobie nie tylko żandarmerię i gestapo, ale własne
zmęczenie, nerwy, strach. Musi być czujny. Uprzejmy sąsiad mówi po niemiecku. Częstuje papierosami, pokazuje
fotografie żony, dzieci, wypytuje. Może być bardziej niebezpieczny od żandarma w długim ceratowym płaszczu z
pistoletem maszynowym na plecach. Każdy spotkany w
pociągu Niemiec był potencjalnym agentem gestapo.
Siedzący naprzeciw starszy pan, o fizjonomii dobrodusznego ojca rodziny, czyta niemiecką gazetę, uśmiecha się
do sąsiada. Z rzadka wtrąca się do rozmowy, zadaje pytania. Naiwne czy podstępne? Niebaczna odpowiedź,
niewłaściwy uśmiech, źle zamaskowany niepokój, każdy
z tych drobiazgów wystarczy, by przy następnej kontroli
zadenuncjował go wobec gestapo.
Nawet sen jest dla kuriera niebezpieczny. Prawdziwy
głęboki sen, wypoczynek, ucieczka od strachu i gestapo to luksus, na który kurier w drodze nie może sobie pozwolić. Przebudzenie w świetle latarki nigdy nie jest
przyjemne. Zwłaszcza gdy świeci nią w oczy gestapowiec. Fachowiec w tropieniu ludzi. Spokojny, pewny siebie, wyszkolony. Spec od strachu. Budził już i legitymo-
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wał tysiące ludzi. Zna na wylot fałszywe dokumenty i fałszywych urzędników Organisation Todt. Wie, jak reagują
na jego widok. Lekki niepokój - prawdziwych, przestrach
lub sztuczną pewność siebie - fałszywych. Nic nie ryzykuje. Jeśli przegra w tym spotkaniu z kurierem i jego fałszywymi dokumentami, nie będzie o tym wiedział. Zna
tylko swoje wygrane. Jego przeciwnikiem jest posiadacz
fałszywych dokumentów. Nieraz do tego zmuszają go
okoliczności, ale w przypadku kuriera robi to dobrowolnie. Na ma mądrych. Każdy musi przejść przez ten
"pierwszy raz". Bez suchej zaprawy. Próba jest od razu
na gorąco. Zresztą każda kontrola dokumentów ma w sobie coś z tego "pierwszego razu", bo sprawdzający dokumenty rzadko bywa ten sam. Niezmienne pozostaje jedynie to, że dokumenty są fałszywe.
Egzamin, przez który kurier przejdzie za chwilę, będzie
sprawdzianem dokumentów, ale jeszcze bardziej będzie
sprawdzianem jego samego. Jego głosu, gestu, wyrazu
twarzy. Tylko bicie serca może zostać jego tajemnicą.
Dokumenty, które kurier za chwilę pokaże, są fałszywe.
Wie o tym dobrze, ale musi w te papierki uwierzyć. Musi
wmówić sobie absolutne zaufanie do fałszywej przepustki, ostemplowanej fałszywą pieczęcią obok sfałszowanego podpisu. Dopiero takie pełne zaufanie zapewni mu
naturalny spokój, obojętność, podświadomą prawidłową
reakcję.
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Pani Dziunia zaufała nam. Nieznanym "dokumenciarzom", "skrytkarzom", drukarzom, fotografom. Zrobiliśmy dokumenty i skrytki jak najlepiej. Ale czy i tym razem nie zawiodą wobec przebiegłej mądrości gestapo?
Nie mówiła tak dobrze po niemiecku, by występować
jako reichsdeutschka i korzystać z przysługujących im
przywilejów i ułatwień w podróży. Jeździła jako volksdeutschka, urzędniczka jednej z niemieckich firm budowlanych, pracujących dla Wehrmachtu i Organisation
Todt. Dokumenty były dobre, ale nawet z lepszymi kurierzy wpadali. Talent kurierski pani Dziuni wybiegał znacznie poza cienką warstwę pewności siebie, jaką dają dobrze sfałszowane i wypróbowane dokumenty. To nie dokumenty ją umacniały. To ona umacniała dokumenty.
Czym? Urodą, elegancją, osobistym czarem, pewnością
siebie. Ale osobisty czar, dobrze skrojony kostium podróżny i nawet najlepiej sfałszowany Durchlasschein - to
nie wszystko. Trzeba jeszcze odwagi. Tej najtrudniejszej
odwagi w samotnej próbie wobec niebezpieczeństwa.
Ale o tym pani Dziunia nie mówiła. Natomiast z humorem opowiadała, że gestapowcy w Małkini, gdy ją już poznali po kilku podróżach, byli dla niej tak uprzejmi, że jadący z nią służbowo w tym samym przedziale Polacy,
gdy tylko pociąg ruszył z Małkini, ostentacyjnie opuszczali przedział. Ostrzegałem ją, by nie lekceważyła nie-
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zbytnio

swej

szczęśliwej

- My kobiety mamy niezawodną intuicję, o której wy
mężczyźni nie macie pojęcia - powtarzała z uśmiechem
na zakończenie swego kurierskiego meldunku.
Po jednej podróży, jak zwykle udanej, pani Dziunia
oświadczyła mi, że źle się czuje, że musi odpocząć, że
nie chciałaby jechać w ciągu najbliższych dni. Nie wierzę
w przeczucia. Ani dobre, ani złe. Ale złe samopoczucie
kuriera, uczucie lęku, z którego on sam nawet nie zdaje
sobie sprawy - to co innego. To poważny sygnał alarmowy. Znak, że kurier jest zmęczony ponad zwykłą miarę,
że zawodzą go nerwy, osacza strach. Nie wierzyłem w
złe przeczucia, ale wiedziałem, że nie należy kurierów
zmuszać do wyjazdów wbrew woli. Zwłaszcza odważnych.
Łączność kurierska miała jednak swe żelazne reguły. Pilna poczta nie mogła czekać. Po kilku dniach dostałem
polecenie przygotowania dokumentów podróżnych dla
pani Dziuni i zapakowania przeznaczonej dla niej poczty.
Zaniosłem jej to na Śniadeckich.
Powtórzyła mi swe obawy. Nie miała żadnych konkretnych powodów, po prostu nie miała ochoty jechać. Poradziłem jej, by zameldowała o tym szefowi. Nie wiem, jakich argumentów użył wobec pani Dziuni. Może zapytał
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ją po prostu, czy się boi? Pojechała. Wróciła. Kamień
spadł mi z serca. Żartowałem z kobiecych nerwów, strachów i przeczuć. Była wesoła i pogodna.
W trzy tygodnie później pojechała znowu. W najlepszym
nastroju. Gestapowcom w Małkini wiozła butelkę francuskiego koniaku.
O aresztowaniu zawiadomił nas Pawiak. Wpadka kuriera
to najgorsza wiadomość dla fałszerzy dokumentów. Ludzie od "Gajewskiego", "Bliklego", "Braci Pakulskich",
nasi "dokumenciarze" i "skrytkarze" - nie widzieli nigdy
pani Dziuni. Ale znali ją dobrze. Jej prawdziwą fotografię
i fałszywą osobowość, którą wspólnie stworzyliśmy z dokumentów, pieczęci i podpisów, z mikrofilmów i skrytek.
Jak mechanicy na lotnisku z niepokojem wypatrują na
niebie i liczą samoloty powracające z trudnego bojowego
zadania, tak i my wyczekiwaliśmy powrotu kurierów.
Aresztowanie pani Dziuni odczułem szczególnie boleśnie. Tylekroć osobiście wyprawiałem ją w drogę i słuchałem jej sprawozdań po powrocie.
Wkrótce mieliśmy meldunek od naszego kontrwywiadu,
który nawiązał z aresztowaną kontakt na Pawiaku. Zabrali ją w Małkini wprost z przedziału, gdy tylko pokazała dokumenty. Zachowała się wspaniale. Gdy rozwścieczony ten właśnie "znajomy" gestapowiec wymachiwał
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jej przed oczami pistoletem i fałszywym Durchlasscheinem, pani Dziunia nie straciła zimnej krwi.
- Dokumenty są fałszywe! - Zaprzeczyła. Jeździła wielokrotnie i on sam je kontrolował. Gdyby były fałszywe, na
pewno by już dawno to poznał. Strzał był celny.
- Skąd je ma?
- Kupiła.
Przytomnie pozbyła się dobrze ukrytej niewielkiej poczty
i spokojnie oczekiwała rewizji. Znaleźli przy niej niezbyt
dużą ilość dolarów oraz sporą ilość kawy.
- Tak, jeździ i handluje. Życie jest zbyt piękne i krótkie,
by je marnować. Dolary, kawa i Uroda pani Dziuni zdawały się potwierdzać jej życiową filozofię. Na Pawiaku
konsekwentnie podtrzymywała swe zeznania.
Rozpoznanie kontrwywiadu ustaliło, że tego samego dnia
została aresztowana w Małkini również "Pani Maria" Maria Strońska, kierowniczka Wydziału Łączności O II,
która postanowiła pojechać jako kurierka do Wilna. Dostała od nas dokumenty podróżne zbliżone do dokumentów pani Dziuni.
Wpadki kurierów były nieuchronne. Jeździli, wpadali.
Wiedziałem o tym i nigdy nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Każde aresztowanie budziło żal i wyrzuty su-
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mienia. Czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu? Czy daliśmy im na drogę wszystkie szansę? Ocena wystawionych
dokumentów nie nasuwała żadnych podejrzeń. Tylekroć
zdawały egzamin na tej trudnej trasie. Chyba że gestapo
zastosowało jakiś nowy, nie znany nam chwyt. Że tak
było, dowiedziałem się dopiero po wielu latach na podstawie relacji "Bedy" - Haliny Zakrzewskiej, która w latach 1942-1944 pełniła funkcje szefa sieci wywiadowczej
WW72.
W tym właśnie okresie, gdy ekspediowaliśmy w drogę do
Wilna po raz pierwszy "Panią Marię", a panią Dziunię po
raz ostatni, gestapowcy w Małkini otrzymywali codziennie z centrali w Warszawie wykaz Durchlasscheinów, z
numerami i nazwiskami osób, którym wystawiono dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Ostlandu.
Nasz kontrwywiad dowiedział się o tym zbyt późno, by
nas w porę zawiadomić. Obie kurierki jechały wprost w
ręce gestapo.
Czy istniały szansę uratowania aresztowanych kobiet?
Gestapo wiedziało i o fałszowaniu dokumentów, i o handlu dokumentami. Niejeden gestapowiec maczał palce w
tym intratnym procederze. "Dzięcioł" nadał sprawę odpowiedniej komórce kontrwywiadu. Adwokat - spec od
tego rodzaju pośrednictwa - dogadywał się z gestapowcami. Mimo aresztowania obu kobiet w Małkini tego samego dnia - nie skonfrontowano ich. Wysokość żądanej
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łapówki, przytomność umysłu pani Dziuni i niezbyt czyste sumienie gestapowców, którzy niechętnie ujawniali
swym przełożonym "prywatnie" likwidowane dolary
aresztowanych, dawały szansę. Jeśli nie zwolnienia z Pawiaka, to ochrony przed transportem do Oświęcimia,
umieszczenia w więziennym szpitalu, paczek, przewlekania sprawy. Grypsy pani Dziuni były pełne optymizmu.
Nawet jeśli gestapowcy prowadzący jej sprawę nie wierzyli jej zeznaniom - to udawali, że wierzą. Obchodzili się
z nią w miarę uprzejmie, nie była bita ani torturowana.
Nasza komórka łączności z Pawiakiem potwierdziła optymistyczną ocenę sprawy. Adwokat zdeponował pieniądze. Kolejne grypsy pani Dziuni były pełne wiary w happy end. Referent jej sprawy prowadzący śledztwo zapowiedział na wtorek ostatnie przesłuchanie i podpisanie
protokołu. Byłem pełen otuchy. Czekałem na gryps lub
meldunek potwierdzający zakończenie dochodzenia.
- Da sobie radę, zobaczycie!
Z wtorkowego przesłuchania przynieśli ją do więziennego szpitala skatowaną okrutnie, ze złamaną szczęką i
sześcioma złamanymi żebrami.
Podobno w trakcie prowadzenia na śledztwo spotkała na
korytarzu kogoś mocno obciążonego. Nie potrafili ukryć,
że się znają. To ją zgubiło.
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Długo nie mogli jej docucić. Przez naszych lekarzy chciała się z nami pożegnać. "Dali mi w kość, ale nic nie powiedziałam." Pocieszała nas, że to nie takie straszne, że
szybko traciła przytomność. Że już do nas nie napisze.
Wynieśli ją na noszach w ruiny getta i tam rozstrzelali.
Aresztowali ją w Małkini w listopadzie 1943 roku, zamordowali w miesiąc później.
Pani Maria Strońska zginęła w Oświęcimiu.
Opublikowałem ten fragment wspomnień pt. Pani Dziunia w tygodniku "Kultura" z dnia 29 maja 1966 roku w
znanej mi wówczas wersji. W odpowiedzi na moje opowiadanie w jednym z następnym numerów "Kultury"
ukazał się list pana Antoniego Alexandrowicza, który
znał dobrze panią Dziunię, wiedział o jej kurierskiej służbie i podał jej prawdziwe nazwisko: Wanda Klimaszewska, urodzona w Duksztelach na Wileńszczyźnie.
Ale dla mnie pozostanie ona na zawsze panią Dziunia jak z ckliwej powieści w "Expressie".
Będąc kiedyś na Pawiaku, przy drzewie-pomniku, na którym są umieszczone tabliczki z nazwiskami pomordowanych, znalazłem tę tabliczkę:
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Ś.P.
Wanda z Klimaszewskich
FILLEROWA
Kurierka Warszawa-Wilno
Pseudonim "Dziunia”
Katowana i rozstrzelana na Pawiaku
1942 r.
Dla Ciebie Polsko

Z biegiem lat coraz trudniej czyta się wyblakłe litery.

13. «BRADL» - KAZIMIERZ LESKI
"Bradl", oficer wywiadu, w Powstaniu dowódca kompanii
u "Sławbora", odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i
Krzyżem Walecznych.
Spotykałem się z nim w latach 1942-1944, jak na stosunki konspiracyjne, dość często. Gdy mi przekazywał ludzi
z komórki legalizacyjnej, którą uprzednio prowadził,
przy omawianiu jego zamówień na dokumenty podróżne
i skrytki, sposobów pakowania poczty. Wzorce dokumentów dostarczał nam zwykle sam. Niemieckie, francuskie,
hiszpańskie. Nietrudno było domyślić się zasięgu jego
podróży. Jeździł często, w okresie od lipca 1942 roku do
kwietnia 1944 kilkanaście razy. Wracał szczęśliwie.
Przywoził nowe doświadczenia i nowe zamówienia. To
mi musiało wystarczyć. Dyscyplina konspiracyjna nie
sprzyjała relacjonowaniu przygód. O nich dowiedziałem
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się dopiero w wiele lat po wojnie z rozmów i z krótkiej
notatki22.
Na przełomie 1941-1942 otrzymał od szefa O II pułkownika "Dzięcioła" polecenie utworzenia drogi przerzutowej przez Niemcy do Paryża i dalej, aż poza teren okupacji hitlerowskiej. Droga ta miała służyć przede wszystkim
kurierom AK przewożącym materiały wywiadowcze.
Choć istniał już wówczas i działał na terenie Rzeszy rozbudowany aparat wywiadowczy AK, postanowiono nie
wykorzystywać tych możliwości przerzutowych, ale dla
uniknięcia wzajemnych zagrożeń stworzyć drogę nową,
w niczym z istniejącymi szlakami nie powiązaną. "Bradl",
odważny, wybitnie inteligentny, pełen inicjatywy, a przy
tym przystojny i elegancki, świetnie mówiący po francusku i po niemiecku (łącznie ze znajomością lokalnych
dialektów) nadawał się do takiej roboty doskonale. Do
wykonania tych zadań została powołana specjalna komórka "666", podległa bezpośrednio szefowi O II. Jednoosobową początkowo komórkę rozbudował "Bradl"
wkrótce do czteroosobowego zespołu znakomicie ze
sobą współpracujących kolegów. Warto im się przyjrzeć
nieco bliżej.
Pierwszym współpracownikiem "Bradla" w "666" był Tadeusz Jabłoński - "Jan". Technik, były pływak wyczynowy, instruktor pływacki WKS "Legia". Znał doskonale
22 K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone, s. 237.
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niemiecki, dobrze francuski. Odznaczał się ogromnym
sprytem, tupetem i dużą odwagą. "Jan", na terenie Francji - "Jean", występował w roli organizatora dostaw
sprzętu technicznego dla wojskowych jednostek niemieckich na wschodzie. Elokwentny, łatwo zawierający znajomości, czuł się w tej roli doskonale.
Wkrótce dołączył do nich inżynier Bolesław Zieleniewski
- "Żaryn", a we Francji "Henri". Absolwent politechniki w
Charlottenburgu, pan wówczas już sześćdziesięcioletni,
ze szramą na policzku, wyprostowany i sztywny, ubrany
zawsze nieskazitelnie, w szarym meloniku i z laską zakończoną srebrną gałką - wyglądał w Paryżu znakomicie
w roli pruskiego junkra, ze względu na wiek już nie w
mundurze, ale nadal uczuciowo związanego z armią i
przepojonego jej tradycjami.
Wreszcie ostatni z tej znakomitej ekipy: rotmistrz Aleksander Stpiczyński alias Oberst baron Arnold von Lückner. Z małym czarnym wąsikiem i monoklem w oku, znakomicie pasował do roli powołanego do służby oficera
rezerwy, bogatego arystokraty i bonviveura.
Trudno się oprzeć, by nie dopełnić, w największym skrócie, wojennego życiorysu pana barona na podstawie jego
wspomnienia opublikowanego w roku 1981.23

23 A. Stpiczyński, Wbrew wyrokowi losu, Warszawa 1981.
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Oficer przedwojennego wywiadu polskiego "Wilski" po
kampanii wrześniowej znalazł się we Francji. Stąd w
kwietniu 1940 roku jako emisariusz Naczelnego Wodza
zostaje skierowany do kraju. W ramach zadań "666" 26
grudnia 1942 (już na naszych papierach) udaje się w podróż Warszawa - Paryż z zamiarem dotarcia przez Hiszpanię - Gibraltar do Londynu. W Pirenejach spotyka się z
"Bradlem", który musi wracać do Warszawy. Zostaje
aresztowany przy próbie przejścia przez granicę. W więzieniu organizuje próbę budowy 30-metrowego tunelu i
ucieczki. Przy 27 metrze następuje wpadka, aresztowania, zsyłka do obozu w Compiègne. W czasie transportu
wycina dziurę w podłodze wagonu i skacze. Ale łamie
nogę. Zimna krew, spryt i odwaga ratują go podczas
przesłuchania w gestapo. Więzienie w Metz, kuracja złamanej nogi. Krata w oknie przymocowana jest czterema
śrubami. To mu nie daje spokoju. Po miesiącu śruby są
odkręcone. Ucieczka - kontakt z miejscowymi Polakami i
- Francja. Wysłany samolot RAF zabiera go w nocy do
Anglii. Po gruntownej kuracji złamanej nogi w październiku 1944 roku skacze jako cichociemny do Polski. Bierze udział w walkach partyzanckich 2 Kieleckiej Dywizji
AK. Jedzie do Krakowa, by spotkać się z żoną. 23 grudnia w trakcie kupowania choinki zostaje aresztowany
przez gestapo na rynku w Krakowie. 18 stycznia 1945 Gross-Rosen nr 109711, 8 lutego ewakuacja do obozu
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"Dora" (spotka tam "Mirę" - Jerzego Sokołowskiego) i dalej do Mauthausen. Uwolniony przez Amerykanów.
Że też to wszystko "zmieściło" się w sześciu latach życia
jednego człowieka?
Zadania "666" - jak wspomina "Bradl" - rozwijane były
stopniowo. Najpierw trzeba było nauczyć się jeździć do
Rzeszy, potem przez Rzeszę do Francji okupowanej oraz
nie okupowanej i dopiero po bezbłędnym opanowaniu
tych tras możliwe się stało używanie ich na każde zawołanie. Realnie można było myśleć o następujących wariantach przedostania się poza tereny okupacji hitlerowskiej: nad Morze Śródziemne w okolicy Riwiery Francuskiej i dalej aliancką łodzią podwodną; do Hiszpanii
przez Francję okupowaną; do Hiszpanii przez Pireneje
południowo-wschodzie z Francji nie okupowanej i wreszcie - to było rozwiązanie najlepsze, ale zrealizowane najpóźniej, bo dopiero w drugim kwartale 1943 roku - z
okupowanej Francji północnej bezpośrednio samolotem.
W pierwszą doświadczalną podróż do Berlina "Bradl" pojechał wyposażony w legitymację urzędnika Ostbahnu,
niemieckiej kolei w GG. Do Berlina wystarczyła, do dalszej podróży na zachód nie nadawała się. Wrócił bogatszy o doświadczenia, z których wyciągnął dwa wnioski.
Pierwszy - w czasie wojny najwięcej podróżują wojskowi,
a każdy kierunek ich podróży może być przekonująco
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uzasadniony. Drugi - wykorzystujący niemieckie poczucie porządku i hierarchii: im wyższy stopień wojskowy,
tym podróżuje się bezpieczniej, tym dalej od jakichkolwiek podejrzeń.
Postanowił wcielić się do armii i awansować do stopnia
generała.
"Po krótkich wahaniach, czy do mojej postaci nie będę za
młody, doszedłem do przekonania, że moje siwe skronie
mnie do tego upoważniają, zostałem generałem wojsk
technicznych. Byli w niemieckiej armii generałowie poniżej trzydziestki" - usprawiedliwia się "Bradl".
Do występowania w nowej roli konieczne było zdobycie
wzorców odpowiednich dokumentów i mundurów. Pomocni będą "Bradlowi" w tym zakresie warszawscy kieszonkowcy, współpracujący z polskim wywiadem, i oficerowie niemieccy, niedostatecznie czujni na warszawskich dworcach kolejowych, oraz krawiec zatrudniony w
niemieckiej firmie szyjącej mundury.
W następną podróż będziemy go ekspediowali jako generała wojsk technicznych, Juliusa von Hallmanna, speca
od spraw fortyfikacji, z przydziałem do Süd-Ost Front
Ukrainę.
Podróż do Paryża - poza obawą wpadki - była dla kuriera
dużym przeżyciem. Według ówczesnego rozkładu jazdy
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trwała 36 godzin, przenosiła jadącego przez trzy różne
światy. Z głodującego GG, gdzie Polak pozbawiony był
wszelkich praw, przez Niemcy, gdzie zwłaszcza jako niemiecki generał korzystał z wielu przywilejów. Przez
Niemcy przejeżdżał możliwie jak najprędzej. Mimo to
wbiła mu się w pamięć kawiarnia we Frankfurcie nad
Menem, nad wejściem do której widniał napis: "Für Polen, Juden und Hunde verboten."
W Paryżu najbardziej rzucającym się w oczy rezultatem
wojny był niemal całkowity brak samochodów. Można
było chodzić beztrosko w poprzek Place de la Concorde
czy wzdłuż jezdni Champs Elysées. Pozostałe ograniczenia wojenne, zwłaszcza w porównaniu z panującymi w
Warszawie, były minimalne. Ruch pieszy i rowerowy był
ożywiony, nie czuło się - tak zwykłego wtedy dla Warszawy - wypatrywania łapanek czy ulicznych patroli. Czyż
można dziwić się "Bradlowi", że jedną z pierwszych "prywatnych" czynności po przyjeździe do Paryża była wyprawa do hal. Kupował tam kilkukilowy koszyk winogron, brzoskwiń, pomarańcz i fig, siadał na ławce nad
Sekwaną i zajadał. To "dożywianie się" przy okazji podróży wejdzie mu w zwyczaj. Jadąc na kilka dni, zabierał
ze sobą rozkaz wyjazdu wystawiony na kilka tygodni i
odpowiednią do tego ilość drukowanych w "Agatonie"
kartek żywnościowych.
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Po przybyciu do Paryża zadaniem "Bradla" było zorganizowanie dróg przerzutowych do Francji południowej,
wówczas formalnie nie okupowanej, i stamtąd dalej do
Hiszpanii, do Madrytu lub co najmniej do San Sebastian.
Postanowił rozwiązać zadanie dwojako: nielegalnie przy
pomocy francuskiego ruchu oporu oraz oficjalnie jako
niemiecki generał zbadać możliwości oficjalnej podróży.
Oba kierunki działania przyniosą cenne rezultaty.
Dzięki kontaktom z Warszawą uzyskał od Polaków zamieszkałych od dawna we Francji wstępną pomoc:
skrzynkę pocztową, wymianę pieniędzy, wreszcie kontakt z pułkownikiem "Mederic" z francuskiego Résistance, dowódcą organizacji "Ceux pour la Liberation". Zakres współpracy został zarysowany, a następnie zaakceptowany w Warszawie przez pułkownika "Dzięcioła".
Jednym z jej punktów było zobowiązanie ze strony Francuzów do przerzucania naszych ludzi na teren Francji
nie okupowanej, strona polska miała w zamian wykonać
dla Resistance różne usługi techniczne - dokumenty, pieczątki itp. (Taką właśnie "eksportową" pozycją wymienną była wydrukowana przez nas paryska Carte d'Identite.) W pierwszej dwójce kurierów AK, przerzuconych do
Francji nie okupowanej w wyniku pertraktacji "Bradla",
będzie Elżbieta Zawacka - "Zo", późniejsza "jedynaczka"kobieta wśród cichociemnych skoczków. Granicę pomiędzy obu strefami Francji przejedzie ukryta w tendrze lo-
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komotywy pociągu premiera rządu Vichy - Lavala. Dzięki
pośrednim znajomościom udało im się zmontować także
własny punkt oparcia we Francji. Była to pani Helena
Courvoisier, Polka, zamężna z Francuzem i od wielu lat
mieszkająca w podparyskiej miejscowości Nanterre. Zapewnili też sobie współpracę pracowników Biblioteki
Polskiej na Wyspie Św. Ludwika w Paryżu.
Najbardziej jednak owocne okażą się kontakty z republikańskimi Hiszpanami, którzy po zwycięstwie Franco
osiedlili się we Francji. Dzięki nim "Bradl" przetrze drogę przez Pireneje. Trudne zadanie wobec ścisłej współpracy policji hiszpańskiej z niemiecką służbą bezpieczeństwa. Złapanych po tamtej stronie granicy Hiszpanie oddawali w ręce Niemców. Samochodem ciężarowym,
ukryty wśród krów, dojechał "Bradl" z Biarritz do baskijskiej farmy na podgórzu, stamtąd bezdrożami - od krewnych do krewnych - został przemycony do San Sebastian
i z powrotem. Przywiózł nam z tej wyprawy wzór przepustki granicznej, którą wydrukowaliśmy w Warszawie.
Droga służbowa przyniosła nieoczekiwane rezultaty. Legalność "Bradla" była nienaganna. Znał miejscowość, z
której pochodził, "swój" życiorys, stosunki rodzinne. Jego
dokumenty osobiste uzupełnione były legitymacjami pomocniczymi, jak karta łowiecka, prawo jazdy itp. Brawo,
warszawsy kieszonkowcy! Po przyjeździe do Paryża nie
zaniedbał żadnej formalności służbowej. Zameldował się
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w Stadtkommandantur, na Place de l'Opéra, otrzymał
przydział kwatery w hotelu, wymienił podróżne kartki
żywnościowe na obowiązujące we Francji.
Po ugruntowaniu paryskiej legalności udał się do Wirtschaftsstab VII - sztabu gospodarczego armii marszałka
Rundstedta, dla przeprowadzenia "rozmów werbunkowych". W trakcie tej pierwszej rozmowy ubezpieczał go
"Jean", kolega z "666", przebywający wówczas w Paryżu.
Oczekiwał w sąsiedztwie sztabu i gdyby "Bradl" nie wrócił po upływie określonego czasu, miał uprzątnąć materiały, zawiadomić punkty kontaktowe, zameldować w
Warszawie o aresztowaniu. Zbędna ostrożność! Generał
von Hallmann wrócił punktualnie.
Jadąc do Paryża jako spec od robót fortyfikacyjnych, zaopatrzył się przezornie w dokument uzasadniający zapotrzebowanie na siły robocze do realizacji prowadzonych
na wschodzie prac. Wszystko dla frontu! W sztabie przyjęto życzliwie i z zainteresowaniem przybysza z dalekiej,
niebezpiecznej strefy frontu wschodniego. Wyjaśniono
mu jednak, że werbunku na własną rękę prowadzić nie
może. Od tego są odpowiednie biura. Obiecano natomiast poparcie dla jego starań o przydział zwerbowanych robotników.

13. «BRADL» - KAZIMIERZ LESKI

221

"I tak dość dla mnie nieoczekiwanie rozpoczęła się trwająca około roku moja «bliska współpraca» z tym sztabem" - wspomina "Bradl".
Do południowej Francji jako niemiecki generał wolał nie
jeździć, ale nasunął mu się pomysł, by na zakończenie
wykorzystać stosunki z VII Sztabem dla zgoła innej sprawy.
Był koniec 1942 roku. Niemcy w pośpiechu przystępowali do fortyfikowania wybrzeży Atlantyku. Cóż więc bardziej naturalnego, jak propozycja generała von Hallmanna, który gotów jest służyć im swymi doświadczeniami z
budowy fortyfikacji na wschodzie. ("Bradl" - inżynier,
mógł się tego podjąć.) Zdawał sobie sprawę, że jest postacią łatwą do sprawdzenia, choćby przez dogadanie się
oficerów z paryskiego sztabu z kimś z frontu wschodniego. Liczył jednak, że znający go od kilku miesięcy spece
z VII Sztabu nie będą zajmowali się sprawdzaniem jego
osobowości. A front wschodni jest daleko.
"Dzięcioł" zaakceptował plan. Ryzyko było duże, ale
stawka: możliwość rozpoznania umocnień niemieckich
nad Atlantykiem - warta tego. Pertraktacje trwały długo.
Rozumowanie "Bradla" okazało się trafne. Wykonał i to
zadanie.
A zaliczkę 500 DM, którą otrzymał od Niemców - oczywiście na rachunek jego macierzystej jednostki na wscho-
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dzie - w wyniku "dobrej współpracy z VII Sztabem" i
przedłużającego się z konieczności jego pobytu w Paryżu
uważa za jeden z najlepszych swoich kawałów.
Po tej akcji zdecydował się jednak, że generał von Hallmann wraca na wschód i nie pokazuje się więcej w Paryżu. Ponieważ jednak musiał podróżować nadal do Francji, zastąpił go Karl Leopold Jansen. Także generał.
"Zlikwidowany" von Hallmann, przez nieuwagę, omal że
nie wsypał swego następcy. W drodze do Paryża przyłapał "Bradla" w Berlinie ciężki nalot. Zamiast rano do Paryża przyjechał późną nocą. Głodny, brudny, niewyspany, zmęczony. W komendzie miasta załatwił formalności,
dostał przydział i automatycznie udał się do hotelu. Już
miał w recepcji wręczyć portierowi swój przydział na
kwaterę, gdy tenże przywitał go:
- Dobry wieczór, generale von Hallmann! To był przecież
ten sam hotel, w którym zatrzymywał się uprzednio. Wymieniając pierwsze lepsze nazwisko, zapytał, czy ten
ktoś tu mieszka, po czym wrócił do komendantury, by
zmienić hotel.
Podróże do Paryża, nawet w roli niemieckiego generała,
nie były pozbawione emocji.
Meldował się kiedyś w komendzie miasta w Paryżu i czekał w ogonku, trzymając w ręku cały arkusz 5-gramo-
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wych kartek na masło. Przed nim w okienku wymieniał
kartki żywnościowe jakiś oficer niemiecki. Z rozmyślań o
świeżej bagietce grubo posmarowanej masłem wyrwał
"Bradla" podniesiony głos, kwestionujący kartki stojącego przed nim. Są niewłaściwe, może nawet fałszywe.
Struchlał. Zanim jednak zdążył coś postanowić, z okienka wyciągnęła się ręka i pochwyciwszy jego kartki, podsunęła je pod nos stojącemu przed nim Niemcowi: "To są
właściwe kartki! takie powinny być!" - krzyczał ten z
okienka. "I to był chyba najwspanialszy komplement, jaki
można było powiedzieć «Agatonowi» i jego kolegom" komentuje "Bradl".
W czasie jednej z pierwszych podróży do Paryża, odbywanej wojskowym pociągiem urlopowym, wiózł dużą
sumę pieniędzy potrzebną do zorganizowania pracy we
Francji i przerzutów. Były to ostmarki, które kursowały
także i we Francji. Było tego tak dużo, że nie dało się
schować ani do kieszeni, ani do skrytki. Sporą paczkę zawiązaną sznurkiem położył na półce obok walizki. Drzemał spokojnie. Jechał w przedziale I klasy w towarzystwie oficerów wyższych stopni, pociągi urlopowe nie
podlegały w zasadzie rewizjom. Na terenie Belgii nagła
kontrola. Żandarmi, esesman i cywil. Sprawdzanie papierów zaczęli od "Bradla". W porządku. Zaczęli przetrząsać bagaże. Jeśli rozpakują jego paczkę, to nie uwierzą, że ten plik ostmarek wiezie na "drobne wydatki".
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Analizował plan przebicia się z przedziału i ucieczki.
Kogo kopnąć, do kogo strzelić, jak wyskoczyć z pociągu.
Szansę miał niewielkie. Został mu tupet. "Byłem przecież
generałem". Gdy rewidujący sięgnął ręką po paczkę,
"Bradl" warknął:
- Zostawcie to, to mój bagaż. - Kontrolujący cywil zawahał się - przeprosił. "Cały mój plan zginięcia na posterunku okazał się niepotrzebny."
Tupet przydawał się nieraz. Jechał kiedyś do Paryża na
spotkanie z "Wilskim", występującym jako pułkownik baron von Lückner. Umówieni byli w określonym dniu o godzinie 12.00 na lunch w restauracji Maxime'a na rue
Royale. Byli już tak zaprawieni w podróżach, tak wszystko "grało", że nie ustalili zapasowego terminu spotkania.
Pech. Pociąg, którym jechał "Bradl", został ostrzelany i
uszkodzony przez samoloty alianckie po drodze, dworce
na trasie były zbombardowane. Do Paryża dojechał w kilkanaście godzin po umówionym terminie spotkania.
Sprawa była pilna, miał polecenie jak najszybszego powrotu do Warszawy. Mógł oczywiście liczyć na to, że
"Wilski" odnajdzie go przez punkty kontaktowe, ale to
będzie trwało długo, a czas ucieka. W ponurym nastroju,
rozmyślając, jak wybrnąć z sytuacji, wszedł do lokalu komendantury. Na stojącej w holu czarnej tablicy przeczytał wypisane wielkimi literami, że Oberst Baron von

13. «BRADL» - KAZIMIERZ LESKI

225

Lückner prosi jego ekscelencję generała Jansena o skomunikowanie się z nim w hotelu Rochéchoire.
W czasie którejś z podróży przebywał w przedziale sypialnym razem z hiszpańskim attaché wojskowym w Berlinie jadącym do Madrytu. Rozmawiali jakiś czas, po
czym położyli się spać. Hiszpan na dole, "Bradl" na górze. Dokumenty uprzednio oddali konduktorowi, z tawrdym przykazaniem "Bradla", żeby go w nocy nie budzono. Granicę niemiecko-francuską pociąg przekraczał w
środku nocy, a "pan generał" zamierzał się wyspać.
Mimo całej pewności siebie spał czujnie. Na wszelki wypadek z pistoletem pod poduszką.
Około północy otwierają się drzwi ich przedziału. Widzi
przez przymrużone oczy: konduktor, dowódca patrolu
ochrony pociągu i dwóch cywilów. Udaje, że śpi. Coś nie
tak w papierach? Wsypa? Czy już strzelać? "W takich
chwilach myśli się niewiarygodnie szybko." W chwilę
później usłyszał przyciszony głos konduktora, który upominał swych towarzyszy, żeby się zachowywali jak najciszej, "bo jak się obudzi ten generał, to my się tu wszyscy
nie pozbieramy". I rzeczywiście, wszystko odbyło się cicho. Zabrali Hiszpana, który poszedł w piżamie, pantoflach i narzuconym płaszczu. Trzymali go prawie dwie
godziny i telefonowali do Berlina (opowiadał to "Bradlowi" rano), by wyjaśnić jakąś nieformalność w jego papie-
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rach. Pociąg czekał. "Bradl" spał, teraz już zupełnie spokojnie.
- Najważniejsze - wspomina po latach - uwierzyć w autentyczność papierów, to daje autentyzm odruchów.
Ale mimo to jadący kurier to "śpiący zając", podświadomie zawsze czujny.
"Bradl" to nie tylko pseudonim konspiracyjny Kazimierza
Leskiego alias generała von Hallmanna i Jansena. To
również kryptonim kompanii AK w zgrupowaniu pułkownika "Sławbora" Śródmieście-Południe. Zgodnie z tradycją wielu powstańczych oddziałów wywodzący się od
pseudonimu dowódcy.
Nie miał bojowego przydziału do Powstania. O godzinie
"W" dowiedział się przypadkowo 1 sierpnia rano. Zdążył
pójść na melinę przy Ludnej 9 i wziąć stamtąd visa i
"piątkę" (którą dał spotkanemu tam koledze). We dwójkę
poszli "szukać Powstania". W rejonie AK na Kruczej,
gdzie zgłosili się o 16.30, nie mieli co z nimi robić. Postanowili działać na własną rękę. "Bradl" pamiętał, że w
domu Pod Gigantami (Aleje Ujazdowskie 29) mieściło się
Rüstungskommando (zaopatrzenie), a obok przez ścianę
w gmachu gimnazjum im. Królowej Jadwigi Soldatenheim - Dom Żołnierza. Postanowił, ni mniej ni więcej, zdobyć Rüstungskommando. Już co prawda w piątkę, bo dołączyło do nich trzech młodych chłopców, ale nadal tylko
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z visem i z "piątką". Udało im się wejść do budynku. Załoga Rüstungskommando była widocznie mocno przestraszona ogólną strzelaniną, bo na odgłos strzałów rewolwerowych w parterze budynku uciekła na drugą stronę ulicy Wiejskiej, zostawiając jeden kb, kilka skrzyń
granatów, broń krótką i amunicję. To zadecyduje o przyszłości oddziału "Bradla". Ma broń, amunicję - wkrótce
dostaje posiłki. Myśl opanowania sąsiedniego Soldatenheimu nie daje mu spokoju. Ale jest tam uzbrojona załoga, przed natarciem od strony placu Trzech Krzyży bronią ją jeżdżące niemieckie czołgi i ogień z gmachu BGK.
Ale od tyłu, przez ścianę? Waląc młotkami w ścianę, pozorują zamiar wysadzenia budynku. Przez wybity otwór
wrzucają granaty i opanowują kilka pomieszczeń. 4
sierpnia cały Soldatenheim jest ich. Wkrótce cały blok:
Wiejska - Matejki - Aleje Ujazdowskie - plac Trzech Krzyży - należy do nich. Mają broń, amunicję i zapasy żywności.
Gdy płk "Sławbor" obejmuje dowództwo rejonu Śródmieście-Południe, kompania "Bradla" liczy już około 200 ludzi i jest dobrze uzbrojona. Przekopem pod ulicą Wiejską
przedostają się na drugą stronę ulicy. Są bliżej mocnych
gniazd niemieckiego oporu, kina "Napoleon" i gmachu
YMCA. Stopniowo poszerzają swój teren. W ciężkich bojach zdobywają kino "Napoleon". W opanowaniu YMCA
pomaga im zbyt blisko gmachu zrzucona niemiecka bom-
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ba. Niemiecka załoga wycofuje się na chwilę. To wystarcza.
Opracowali własną metodę zdobywania kolejnych budynków zajmowanych przez Niemców "od spodu" - jak ją
określał "Bradl". Podkop do piwnicy, opanowanie piwnic
i kolejno coraz wyższych kondygnacji. Niemcy zagrożeni
odcięciem drogi ewakuacji lub podpaleniem budynku
stosunkowo szybko się wycofywali.
Tą metodą zdobywania budynków "od spodu" do końca
Powstania poszerzali swój stan posiadania. Pierwszym
rozkazem "Montera" przyznającym odznaczenie oddziałom płk. "Sławbora" - kpt. "Bradl" dostał Krzyż Walecznych, następnym rozkazem - Virtuti Militari.
Wyszedł z Powstania razem z oddziałem. Nadzorował
zdawanie broni. Zanim dogonił maszerującą kolumnę,
szedł samotnie środkiem wymarłej ulicy. Dziwił się, że
go nie zastrzelili. Uciekł w nocy, na drodze do Ożarowa,
razem z płk. "Sławborem" i kilku oficerami.
Inż. Kazimierz Leski, mechanik-stoczniowiec, szybko
włączył się do pracy nad uruchomieniem Stoczni w
Gdańsku. Za pracę przy uruchomieniu Stoczni i podniesienie z dna trzech jednostek został w roku 1945 odznaczony przez ministra Hilarego Minca złotym Krzyżem
Zasługi. W dwa dni później został aresztowany. Zwolniono go z więzienia w roku 1955.
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14. MARIE SPRINGER
Pierwsze moje wrażenie, gdy ją spotkałem w lokalu kontaktowym "Radwana", szefa Wydziału Ofensywnego na
Zachód, było: jakaż ona ładna!
Miała dwadzieścia dwa lata, włosy koloru zboża, czarujący, trochę melancholijny uśmiech. Żałoba po mężu, czarna sukienka, podkreślała jeszcze jej urodę.
Równie ładnie wyglądała na fotografiach, które wklejaliśmy do fałszywych dokumentów, wyprawiając ją do Rzeszy jako kuriera wywiadu AK.
Pierwszy raz pojechała we wrześniu 1942 roku do Poznania, a więc na teren wcielony do Rzeszy. "Radwan" wyekspediował ją w tę podróż dość ryzykownie. Z polską
kenkartą i przepustką, którą sobie sama wyrobiła na
swoje prawdziwe nazwisko: Zofia Rapp. U nas zamówił
dla niej jedynie pisma polecające i kartki żywnościowe.
- Jeśli jest spryciara, to da sobie radę. "Spryciara" dojechała nie tylko do Poznania, ale i do Berlina. Nawiązała
kontakty i przywiozła pierwszorzędne materiały wywiadowcze.
Miała co prawda ułatwione zadanie. W Berlinie trafiła do
ciotki, której zięć pracował w fabryce czołgów, a syn służył jako porucznik Kriegsmarine na pancerniku "Tirpitz".
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Trudno o lepszą okazję. Młody porucznik, który właśnie
przyjechał na urlop do rodziny, chętnie opowiadał ślicznej kuzynce o swej służbie, pokazywał zdjęcia. W raporcie Zosi znajdą się cenne informacje o niemieckim pancerniku ukrytym w norweskich fiordach za potrójną zaporą podwodnych sieci ochronnych: liczba załogi, samolotów, kaliber dział. Nieostrożny porucznik nie mógł doliczyć się zdjęć, które przywiózł ze sobą, a których część
zabrała Zosia do Warszawy.
Odnowiła kontakt ze swoją koleżanką szkolną Wilhelminą Giinther, Polką z pochodzenia, która zgodziła się
współpracować z wywiadem polskim.
Ten fragment działalności Zosi został przedstawiony w
piśmie prokuratora generalnego w Okręgu Wartheland z
dnia 23 grudnia 1943 do nadprokuratora przy Sądzie Ludowym w Berlinie.
"Wilhelmina Günther została wpisana na II niemiecką listę narodowościową i była zatrudniona w Związku Niemieckich Urzędników Policji - Oddział w Poznaniu.
Utrzymywała w dalszym ciągu przyjazne kontakty ze
szkolnymi koleżankami, między innymi z Polką Rapp.
Umożliwiła jej przenocowanie w mieszkaniu swojej matki, a kiedy dowiedziała się o działalności Rapp jako łączniczki ruchu oporu, okazała gotowość pomocy [...].
Otrzymywała bony żywnościowe, o których wiedziała, że
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pochodzą z polskiej centrali w Warszawie, musiała również wiedzieć, że bony zostały sfałszowane. Po bezwynikowej rewizji jej mieszkania w lipcu 1943 roku namówiła
swoją matkę, by ostrzegła matkę Rapp."24
W następną podróż pojechała Zosia już na naszych papierach w głąb Rzeszy. Uzgodniliśmy, że będzie jeździła
jako Marie Springer, volksdeutschka. Urodzona w Berlinie, zamieszkała do wybuchu wojny w Poznaniu, mówiła
po niemiecku jak rodowita Niemka, z charakterystycznym gardłowym "r". Fałszywe nazwisko okazało się
szczęśliwe. Od września 1942 roku jeździła co miesiąc aż
do maja 1943. Na najtrudniejszych kierunkach: do Berlina, Hamburga, Heidelbergu, Hanoweru, Ludwigshafen,
Saarbrücken. Miała dobre papiery, świetnie mówiła po
niemiecku, była elegancka i śliczna. To jej na pewno nieraz pomagało, ale nie wystarczyłoby w rozgrywkach z
Abwehrą i gestapo. Była opanowana i odważna. I miała
szczęście.
Po masowych nalotach alianckich bombowców na Berlin
były okresy, gdy wjazd do miasta dla ludności cywilnej
był zakazany. Przemycili śliczną Fräulein Springer jadący z frontu wschodniego oficerowie w przedziale: "Nur
für Kurier". Woziła w walizce z podwójnym dnem fałszo24 Pismo prokuratora generalnego w okręgu Wartheland z 23 XII
1943 do nadprokuratora przy Sądzie Ludowym - Berlin W9. Archiwum mgr. inż. Zenona Szymankiewicza, Poznań.
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wane przez nas kartki żywnościowe, przywoziła meldunki wywiadowcze, rysunki techniczne. Dzięki Polakom wywiezionym na roboty i zatrudnionym w fabryce "Hannover Stecken", produkującej akumulatory dla łodzi podwodnych, przywiezie dane dotyczące produkcji oraz plany miasta, co spowoduje nalot samolotów alianckich i
zbombardowanie fabryki.
Uzyskiwała informacje i materiały od Polaków wywiezionych do Rzeszy i od Polaków od dawna tam zamieszkałych, którzy mimo konfidentów gestapo na każdym kroku
i terroru nie wyparli się polskości, nie bali się ryzykować
życia. Spotykała ich przez ludzi z organizacji, przez znajomych jako kuzynka, jako "narzeczona" ze Śląska...
21 marca 1943 roku wyszła powtórnie za mąż za Jana
Kochańskiego ("Maćka", "Alojzego"), mego kolegę ze
szkoły w Londynie i z tej samej cichociemnej ekipy spadochronowej. Był "Kołnierzykiem" nr 5, skakał zaraz po
mnie. Obaj dostaliśmy przydział do II Oddziału, ja do Legalizacji i Techniki, "Maciek" do Wywiadu Ofensywnego.
Choć Zosia i Janek oboje pracowali w wywiadzie, przyjęli
zasadę, żeby jak najmniej nawzajem wiedzieć o swych
służbowych sprawach. Ułatwi im to później zeznania
podczas śledztwa w gestapo.
Wiosną 1943 roku "Maciek" dostał przydział do Lwowa
do sieci wywiadowczej obwodu, która sięgała wówczas
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daleko na wschód, aż po Winnicę. Trudna to była robota.
Wiedział o tym dobrze. Pojechał na rozpoznanie. Po powrocie opowiadał mi o warunkach pracy. Gestapo i
Abwehra były szczególnie czujne na zapleczu frontu
wschodniego. Był pełen zapału, liczył na pomoc cichociemnych kolegów, których kilku pracowało już tam w
terenie. Uzupełniłem mu zapas przydatnych dokumentów i pieczęci, uzgodniliśmy sposób korespondencji. Wyposażyłem również Zosię w nowe dokumenty. Rozstała
się z Marie Springer. Pojechali do Lwowa jako Maciej i
Zofia Zubowiczowie.
Zatrzymali się początkowo u pani Strońskiej, wdowy po
profesorze, która wraz z dwiema córkami mieszkała na
ulicy Piekarskiej 14, a wkrótce dzięki jej pomocy zdobyli
własne mieszkanie na ulicy Kleparowskiej 8.
"Maciek" z właściwą sobie energią zabrał się do roboty.
Często jeździł w teren i do centrali w Warszawie. Z jednego z takich wyjazdów wrócił 28 października 1943
roku.
Odtąd Zosia pamięta datę każdego kolejnego wydarzenia. "Ktoś pytał o pana" - poinformował "Maćka" następnego dnia dozorca. Ich adres znał we Lwowie tylko bezpośredni przełożony "Maćka", pułkownik Henryk Pohoski, i pani Strońska. Informacja dozorcy była groźnym
ostrzeżeniem. Może Janek powinien był zabrać Zosię, na-
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tychmiast wyjść z mieszkania i już tam więcej nie wracać? Ale to niełatwa decyzja w obcym mieście z żoną w
ósmym miesiącu ciąży.
Niewiele by im to zresztą pomogło, bo gestapo na pewno
obserwowało ich już starannie. Przyszli w pół do szóstej
rano w niedzielę 1 listopada. Zosia i Janek nie mieli złudzeń, kto może dzwonić do drzwi o tej porze. Było ich
kilku. W hełmach, z pistoletami maszynowymi gotowymi
do strzału, i jakiś cywil. Widocznie bali się obstawy. Wiedzieli, kogo będą aresztować. "Maciek" nie próbował nawet się bronić. Nie był sam.
Zosia uświadomiła sobie jednocześnie, że jest aresztowana, że ma jeszcze dwa miesiące do porodu i że musi
uciec. O tym, co by się stało z dzieckiem, gdyby je urodziła w więzieniu gestapo, bała się myśleć.
Przetrząsnęli mieszkanie i wyprowadzili ich oboje do
czekających za rogiem ulicy samochodów. Wieźli ich w
tym samym samochodzie, ale nie dali im zamienić ze
sobą ani słowa. Dwóch gestapowców z pistoletami w
ręku eskortowało ich. Rozdzielili ich natychmiast po wejściu do gmachu gestapo.
Zosia, aresztowana przez gestapo, kobieta w ósmym
miesiącu ciąży, ani przez chwilę nie przestała być Marie
Springer, asem wywiadu AK. Idąc korytarzem układała
sobie "legendę": naiwna, przerażona, w ciąży - o niczym
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nie wie. Postanowiła do niczego się nie przyznawać. Nawet do tego, że świetnie mówi po niemiecku.
Gestapowcy nie uwierzyli jej, choć udawała, że rozumie
z trudem, choć domagała się tłumacza. Cywil - gestapowiec, który był przy aresztowaniu, znał jej prawdziwe
nazwisko, poprzedni adres w Warszawie, wiedział o jej
wyjazdach do Rzeszy.
- Ona kłamie.
- Pani myśli, że my nie bijemy ciężarnych kobiet? Po zapisaniu danych personalnych odesłali ją do celi. Była
sama. Prawdziwe przesłuchania dopiero się zaczną.
Rano wprowadzili ją do dużego pokoju. Było ich kilku i
tłumaczka - maszynistka. Na środku pokoju stały dwa
krzesła zestawione plecami do siebie. Na jednym, tyłem
do drzwi, siedział Janek. Wyglądał tak, jakby go dotychczas jeszcze nie bili.
- Janku!... - Nie dali jej powiedzieć ani słowa więcej. Kazali usiąść tyłem do niego. Prowadzący śledztwo pistoletem wskazał na Janka.
- Mów!
Widać było, że to już z nim przedtem "przećwiczyli".
Wolno, sztucznie, obojętnym głosem powiedział pięć
słów.
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- Jestem Jan Kochański, wiedzą wszystko. Wyprowadzili
ją.
- Wiedzą wszystko... - powtarzała w myśli Zosia Marie
Springer wybrała następny wariant postępowania. Będzie mówiła po niemiecku, przyzna się do wyjazdów.
Resztę ustali w zależności od tego, o co będą ją pytali, co
naprawdę wiedzą. "Legendę" może odpowiednio zmieniać, dostosowywać do sytuacji. Jedno pozostaje niezmienne - data porodu. Ma jeszcze osiem tygodni, pięćdziesiąt sześć dni. Co rano będzie o jeden dzień mniej.
Rozpoczęły się przesłuchania. Pokazali jej telegram, jaki
dostali z Warszawy, on - skoczek spadochronowy, zrzucony z Anglii, oficer wywiadu, ona - niebezpieczny
szpieg. Wiedzieli o niej dużo.
- Tak, jeździłam do Rzeszy - przyznała się bez wahania
płynną niemczyzną.
- Dokąd? - Do Berlina, Hamburga, Hanoweru, Heidelbergu, Saarbrücken. Dodała jeszcze kilka innych dużych
miast, które znała jako tako, żeby utrudnić ewentualne
próby identyfikacji adresów i ludzi.
- Po co? - Woziła kartki żywnościowe dla Polaków zatrudnionych przymusowo w Rzeszy.
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Za wszelką cenę chciała się odciąć od spraw wywiadu.
Dziwiła się sama sobie, że jest spokojna, że dotychczas
panuje nad sytuacją.
- Skąd miała dokumenty i kartki żywnościowe? - Otrzymywała je w Warszawie od spotykanego w restauracji
"Fregata" mężczyzny. Cywil, który stale asystował przy
przesłuchaniach, przerwał:
- Dokumenty i kartki były fałszywe! - Zaprzeczyła kategorycznie.
- Nigdy mi ich nikt nie kwestionował.
- Bo były dobrze zrobione - przyznał cywil.
- Komu i gdzie przekazywała kartki żywnościowe w Rzeszy?
Byli coraz bardziej natarczywi i dociekliwi. Protokólantka notowała z obojętną biegłością zawodowego świadka
zeznań, tortur i śmierci.
- W każdym mieście, do którego jechała, miała wyznaczony punkt spotkania, obowiązującą godzinę i znak rozpoznawczy - zeznawała spokojnie Marie Springer. - Egzemplarz "Völkischer Beobachter" z tytułem podkreślonym czerwonym ołówkiem.

14. MARIE SPRINGER

238

- Adresy? - Nie pamięta, ale miejsca spotkań gotowa jest
im wskazać, gdyby ją zawieźli do Berlina, do
Hanoweru... Gotowa była jechać gdziekolwiek, byle tylko
nie do Warszawy.
Trzymali ją w więzieniu na Łąckiego. W trzy dni po
aresztowaniu - był to chyba czwartek - podczas przesłuchiwania przez uchylone drzwi zobaczyła Janka, którego
prowadzili korytarzem. Zaczęła głośno mówić. Nie wie,
czy ją usłyszał. Widziała go wtedy po raz ostatni.
Przesłuchiwali ją co dwa, trzy dni. Nie spieszyło im się.
Byli zajęci Jankiem. Ciągle te same pytania. Po co jeździła do Rzeszy? Gdzie i z kim się spotykała? Co przywoziła
z Rzeszy? Ciągle, uparcie te same odpowiedzi. Zdawało
się jej, że sama w nie uwierzyła. Czy uwierzyli gestapowcy? Nadal jej nie bili. Ale czas upływał bezlitośnie. Pozostało jej już tylko sześć tygodni. Postanowiła działać.
- Będę rodzić za dwa tygodnie - oświadczyła. Chciała zyskać miesiąc "na wszelki wypadek". Zrobi wszystko, byle
tylko nie przewieźli jej na Pawiak.
Wykorzystała teraz w pełni swoją znakomitą znajomość
niemieckiego. Zażądała wizyty lekarza. Czuje się fatalnie, ma częste bóle. Jeśli nie uwierzyli w jej opowiadanie
o wyjazdach do Rzeszy, to uwierzyli w rychły termin porodu. Karetką więzienną wywieźli ją pod eskortą uzbrojonych gestapowców.
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Do szpitala - myślała naiwnie. Do obozu żydowskiego, do
baraku z chorymi na tyfus. Mężczyźni i kobiety. Tłok.
Nie wiedziała, czego bać się więcej dla dziecka, które ma
urodzić za sześć tygodni: gestapo czy tyfusu. W sali, w
której ją położyli, było dwadzieścia siedem kobiet. Przeważnie Żydówki chore na tyfus. Łóżek było mniej.
Położyli ją na jednym łóżku z ranną Rosjanką z partyzantki. Nie zagojone, ropiejące rany, wrzody, wysoka gorączka. O dwa łóżka dalej młoda dziewczyna - Polka, z
nogą amputowaną wysoko nad kolanem, z drugą połamaną w gipsie. Kurierka AK w czasie przesłuchania wyskoczyła z okna trzeciego piętra.
Drugiego dnia pobytu wieczorem do baraku tyfusowego
weszli szaulisi, własowcy i kilku gestapowców. Różne
mundury, ale te same pistolety maszynowe przewieszone
przez ramię. Z rozmów gestapowców zorientowała się,
że jutro wykończą obóz. Przyszli na rozpoznanie przed
jutrzejszą akcją.
Zosia była głodna, przerażona - bała się tyfusu, ropiejących ran, zapowiedzianej masakry. Marie Springer analizowała sytuację. Obóz żydowski przy ulicy Janowskiej, w
którym stał barak tyfusowy, graniczy z cmentarzem Janowskim. W nocy jest szansa ucieczki. Zawiadomiła lekarza-Żyda, który się nią opiekował, i jego żonę również lekarkę, o zamierzonej jutrzejszej likwidacji obozu. Zapro-
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ponowała im wspólną akcję: oni zorganizują ucieczkę ona tam po drugiej stronie muru da im melinę i papiery.
Odmówili.
Rozmowy gestapowców okazały się prawdziwe. Oprawcy
przyjechali o czwartej rano. Rozpoczęli likwidację obozu.
Mieli do wymordowania tego dnia sześć tysięcy ludzi,
musieli się spieszyć. Słychać było strzały, odgłosy walki.
Nie trwały długo. Gestapowcy kierowali akcją - więźniów
wykańczali szaulisi i własowcy. Lekarz wraz z żoną i pielęgniarkami zdążyli zażyć truciznę.
Pilnowali Zosi. Kierujący akcją gestapowiec zapowiedział
stojącym przy jej łóżku szaulisom:
- Gdyby ktoś wykończył Kochańską - odpowiadacie życiem.
Chore obok niej leżały od rana bez jedzenia i picia.
- Pójdę po wodę dla nich - oświadczyła kategorycznie Zosia swym strażnikom.
- Nie warto. Zaraz będą pozabijane - tłumaczyli jej szaulisi. Przyniosła chorym wody z łazienki. Były już spokojne
i przygotowane na śmierć. Dziękowały, proponowały jej
swoje cywilne ubrania. Może się jej jeszcze przydadzą.
Czekały tak do południa. Koło pierwszej przyjechali ciężarówką wykończyć barak z chorymi. Weszli do sali. Ko-
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lejno - idąc ode drzwi, strzelali do leżących w łóżkach
chorych kobiet. Doszli do Zosi. Pilnujący jej strażnicy
ulotnili się. Z trudem utrzymując równowagę pijani gestapowcy, z pistoletami w ręku, dyskutowali nad jej głową.
- Blondynka! - Żydówka czy Polka? Strzelać czy nie
strzelać?
Zosia rozumiała każde słowo. Poszli dalej. Strzelali do
kobiet leżących na sąsiednich łóżkach. Z całej sali zostały trzy kobiety: Zosia, jej ranna sąsiadka z partyzantki i
połamana dziewczyna.
Wieczorem po ciemku chciała uciec sama. Pijani mordercy przeszli do sąsiedniego baraku. Miała ubranie cywilne. Ale komendant obozu zabrał ją i dziewczynę bez nogi
z powrotem do więzienia. Umieścił ją na oddziale męskim, w izolatce. Zapamiętała numer celi: 71.
Fakt umieszczenia Zosi na oddziale męskim utrudni organizacji nawiązanie z nią kontaktu. Wobec tego, że na
oddziale kobiecym jej nie było, przypuszczano, że albo
zastrzelili ją w obozie żydowskim, albo ją wywieźli. W
ciągu dwóch dni udało jej się nawiązać kontakt z dziewczyną bez nogi i wysłać przez nią gryps do Strońskiej. Po
trzech dniach dostała potwierdzenie, że gryps doszedł.
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- To od pani znajomej - powiedziała felczerka, wręczając
jej ukradkiem witaminę C. Po kilku dniach przenieśli ją z
izolatki do celi, gdzie było osiem kobiet. Odżywiali ją tak
dobrze, że podejrzewała w tym jakiś podstęp ze strony
gestapo. Litr mleka, pszenna bułka, ćwiartka masła, 2
jajka. Oficjalnie, na tacy, z serwetką. Felczerka wyjaśniła
jej to nagłe polepszenie więziennego wiktu. Za pieniądze
można tu zjeść nawet sznycel. Pani Strońska wiedziała,
komu należy zapłacić.
Brakowało jej tylko cukru. - Tęskniłam za słodyczami. Pani Strońska pamiętała i o tym. Dostała pół kilo cukru i
spore niemieckie mydełko. Cukier jadła natychmiast,
mydełko przekrajała ostrożnie, wieczorem, pod kocem.
Gryps, kawałek czystej bibułki i grafitu z ołówka, żeby
mogła odpisać.
"Staraj się dostać do szpitala, symuluj trudny poród."
Musi się spieszyć - pozostało jej już tylko cztery tygodnie, a nadal siedzi w więzieniu. Wmówiła w felczerkę,
że lada dzień będzie rodzić. Felczerka zameldowała gestapowcom. Przyszli z lekarzem-Żydem. Zbadał ją dokładnie i życzliwie potwierdził diagnozę.
- Poród za kilka dni.
Znów dostała mydełko. "Dwóch sanitariuszy przyjedzie
na Rapp." - To znaczy, że planują odbicie jej ze szpitala
na ulicy Rappaporta. Musi się tam dostać jak najprędzej.
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Napisała oficjalne podanie do szefa gestapo z prośbą o
umieszczenie jej na okres porodu w szpitalu. Od felczerki dowiedziała się, że za kilka dni mają ją przewieźć na
oddział położniczy do szpitala na Rappaporta. Wysłała
gryps zawiadamiający o spodziewanym przeniesieniu i
czekała. Nic więcej zrobić nie mogła. Czekać i liczyć
upływające dni. Trochę dziecinnie wyliczyła sobie, że
planowane odbicie nastąpi w poniedziałek 6 grudnia, na
świętego Mikołaja. Tego dnia rano zjawił się u niej sam
szef sanitarny SS w asyście lekarzy. Ma być za piętnaście minut ubrana, gotowa do transportu. Zdążyła jeszcze szepnąć felczerce, żeby dała znać o przewiezieniu.
Jechała karetką więzienną pod strażą szefa sanitarnego
SS, sędziego-referenta gestapo prowadzącego jej sprawę
i dwóch strażników. "Niebezpieczny szpieg..." Czuła się
niemal dumna z takiej asysty.
Przez długi korytarz szpitalny zaprowadzili ją do gabinetu dyżurnego lekarza. Młody lekarz oświadczył asystującym jej gestapowcom, że zanim ją przyjmie na oddział,
musi ją zbadać. Zwykła rutyna szpitalna. Położył ją na
kozetce, zamknął drzwi. Byli sami.
- Kochańska Zofia - powiedział, badając ją - wszystko w
porządku, czekać na odbicie. - Wyjaśniła mu, że symuluje przyspieszony termin porodu. Lekarz fachowo objaśnił
stan chorej oczekującym lekarzom gestapo. Potwierdził
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opinię lekarza-Żyda, że poród jest kwestią najbliższych
dni.
- Przy pierwszym dziecku może być opóźnienie - dodał,
by ją i siebie asekurować.
Lekarze SS i gestapowcy byli wyraźnie przejęci. Nareszcie będą mieli spokój. Bali się. O nią? Nie - o siebie.
"Niebezpieczny szpieg...", nie wiadomo, co takiej może
przyjść do głowy, wyskoczy oknem, ucieknie, otruje się.
- Frau Kochańska, niech pani pamięta o dziecku, niech
pani będzie rozsądna - upominał ją sędzia-referent.
- Niech pani nie ściąga nieszczęścia - dodał gestapowiec.
Pilnowali jej na zmianę dzień i noc. Szef gestapo zdenerwowany odwiedzał ją codziennie. Czekał tylko, aby
wreszcie urodziła.
- Jeszcze nie? - pytał od drzwi. - Gdyby pani uciekła - wyjaśnił jej, niemal prosząc, by nawet o tym nie myślała mam trzech synów na froncie...
- Będzie was tam czterech - skomentowała w myśli Zosia.
Strażnicy siedzą przed drzwiami jej pokoju. Tego, który
dyżuruje za dnia, już zdążyła poznać. Volksdeutsch-Węgier, ma żonę i dwoje małych dzieci. Rozmawia o nich z
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Zosią, pokazuje jej rodzinne fotografie. Strażnik gestapowiec nie jest ginekologiem. Wierzy w jej symulowane
bóle. Może nawet mu jej żal. Frau Kochańska musi często chodzić do łazienki. Przynosi jej pantofle, sukienkę, a
potem nawet palto. Na korytarzu szpitalnym jest bardzo
zimno. Grudzień, mróz siarczysty. Zosia chodzi do łazienki, użala się strażnikom. Marie Springer - pamięta
dobrze gryps - "dwóch sanitariuszy przyjedzie na Rapp".
Czeka coraz bardziej niespokojna. Leży w łóżku na wysokim parterze. Za wysoko, żeby skakać w dziewiątym miesiącu ciąży. Przez okna rozpoznaje porządek dnia i układ
budynków szpitalnych. Odwiedziny chorych odbywają się
codziennie w godzinach od 16 do 17. Przychodzi sporo
odwiedzających, bo chorych trzeba dożywiać. Z ulicy
wchodzi się na teren szpitala przez portiernię, po czym z
dziedzińca do poszczególnych budynków. Oddział położniczy jest połączony z sąsiednim budynkiem podziemną
kotłownią. Pryzmy koksu zgromadzone na zimę zalegają
część podwórza.
Czeka - wtorek - nic. Środa - idąc do łazienki spostrzega,
że małe metalowe drzwi, obok których tylekroć przechodziła, otwierają się. Widać kręte żelazne schody.
- Tędy znosimy śmieci do piwnicy - wyjaśnia sprzątaczka.
Czwartek - nic. 9 grudnia - jeszcze tylko trzy tygodnie.
Postanawia działać sama. Lekarz-Po-lak podczas kolej-
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nych wizyt nauczył ją, jak ma symulować przedporodowe
bóle. Wykorzystuje jego wskazówki.
To już dziś, zaczyna się. Strażnik natychmiast zawiadomił lekarza, ten szefa gestapo. Nareszcie. Będzie można
zabrać ze szpitala niebezpieczną więźniarkę. Ma teraz
pretekst, by jeszcze częściej chodzić do łazienki. Włożyła
sukienkę - tak tam zimno. Palto zostawiła w łazience.
Zbolała, z trudem chodzi po korytarzu. Dziesięć minut
przed piątą strażnik-gestapowiec idzie jak zwykle po kolację dla niej. Dotychczas liczyła dni. Od tej chwili będzie
liczyła minuty. Ma ich dziesięć. Potem strażnik wróci do
pokoju z kolacją. Z pokoju wzięła szalik i rękawiczki, w
łazience włożyła palto. Drzwi obok łazienki były otwarte.
Krętymi, żelaznymi schodkami zeszła do piwnicy-kotłowni. Chociaż schodziła tylko jedną kondygnację, wydawało
jej się, że trwało to bardzo długo. Ile jeszcze jest tych
stopni? Nie znała rozkładu kotłowni, znalazła się tam po
raz pierwszy. Na korytarzu ciemno. Z lewej odgłosy i
światło kuchni - z prawej zimny powiew świeżego powietrza. Przez podwórze już biegła. Ciemności ukrywały ją,
ale utrudniały rozpoznanie drogi do portierni. Kilka razy
niebezpiecznie potknęła się o rozsypany koks. Ostatnia
próba: musi przejść przez jasno oświetloną portiernię.
Jest jedyną więźniarką w szpitalu, wszyscy o niej wiedzą.
Wobec portiera, przed którym za chwilę przejdzie, musi
wyglądać jak zwykła osoba odwiedzająca chorych. Jeśli
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strażnik gestapowiec nie wrócił jeszcze do pokoju z kolacją i nie zauważył jej nieobecności w łazience - to ma
szansę. Zwolniła kroku.
- Zasiedziałam się - z uśmiechem skinęła głową portierowi, wkładając starannie rękawiczki.
Była za bramą. Przed szpitalem stały dorożki. Pierwszym
odruchem Zosi było wsiąść i jak najprędzej odjechać. Ale
Marie Springer rozumowała: dorożkarzowi musi podać
adres, nie ma dość pieniędzy, będzie zdana na jego łaskę. Z dorożki trudno uciec. Nie. Musi dojść do następnej ulicy, którą jeżdżą tramwaje. Szła spokojnie, choć zaalarmowani jej nieobecnością gestapowcy mogli lada
chwila wypaść za bramę, szukać jej. Tramwaj nie nadchodził długo. Może to tylko jej tak się czas dłużył wtedy
na przystanku.
Nadjechał wreszcie. Na przedniej platformie trzej gestapowcy w mundurach z zainteresowaniem przyglądali się
młodej, eleganckiej pani, która samotnie wsiadła do
tramwaju. Może skojarzą tę pasażerkę z listem gończym,
obiecującym sowitą nagrodę za udzielenie informacji o
zbiegłej kobiecie szpiegu.
Dojechała do parku Akademickiego, potem doszła na
Piekarską do Strońskich. Była już krok od upragnionej
wolności, ale nawet wówczas jeszcze nie przestała rozumować. Grypsy od Strońskiej były uspokajające. Ale
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przecież nie wiadomo, co się u nich teraz dzieje. Bała się
ot tak po prostu zadzwonić do drzwi. Pamiętała rozkład
ich mieszkania. Weszła kuchenną klatką schodową, skąd
mogła zajrzeć przez okno do kuchni. Pani Strońska stała
przy kuchni tyłem do okna.
- Nie popisałam się wtedy - opowie mi później Zosia - gdy
mi otworzyła drzwi, zemdlałam.
O aresztowaniu we Lwowie Macieja Zubowicza i jego
żony dowiedziałem się z meldunku kontrwywiadu w kilka
dni po fakcie. Następny z ekipy "Kołnierzyków" aresztowany przez gestapo. Zosia w ósmym miesiącu ciąży.
Musiałem działać jak najszybciej. "Spalić" znane im lokale, wycofać z obiegu fałszywe dokumenty zdekonspirowane przez ich aresztowanie, zorganizować próbę pomocy.
Zanim będę próbował zrobić cokolwiek dla Zosi i Janka,
muszę odciąć się od zagrożenia. Nie próbowałem tego
rozstrzygać w kategoriach ludzkiej wytrzymałości na tortury gestapo, zaufania, solidarności cichociemnych
skoczków. Obowiązywała zasada - "spalić" możliwie
wszystkie lokale znane aresztowanym. Mieszkałem wówczas w alei Niepodległości u pani Marii d'Alphonse i jej
matki, dokąd trafiłem przez Janka. Zawiadomiłem panią
Marię o aresztowaniu i wyprowadziłem się nazajutrz. To
było proste. Do nagłych przeprowadzek i zmian osobo-
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wości zdążyłem się już przyzwyczaić. Ale Janek znał również adres, pod którym mieszkała moja matka, siostra i
Magdalenka. To dzięki niemu znalazłem mieszkanie na
Goraszewskiej.
Zawiadomiłem moje panie o aresztowaniu i o potencjalnym zagrożeniu Goraszewskiej. Znalezienie natychmiast
odpowiedniego locum dla dwóch kobiet i dziecka, żyjących na lewych papierach, było trudne. Ledwo zdążyły
się jako tako urządzić, zaaklimatyzować w Warszawie.
Matka już czterokrotnie otwierała gestapowcom drzwi
do swego mieszkania, przeżyła Pawiak, śmierć najbliższych. Siostra tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności
wymykała się dotychczas z rąk gestapo. Na pewno nie
zapomnieli o niej. Naradzaliśmy się wspólnie, obie nie
chciały się przeprowadzać. Były zbyt zmęczone. Wiedziałem jednak dobrze, że to ja jestem za nie odpowiedzialny, że mimo ich argumentów i zmęczenia ostateczną decyzję muszę podjąć sam. To była najtrudniejsza decyzja,
jaką mi przyszło podjąć w ciągu okupacji i Powstania, a
może i najtrudniejsza decyzja w życiu. Zawierzyłem
aresztowanemu przez gestapo Jankowi życie trzech najbliższych mi osób.
Mieszkały na Goraszewskiej spokojnie aż do 2 września
1944 roku, gdy po zbombardowaniu i zdobyciu Sadyby
Niemcy wygnali stamtąd całą ludność.
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"Spalone" musiało być mieszkanie Woyzbunów na Walecznych (cała rodzina pracowała w "Agatonie") - gdzie
Janek bywał jako cichociemny skoczek. Wyprowadzili się
do znajomych i do ciotki, pani Lusi Garszyńskiej, która z
mężem, synem i córką mieszkała na Mokotowskiej. Niedługo zagrzali tam miejsca. 5 stycznia 1944 roku Jurek
Garszyński został aresztowany. Katowany na Szucha, nikogo nie wydał, został rozstrzelany na Pawiaku. Rodzice
zginęli w Powstaniu.
Zawiadomiłem pracownie o wpadce we Lwowie. Uzgodniliśmy, jakie dokumenty, na jakich kierunkach należy
uznać za "spalone".
Pomoc dla Janka i Zosi?
Zdawałem sobie sprawę, że Jankowi nie będę mógł nic
pomóc. Kontrwywiad informował, że gestapo wie o nim
dużo, łącznie z jego cichociemną przeszłością. Postanowiliśmy oboje z "ciotką Antosią" próbować zrobić coś dla
Zosi i dziecka. Może okup? Może przeniesienie na dłuższy czas do szpitala? Może chociaż paczki żywnościowe i
wyprawka dla niemowlęcia? Trzeba było wysłać jak najszybciej kogoś do Lwowa, kto potrafiłby nawiązać odpowiednie kontakty organizacyjne - co po aresztowaniu
"Maćka" mogło wcale nie być łatwe - rozpoznać na miejscu sytuację i zorganizować ewentualną pomoc dla Zosi i
dziecka.
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"Ciotka Antosia" zaproponowała sędziego Semadeniego
(zginął podczas Powstania), który już uprzednio nieraz
pomagał jej w trudnych sprawach. Zgodził się bez wahania. Zaopatrzyłem go w odpowiednie dokumenty podróży, przekazałem mu pieniądze, które dostałem na ten
cel.
Uzgodniliśmy ogólnie metody działania i sposób porozumiewania się. Informacje kontrwywiadu były nadal pesymistyczne. Semadeni wyjechał. Obiecał przekazywać
wiadomości, a po powrocie skontaktować się ze mną.
Zosia obudziła się i uświadomiła sobie, że uciekła. To
była co prawda najtrudniejsza część zadania, ale dopiero
jego część. Musi jeszcze dostać się do Warszawy i bezpiecznie urodzić dziecko. Pani Strońska przyjęła ją serdecznie i opiekuńczo. Poprzedniego dnia dyskutowała z
"Czerem" - Piotrem Szewczykiem, cichociemnym skoczkiem, plan wykradzenia lub odbicia Zosi ze szpitala. Teraz wszystko wydawało się już łatwe i proste.
- Nic się nie martw. Urodzisz spokojnie u nas, potem się
zastanowimy, co robić dalej. - Taką samą instrukcję
przekazał Zosi szef wywiadu we Lwowie, pułkownik Pohoski. Ale Marie Springer była innego zdania. Dozorca,
nacjonalista ukraiński, może być konfidentem gestapo.
Nie da się ukryć obecności niemowlęcia w mieszkaniu.
Gestapo szuka jej i niełatwo da za wygraną. Choć całą
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noc miała bóle - tym razem już nie symulowane - choć
profesor Liebhard, który ją zbadał, powiedział, że poród
nastąpi już za kilka dni, postanowiła:
- Jedziemy do Warszawy.
Kategorycznie protestującemu profesorowi oświadczyła:
- Nie zna pan ani Maćka, ani mnie. Tyleśmy wytrzymali,
to dojedziemy do Warszawy.
Była absolutnie pewna, że to będzie syn, że będzie miał
na imię Maciek, tak jak pseudonim ojca, i że zdążą dojechać szczęśliwie do Warszawy.
- Mamy jeszcze dwa tygodnie. - Używała już liczby mnogiej. Wydostanie się ze Lwowa i dojazd do Warszawy był
przedsięwzięciem trudnym. Nawet dla Marie Springer.
Gestapo nie próżnowało. Żeby uratować szefa gestapo i
innych włączonych w jej sprawę, rozgłosili odpowiednimi
kanałami, że ją złapali. Dla zachowania pozorów rozstrzelali sąsiadkę-Żydówkę z tej samej sali szpitalnej. Ale
przecież sami wiedzieli najlepiej, że jej ciągle jeszcze nie
mają. A byli to dobrzy fachowcy od tropienia i łapania ludzi. Mogli się domyślić, że Zosia będzie próbowała dostać się do Warszawy. Nie tak trudno kontrolować
wszystkie środki transportu i wszystkie drogi na trasie
Lwów-Warszawa.
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Z chwilą podjęcia decyzji, że urodzi syna w Warszawie,
Zosia - Marie Springer, działała szybko i precyzyjnie.
Pani Strońska sprowadzi zaufanego fryzjera, który obetnie i przefarbuje jej włosy, "Czer" sprowadzi fotografa i
wyrobi jej papiery na przejazd do Warszawy. Muszą się
spieszyć. Zostało jej jeszcze dziesięć-dwanaście dni.
W tym czasie zjawił się we Lwowie, wydelegowany przez
nas z Warszawy, sędzia Semadeni. Dowiedział się o
ucieczce Zosi, o bluffie gestapo. Starał się nawiązać z
nią kontakt. Marie Springer była ostrożna. Bała się prowokacji. Przez łączniczkę wybadała przyjezdnego. Wiedział, jak się wylegitymować.
Gdy mu oświadczyła, że jedzie z nim do Warszawy, początkowo nie uwierzył, potem zabrał się do roboty. Na
próbę wysłano młodą kobietę w ciąży na dworzec kolejowy, żeby kupiła bilet. Została skrupulatnie wylegitymowana, dokumenty sprawdzone. Alarm gestapo trwał.
Zdecydowano, że wyjadą ze Lwowa ciężarówką i dopiero
w bezpiecznej odległości wsiądą do pociągu. Przed wyjazdem Marie Springer sprawdziła dostarczone jej w
ostatniej chwili fałszywe papiery. Wielokrotna klientka
"Agatona" znała się na tym. W kenkarcie brak odcisków
palców, legitymacja, którą dostała, jest przedawniona.
Odciski palców uzupełniła sama przy pomocy bibuły nasyconej atramentem. Nie najlepiej - ale ujdzie, z
przedawnioną legitymacją postanowiła ryzykować - nie
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mogła już czekać dłużej. Właśnie ta nieprzedłużona legitymacja zdradzi ją.
Wystartowali oboje z Semadenim dostarczoną przez organizację ciężarówką i dopiero pięćdziesiąt kilometrów
od Lwowa, na niewielkiej stacyjce, wsiedli do osobowego
pociągu jadącego w kierunku Przemyśla. W drodze trzykrotnie zmieniali pociągi, za każdym razem kupując bilety na krótkie odcinki. Dojeżdżali do Radomia. W przedziale pełno. Dwie "wesołe panienki" rozmawiają ze stojącymi przy oknie na korytarzu gestapowcami. Kolejna
kontrola biletów i dokumentów: żandarm i kontroler-kolejarz. Zakwestionowali jej nie przedłużoną legitymację.
Ma wysiąść z nimi w Radomiu.
Wpaść o dwie godziny drogi od Warszawy na dziesięć
dni przed porodem?
Nawet w tej sytuacji nie straciła zimnej krwi. Tylko ona i
Semadeni wiedzą, kim jest naprawdę. Dla pozostałych
pasażerów przedziału i dla kontrolujących ją Niemców
jest nieco wyzywającą, krótko ostrzyżoną rudą ciężarną,
która zapomniała przedłużyć służbowej legitymacji. To
się może przytrafić każdemu. Prosi sąsiadki rozmawiające z gestapowcami, by jej pomogły. Jest beztroska, wesoła. Za ich protekcją kończy się na stu złotych grzywny,
którą inkasuje kontroler, i uwadze jednego z gestapowców:
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- Na drugi raz trzeba uważać!
Do Warszawy dojechali linią EKD z Milanówka.
Mało, bardzo mało wiem o losach Janka od chwili, gdy
Zosia widziała go po raz ostatni w gestapo we Lwowie.
Przywieźli go do Warszawy. Siedział w izolatce na Pawiaku. Był przesłuchiwany wielokrotnie na Szucha. W
styczniu 1944 roku "ciotka Antosia" nadała mu przez naszych ludzi na Pawiaku wiadomość, że urodził mu się
syn. Rozstrzelali go w lutym. Niewiele wiadomości przenikało z izolatki na Pawiaku i z przesłuchań gestapo na
Szucha. A jednak... Wiele lat po wojnie spotkałem więźnia Pawiaka (Jerzego Baya, zamieszkałego w Krakowie,
ulica Grodzka 32 m. 3) z sąsiedniej izolatki, którego relację przytaczam:
"Późną jesienią 1943 roku przez ścianę mojej celi nr 6
Oddziału Izolacyjnego (parter) zacząłem rozmawiać z
więźniem umieszczonym w sąsiedniej celi nr 5. Podał mi
nazwisko. Kochański prosił, żeby do niego mówić Janek.
Był wielokrotnie na Szucha, Abwehra i gestapo rozszyfrowały go całkowicie. Nie był torturowany. Liczył się ze
śmiercią. W końcu stycznia śledztwo zamknięto. 16 lutego wystukał do mnie ostatnią wiadomość:
- Żegnaj. Zabierają mnie."
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Los zrządził, że tego samego dnia 16 lutego 1944 roku
Niemcy zamordowali dwóch moich przyjaciół z cichociemnej ekipy "Kołnierzyków": Nr 3 "Czarkę" - Jana Rogowskiego i Nr 5 "Maćka" - Jana Kochańskiego.
Gdzieś koło Bożego Narodzenia dostałem wiadomość, że
sędzia Semadeni prosi mnie o telefon. Zadzwoniłem z
miasta. Choć usłyszałem wyraźnie, że mówi o wiadomościach od Zosi, zrozumiałem, że chodzi o wiadomości o
Zosi. Nawet gdy mi później w trakcie spotkania opowiadał historię jej ucieczki i przyjazdu do Warszawy, nie mogłem uwierzyć, że za godzinę zobaczę ją w "Macierzyństwie" prowadzonym przez siostry zakonne na Hożej
(dziś lecznica Ministerstwa Zdrowia). Zastrzegła sobie
pokój na parterze, żeby w razie czego... Gdy przyszedłem, rozpłakała się.
- To pierwszy raz od chwili aresztowania - tłumaczyła.
Poza "ciotką Antosią" i mną odwiedzał ją "Czarka" (Janek
Rogowski) i "Witek" (Zygmunt Waligórski), obaj przyjaciele Zosi i Janka, wiedzący o aresztowaniu i próbach pomocy. Za każdym razem, gdy któryś z nas się zjawił, siostry zakonne anonsowały niezmiennie:
- Proszę pani, mąż przyszedł - traktując, na wszelki wypadek, każdego z nas jako domniemanego ojca, który nie
chce się przyznać i jest powodem łez ślicznej matki. W
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roli porzuconej przez męża Zosia mogła wypłakać się za
wszystkie czasy. Siostry pocieszały ją;
- Niech się pani nie martwi. Chłopy to tak zawsze. Jak
pani urodzi, to na pewno się przyzna.
Maciek urodził się 4 stycznia 1944 roku. Trzymaliśmy go
do chrztu z "ciotką Antosią" w Katedrze Św. Jana. Ojcem
chrzestnym miał być "Czarka", wcześniej upatrzony
przez Zosię, ale go aresztowali w przeddzień przyjścia
na świat Maćka. Ceremonia chrztu i noworodek - krzyczący jak przystało - były autentyczne, nazwiska matki,
dziecka i rodziców chrzestnych - fałszywe. Został zapisany w księgach parafialnych jako Maciej Wanicki, zgodnie
z aktualną wówczas kenkartą Zosi.
W wiele lat po wojnie w archiwum WIH odnalazłem moje
pismo do szefa w sprawie pomocy dla Zosi i małego Maćka:
"Makary 26.1.1944.
Zgodnie z Pana poleceniem przesyłam zestawienie proponowanych niezbędnych wydatków dla żony Alojzego
[pseudonim Janka - S.J.]. Zestawienie to nie przewiduje
żadnych wydatków na wyprawkę dziecka, która według
oświadczenia osoby opiekującej się może kosztować ok.
10 000 zł. Uprzejmie proszę o przekazanie mi decyzji w
tej sprawie, gdyż ze względów bezpieczeństwa należało-
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by osoby te możliwie szybko wywieźć z Warszawy. Jednocześnie załączam zestawienie sum dotychczas wydatkowanych.
Agaton
Wyjazd do Luxa [krypt. Lwowa]
(wg zał.)
paczka ubraniowa
2 paczki jedzeniowe
lecznica
dr - kwiaty itp. zamiast honorarium
gotówka

4 356 zł
6 415 "
2 173 "
8 600 "
764 "
11 856 "
34 164 zł."

Gestapo jeszcze długo nie dawało za wygraną. Szukali
Zosi w warszawskich szpitalach, w jej dawnym sklepie
na Bielańskiej, a zapewne i w wielu innych miejscach.
Pod opieką "ciotki Antosi" często zmieniała adresy: u Danusi - żony "Dżula", u państwa Solarskich, u Jaruzelskich
w Woli Pograszewskiej, u Fukierów pod Grodziskiem.
Uspokoiła się dopiero podczas Powstania. Gestapo już
im nie groziło. Bombardowania ani "szaf się nie bała.
Wierzyła niezachwianie, że ani małemu Maćkowi, ani jej
włos z głowy nie spadnie. Powstanie zastało ją z siedmiomiesięcznym dzieckiem w Śródmieściu. Chmielna, Mokotowska, Wspólna. Dokarmiali ją i Maćka chłopcy z miej-
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scowych oddziałów. Z rozbitego sklepu Meinla dostała
nawet puszki z kompotem.
4 października wyszła z Warszawy i dostała się do Pruszkowa. Maciek miał 40° gorączki. Odra, rozpoznał lekarz
RGO i dał skierowanie do szpitala. Ale gdy tylko Zosia
znalazła się za bramą obozu, wzięła synka pod pachę i
uciekła. Wolała nie być ani jednego dnia w szpitalu, do
którego mieli dostęp Niemcy. Gestapo miało dobrą pamięć.
W roku 1948 wyszła za mąż za Zbyszka Rylskiego, sławnego kapitana "Motyla" z batalionu "Czata". W roku
1968 Maciek ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.

15. OSTATNIE DNI
23 lipca 1944 roku staliśmy z "Krystyną" w milczącym
tłumie na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. Patrzyliśmy z satysfakcją i z pogardą.
Niemcy uciekali. Nie cywilne władze i volksdeutsche,
chyłkiem, po nocy, ładujący ukradziony dobytek na ciężarówki, ale wojsko niemieckie, jawnie, w biały dzień!
Szeroką jezdnią Alei Jerozolimskich ciągnął nieprzerwanie, od wielu godzin, sznur wojskowych pojazdów i
sprzętu, ciężarówek i wszelkiego autoramentu pojazdów
konnych: furgonów, bryczek, wozów drabiniastych. Zre-
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zygnowani kierowcy nie usiłowali wyprzedzać konnych
pojazdów, ciągniętych przez wychudzone szkapy w dziwnych uprzężach. Nieliczne, zwarte oddziały i tłum zmęczonych, brudnych, nie ogolonych żołnierzy. Szli zza Wisły, na zachód, w kierunku Woli i Ochoty. Gorąco było.
Szli w rozpiętych mundurach, z gołymi głowami, z karabinami, trzymanymi niedbale za lufę, lub bez broni. Wolno, noga za nogą, przystając co chwila. Przysiadali na
skraju chodnika, odpoczywali i szli dalej. Nie patrzyli
nam w oczy. Długo czekaliśmy na taki widok.
Wierzyliśmy w zwycięski koniec wojny. Mimo okrucieństw i śmierci dookoła, mimo codziennego terroru, łapanek i egzekucji publicznych, na przekór niemieckiej
propagandzie, każdy Polak w Warszawie wierzył, że wojnę wygramy. Nie tylko wierzył, ale po swojemu wiedział.
Różne były źródła i składniki tej niełatwej pewności.
Świadomość, że istnieje podziemne Państwo Polskie, że
ani na jeden dzień nie zaprzestaliśmy walki z Niemcami
tu w kraju, a żołnierz polski bije się na wszystkich frontach. Komunikaty radiowe Londynu i Moskwy, które - jeśli nie z osobistego nasłuchu, to z funkcjonującej znakomicie szeptanej informacji - znał każdy. "Gazetki", prasa
podziemna, zadziwiająca różnorodnością i regularnością,
gdy pod bokiem gestapo "Biuletyn Informacyjny" wychodził co tydzień w nakładzie przekraczającym czterdzieści
tysięcy egzemplarzy, a był czytany przez setki tysięcy.
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Napisy na ścianach, które pojawiały się co rano nowe w
najbardziej widocznych miejscach centrum miasta, obok
wartowników i wejść do hitlerowskich urzędów: "Kotwica" - symbol Polski Walczącej, PAWIAK POMŚCIMY,
swastyka hitlerowska na szubienicy, DEUTSCHLAND
KAPUT - kwitujące na warszawskich murach zwycięstwo
pod Stalingradem. Żart i kpina, nieodłączna od warszawskiej ulicy: piosenka śpiewana w tramwaju przez mocno
bimbrem zalatującego artystę-patriotę i przeróbka napisu na szyldzie biura werbunkowego na roboty do Niemiec, gdzie "Rudy" "poprawił" hasło "Jedźcie z nami" na
"Jedźcie sami".
Przeżywaliśmy dni radości, satysfakcji i dumy. Z odległych bitew i bohaterskich akcji rozgrywanych za rogiem, na sąsiedniej ulicy: odbicie więźniów pod Arsenałem, granaty rzucone do Café Clubu, zdobycie stu milionów złotych przewożonych z banku, zamach na Kutscherę. Potwierdzały je egzekucje publiczne i nowe listy zakładników. To była cena wojny, jaką prowadziliśmy z
okrutnym wrogiem. Ale Niemcy nie mogli już mordować
w Warszawie bezkarnie, bali się.
Częstsze jednak były dni grozy i bezsilności. Gdy aresztowania obejmowały najbliższych. Gdy zza murów getta
dochodziły odgłosy strzałów, a ponad miastem stał słup
dymu. Gdy nadchodziły wiadomości o nowych egzekucjach w Palmirach i w ruinach getta, o śmierci kogoś z
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bliskich w Oświęcimiu. Czarny tydzień okupacji, kiedy
30 czerwca 1943 roku w mieszkaniu przy ulicy Spiskiej
14 aresztowano generała "Grota", Komendanta Armii
Krajowej, a w pięć dni później ze szczekaczki na rogu
Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich usłyszałem komunikat o tragicznej śmierci generała Sikorskiego.
Okupacja hitlerowska nie spadła na mnie. Sam ją sobie
wybrałem, gdy w Szkocji na pytanie siwowłosego pułkownika odpowiedziałem "tak", a w rok później szedłem
ulicą Marszałkowską. Było mi przez to łatwiej niż tym,
którzy nie mieli prawa takiego wyboru. Miałem satysfakcję, że "sam sobie byłem winien". Od razu na starcie napotkałem zorganizowane Podziemie walczące z okupantem, uzyskałem możność aktywnego udziału w walce. Od
pierwszego września 1939 roku, gdziekolwiek byłem,
wiedziałem, że dla nas Polaków wojna toczy się o sprawy
osobiste każdego z nas i o najważniejsze ludzkie sprawy.
Nie próbowałem ich sobie formułować, bo każda taka
próba, nawet wobec samego siebie, byłaby nieudolna,
zbyt patetyczna. Sformułował mi je mój przyjaciel - dowódca, gdy na chwilę przed skokiem krzyknął mi na drogę:
- Zachciało ci się Polski, gówniarzu!
Z chwilą gdy znalazłem się w Warszawie, nie zastanawiałem się, czy przeżyję do jutra, "do pierwszego", do
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końca wojny. Ważne na co dzień było, czy spotkam łączniczkę, czy zastanę pocztę, czy potrafimy wydrukować
fałszywą przepustkę. Mogłem sprowadzić wojnę i okupację do codziennych zadań. Rozmienić na drobne grozę i
strach.
Ostatni tydzień przed Powstaniem. Nikt z nas nie wiedział przecież, że to właśnie ten tydzień będzie ostatnim,
ale czuliśmy w Warszawie, że to nie jest jeszcze jeden
zwykły, kolejny tydzień okupacji. 23 lipca oglądaliśmy
ucieczkę Niemców. 25 lipca oddziały AK zostały postawione w stan alarmu.
Nie należeliśmy do oddziałów liniowych, objętych szkoleniem bojowym i planem mobilizacji, ale nie wyobrażałem
sobie, żebyśmy mogli nie wziąć udziału w Powstaniu. Z
"Agatona" mogliśmy wystawić bez trudu kilkunastoosobowy pluton. Wystąpiłem do pułkownika "Makarego" z
prośbą o przydział bojowy. Zgodził się i załatwił nam
przydział do batalionu majora "Okonia". Dostaliśmy przydział, ale nie dostaliśmy broni. Poza kilku pistoletami i
granatami, które stanowiły ubezpieczenie pracowni, i
kilku "prywatnymi" pistoletami - nie mieliśmy nic więcej.
Ani jednego karabinu, ani jednego pistoletu maszynowego. Liczyłem, że to, co posiadamy, to tylko pierwszy rzut,
który musi nam zapewnić dojście - w razie potrzeby z
bronią w ręku - na miejsce zbiórki o godzinie "W", wystarczyć na pierwsze godziny walki, że później dostanie-
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my "właściwą broń" i amunicję. Tymczasem staraliśmy
się dozbroić na własną rękę.
W ciągu czerwca i lipca 1944 roku zakupiliśmy dziewięć
pistoletów, w tym dwa wisy i trzy parabellum oraz ponad
tysiąc sztuk amunicji.
Wreszcie dzięki "Witkowi" (Witoldowi Ambrożewiczowi)
uzyskaliśmy skarb nie byle jaki - bergmana z ośmioma
pełnymi magazynkami.
Jak w okupowanej Warszawie, na miesiąc przed Powstaniem, mogło dojść do takiej transakcji? Oto relacja "Witka". Handlem lub częściej zdobywaniem broni trudnił się
od dawna. Ale jak dotąd były to pistolety i amunicja. Zakupu bergmana dokonał dzięki pośrednictwu punktu do
handlu bronią, którym była mydlarnia w rejonie placu
Żelaznej Bramy. Dostał adres: posterunek żandarmerii
na Dworkowej, nazwisko żandarma i hasło. Istniała co
prawda możliwość prowokacji ze strony żandarma i
wpadki przy kupnie, ale przy powszechnej demoralizacji
i przekupstwie Niemców stacjonujących w Warszawie ryzyko nie wydawało się tak wielkie.
Transakcja zapowiadała się pomyślnie: jest do sprzedania bergman z ośmioma pełnymi magazynkami w futerale. Cena 42 000 zł (wysoka, jeśli uwzględnić, że np. miesięczny bilet tramwajowy kosztował 50 zł) i dodatkowy
warunek: nabywca sam wyniesie towar z wartowni.
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Targowali się. Żandarm nie ustępował. Ustalili termin
odbioru. Cena była wysoka, ale tak bardzo potrzebowaliśmy broni, że uzyskałem żądaną sumę. Gdy "Witek" zjawił się na Dworkowej ponownie, żandarm przede wszystkim spławił drugiego Niemca, który był w tym samym
pokoju.
- Jest, można zabrać.
"Witek" miał pieniądze przy sobie, ale nie liczył, że
transakcja dojdzie od razu do skutku, i nie zabrał ze
sobą odpowiedniego opakowania. Wyszedł i po chwili
wrócił z dużą torbą po cukrze. Wpłacił pieniądze - dostał
towar. Choć żandarm przynaglał, "Witek" sprawdzał każdy z ośmiu magazynków. Lufa bergmana wystawała paskudnie z torby, więc mu żandarm dał jakiś łach do okrycia towaru.
Na ulicy "Witek" speszył się. Stał w biały dzień na ruchliwej ulicy Puławskiej. Mimo opakowania kształt paczki
nie pozostawiał żadnej wątpliwości co do jej zawartości.
Szczęściem, przejeżdżała wolna dorożka. Tak był zdenerwowany, że przy wsiadaniu bergman wypadł z torby na
chodnik. - O, maszynówka - skomentowały fachowo stojące obok dzieci. Dorożkarz nie spłoszył się i odwiózł pasażera na Długą. Przez podwórka doszedł "Witek" do
meliny na Świętojerskiej.
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Tak był dumny z zakupu, że ściągnął na melinę kilku kolegów, by im zademonstrować zdobycz. Oglądali. Przymierzali się. W trakcie prób ktoś puścił całą serię w ścianę. Ukryli broń w skrytce i wyszli jak najprędzej.
- Nie wychodźcie na ulicę - ostrzegł ich w bramie stróż strzelają.
Ja sam, zupełnie przypadkowo, stałem się nabywcą jedynego karabinu, z jakim nasz pluton zameldował się na
zbiórce sierpnia.
Chłodną i Wolską ciągnęły na zachód uciekające oddziały niemieckie. W jednym ze sklepików-knajpek na Solnej,
do którego wstąpiłem, żeby się czegoś zimnego napić,
zastałem dwóch "kałmuków". Tego dnia wojna dla nich
już się skończyła. Siedzieli w rozpiętych mundurach przy
kolejnych butelkach piwa. Pasy i ładownice zawiesili na
krzesłach, karabiny i tornistry ustawili w kącie. Rozmawiali w niezrozumiałym dla mnie języku. Przy następnym
piwie okazało się, że znają jednak dostatecznie niemiecki, by zrozumieć, poparte wymownym gestem, moje zainteresowanie stojącymi w kącie dwoma karabinami. Targowaliśmy się długo. Ja proponowałem uparcie "zwei" oni powtarzali "ein". Uzgodniliśmy wreszcie, że słowo
"zwei" oznacza cenę 2 tysiące, którą wypłaciłem im za 1
kb z pięcioma pełnymi magazynkami. Byli tak zadowoleni z piwa i z przeprowadzonej transakcji, że zapropono-
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wali mi, żebym na miejscu wystrzelił dla sprawdzenia jakości nabytego sprzętu. Miałem trochę emocji, jak przenieść w biały dzień karabin do "Pakulskich", ale rozstrzygnął ten problem właściciel sklepiku.
- Zostaw pan towar. Przyjdź pan za godzinkę. Przeniesienie sporej paczki, z której wystawała szczotka do zamiatania podłogi, nie było trudne.
Mieliśmy już około piętnastu pistoletów, przeciętnie z
osiemdziesięcioma pociskami do każdego, około dwudziestu granatów, jeden peem i jeden kb - do naszego
wyposażenia bojowego doszedł jeszcze samochód.
Polski fiat 508, przerobiony na półciężarówkę na gaz
drzewny, mocno sfatygowany pracowitym żywotem. Oddawał nam już niejedną przysługę, teraz został przez nas
zmobilizowany. Zawdzięczaliśmy go "Dziuniowi" (Edwardowi Rażniewskiemu), który pracował jako kierowca w
jednej z niemieckich firm urzędujących w "Prudentialu"
na placu Wareckim. "Wypożyczał" go dla naszych potrzeb, ale z dawna już postanowił, że "szkopom grata nie
zostawi". Zdążył przeprowadzić remont zacnego pojazdu
na rachunek firmy dostatecznie wcześnie? by go ukraść
25 lipca, w dniu zarządzonego alarmu. Ukraść - lub raczej rewindykować zrabowane mienie, jako że pochodzenie polskiego fiata było bezsporne.
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Drogą służbową nie dostaliśmy broni ani amunicji, dostałem natomiast parę butów z cholewami, najbardziej nieprzydatne obuwie w Powstaniu. Do chodzenia kanałami
nie nadawały się zupełnie.
Przygotowania do Powstania nie ominęły naszych pracowni fałszywych dokumentów. Wydrukowaliśmy legitymacje AK, zrobiliśmy pieczęć Dowódcy AK. Chcieliśmy
naszą fałszerską działalność zakończyć prawdziwym dokumentem i prawdziwą pieczęcią. Po dziesiątkach fałszywych niemieckich ausweisów i Durchlasscheinów, po
setkach pieczęci ze swastyką - polska legitymacja wojskowa i pieczęć z polskim orłem. Przekazując je do produkcji, mogłem po raz pierwszy zapewnić "Ambasa", że
tym razem karton na legitymacje może być dowolnego
koloru i gramatury, a czcionka - dowolnego kroju. Patrzył z satysfakcją, ale i z niedowierzaniem na skomponowany przez "Bliklego" rysunek pieczęci i wzór legitymacji z powtarzającym się na odwrocie orłem polskim i
monogramem Polska Walczy.
26 lipca sytuacja uległa raptownej zmianie. Do Warszawy wróciły ewakuowane w popłochu urzędy niemieckie,
przybyły oddziały policji SS. Uzupełniali zasieki z drutu
kolczastego przed wejściami do urzędów, zamurowywali
parterowe okna, obsadzali załogą zbudowane uprzednio
bunkry strzegące ważniejszych gmachów i urzędów. Na
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przelotowych arteriach pojawiły się czołgi i wozy pancerne. Kanonada artyleryjska zza Wisły narastała.
27 lipca pod wieczór megafony uliczne podały zarządzenie gubernatora dystryktu warszawskiego Fischera, wzywające sto tysięcy mężczyzn w wieku od siedemnastu do
sześćdziesięciu pięciu lat do kopania rowów na przedpolu Warszawy. Wysłuchałem tego komunikatu na skwerku
Hoovera na Krakowskim Przedmieściu. Megafony podawały miejsce zbiórki w wyznaczonych punktach miasta,
gdzie nazajutrz mieliśmy zgłosić się o godzinie 8. Nie
było czasu na uzgodnienie stanowiska, nie było instrukcji, ale dla wszystkich warszawiaków sprawa była prosta. Do kopania rowów nie zgłosił się niemal nikt. Zamiast wyznaczonych stu tysięcy stawiło się na punktach
zbornych, jak na kpiny, kilkaset osób. Kilkaset oczekujących ciężarówek odjechało pustych. Warszawa po raz
pierwszy "rzuciła Niemcom otwarte wyzwanie". Można
było się spodziewać, że nie puszczą tego płazem.
Na mieście pojawia się coraz więcej patroli policji i wojska. Atmosfera była tak napięta, że byle incydent mógł
spowodować strzały. Taki właśnie incydent przydarzył
się pracowni "Philipsa"'.
W ramach przygotowań do Powstania kończyli budowę
nadawczo-odbiorczej stacji radiowej. Na prośbę "Benona" odkomenderowałem do ich komórki "Pawła" od "Pa-
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kulskich". Znał się na robocie radiowej i był im na finiszu
bardzo pomocny. 26 lipca "Benon" zameldował mi, że
stacja gotowa i że nazajutrz dostarczą aparaturę do "Pakulskich" na Chłodną. Mieli do przetransportowania trzy
spore paczki, które jednak nie wyglądały specjalnie podejrzanie na tle warszawskiej ulicy w lipcu 1944 roku,
gdzie niemal każdy przechodzień coś dźwigał. Ustalili, że
pójdą we trzech - tyle było paczek - "Benon", "Kocio" i
"Paweł" - przez most Kierbedzia. "Benon" miał parabelkę
z zapasowymi magazynkami, zatkniętą za pasek spodni
(nie widać pod kurtką, a łatwo się wyciąga), "Kocio" jakąś "szóstkę", "Paweł" szedł bez broni.
Szli Białostocką wzdłuż muru otaczającego budynki Monopolu Spirytusowego, gdy z bramy wytoczono wagon w
kierunku pobliskiego Dworca Wileńskiego. Eskortowali
wagon trzej żołnierze. Na widok trzech uzbrojonych
Niemców chłopcy speszyli się, ale za późno już było się
cofać. Wyminęli Niemców idących za wagonem, gdy jeden z nich krzyknął: "Halt! Hände hoch!" - "Paweł" podszedł do Niemców. Był bez broni, więc najmniej ryzykował na wypadek osobistej rewizji, a poza tym - jak słusznie ocenił - dawał swym uzbrojonym kolegom czas.
"Kocio" strzelił, ale mizerna "szóstka" zacięła się już po
pierwszym strzale. "Benon" wygarnął więc cały magazynek parabelki. Jeden z Niemców dostał, ale dwaj pozostali wbiegli do bramy, skąd zaczęli strzelać z pistoletów
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maszynowych do uciekających chłopców. "Benon" biegnąc wymienił magazynek. Zobaczył, że "Kocio" i "Paweł" upadli, więc zatrzymał się i strzelał w kierunku
Niemców. Chłopcy podnieśli się i biegli dalej. Biegnący
jako pierwszy "Paweł" wpadł do bramy domu na ulicy
Markowskiej 19, gdzie stracili go z oczu. Pod ogniem
Niemców dobiegli do tejże bramy. "Pawła" nie było, na
ziemi leżała jego paczka. Ludzie uciekali, ulica opustoszała. Jakiś kolejarz ukrywający się w bramie krzyknął
im:
- Wasz kolega uciekł!
"Benon" podniósł paczkę "Pawła" - owoc ich wielomiesięcznej pracy. Przez podwórko, przez płot, skład desek
wbiegli z bronią w ręku do parterowego baraku jakiegoś
biura. Pokazano im, którędy wyjść na Ząbkowską. Tam
było spokojnie. Wstąpili do łączniczki "Ewy", skąd dostarczyli paczki do "Pakulskich". Nie wiedzieli, co się
stało z "Pawłem", ale informacja kolejarza była pocieszająca.
Tymczasem "Paweł" przeżywał ciężkie chwile. Biegnąc
poczuł gorące uderzenie w plecy. Był pewien, że to już
koniec. Z wysiłkiem dobiegł do pierwszej bramy. Klatką
schodową szedł z trudem jak najwyżej, jak najdalej od
goniących go Niemców. Krwawił silnie. Zapukał do
drzwi. Otworzyła mu kobieta, za którą zobaczył kilkoro

15. OSTATNIE DNI

272

dzieci. Nie wszedł. - Już nic z niego nie będzie - usłyszał,
gdy odzyskał przytomność. Kilka osób stało nad nim. Oddał komuś dokumenty, podał adres rodziców, żeby ich
zawiadomili. Był pewien, że Niemcy lada chwila go odnajdą i wykończą. Gdy odzyskał znowu przytomność, leżał w łóżku, rozebrany, owinięty prześcieradłem. Gospodarz, pan Ogonowski, robotnik, namawiał go na kielicha,
który natychmiast postawi go na nogi.
O postrzale "Pawła" zawiadomił jego matkę, "Dorotę" kierowniczkę sekretariatu "Agatona" - nieznajomy, który
przyjechał na rowerze. Żyje - to było najważniejsze. Pojechała zaraz. Ociekał krwią, mdlał często.
Mieszkańcy domu Markowska 19 przeżywali chwile grozy. Niemcy zastrzelili opodal dwóch ludzi, widzieli, jak w
bramie domu zniknęli uciekający, mogli lada chwila wyprowadzić mężczyzn i rozstrzelać ich na ulicy. Co chwila
ktoś z mieszkańców zaglądał do sutereny pana Ogonowskiego i stwierdzał z przerażeniem, że ranny leży tam
nadal, coraz bledszy, bardziej wykrwawiony, ale żywy.
- Rozstrzelają wszystkich.
- No to go wydajcie! - oświadczył pan Ogonowski, spokojnie poprawiając z "Dorotą" opatrunek i szykując dla nich
obojga nocleg.
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O postrzale "Pawła" zawiadomił mnie bardzo zaniepokojony "Wedel". I on, i "Krystyna" byli przekonani, że podczas strzelaniny na Białostockiej zginął ich brat "Janusz".
Miał asystować w transporcie i dotychczas nie wrócił.
Wyjaśniło się po kilku godzinach, że dostał rano inne polecenie i w przenoszeniu aparatury nie brał udziału.
Pojechałem do "Pawła", "Krystyna" i "Doktor Weronika"
zjawiły się wkrótce. "Doktor Weronika" stwierdziła postrzał płuc, silny krwotok. Zrobiła opatrunek, ale operacja była konieczna, i to jak najszybciej. Ranny był przytomny, ale z każdą chwilą słabszy. O przewiezieniu go do
szpitala nie było mowy. W przypadku rany postrzałowej
wymagało to specjalnego zezwolenia policji. Kilku lekarzy na Saskiej Kępie, których już po godzinie policyjnej
"Krystyna" i "Weronika" próbowały namówić do zabiegu
- odmówiło. Nie odmówił natomiast profesor Michalski,
który na prośbę "Doktor Weroniki" zgodził się operować
chłopca u siebie w szpitalu Przemienienia Pańskiego,
pod warunkiem, że mu rannego dostarczymy.
Niespodziewanie pomógł nam nalot samolotów radzieckich w nocy z 27 na 28 lipca i bombardowanie dworców
kolejowych na Pradze. Z podejrzanego rannego "Paweł"
awansował w ciągu nocy na "ofiarę sowieckiego bombardowania". Oficjalnie w biały dzień wieźliśmy go do szpitala na tapczanie pana Ogonowskiego, ustawionym na
platformie konnej. Na skrzyżowaniu Targowej żandarme-
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ria polowa zatrzymała ruch, żeby przepuścić jadące w
kierunku wschodnim czołgi. Wytłumaczyłem żandarmowi, kogo wieziemy. Pokiwał głową ze zrozumieniem i
przepuścił naszą platformę. A że "ofiara sowieckiego
bombardowania" miała w lewym płucu, tuż obok serca,
pocisk z niemieckiego szmeisera, o tym przekonał się dopiero doktor Roszkowski, który operował "Pawła". Wygrzebał się chłopak z postrzału, ale w Powstaniu udziału
wziąć już nie mógł.
W nocy z 28 na 29 lipca kolejny nalot bombowców radzieckich i kolejne bombardowanie dworców kolejowych.
30 lipca nad miastem pojawiły się myśliwce radzieckie.
Choć to była niedziela, jak zwykle koło dwunastej byłem
na odprawie u pułkownika "Makarego". Jeszcze nie. Ale
pogotowie bojowe trwa.
Po południu odwiozłem "Krystynę" na miejsce jej zbiórki.
Nie była pewna, czy w Powstaniu dostanie przydział do
naszego plutonu, więc już na kilka miesięcy przedtem
zgłosiła się na kurs sanitarny. Dostała przydział jako sanitariuszka do szpitala AK. Wiozłem ją na ramie roweru
przez most Poniatowskiego. Wiatr rozwiewał jej włosy,
przesłaniały mi oczy i usta. Na Krakowskim Przedmieściu podała mi dokładny adres: Elektoralna 16. Fabryka
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Frageta. Po drodze wstąpiliśmy na Stare Miasto do Katedry Św. Jana.
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IV. POWSTANIE. NIEWOLA. POWRÓT
1. GODZINA «W»
We wtorek 1 sierpnia 1944 roku rano, na przekór historii, wiedziałem na pewno, że dziś Powstanie się nie zacznie.
Od chwili ogłoszenia stanu czujności z dniem 25 lipca
szef II Oddziału Sztabu, pułkownik "Makary" - Kazimierz
Iranek-Osmecki, zarządził codzienne odprawy kierowników wydziałów dla zabezpieczenia szybkiej i sprawnej
łączności. Spotykaliśmy się w godzinach południowych,
zwykle po dwunastej. Szef omawiał aktualną sytuację,
sprawdzał wykonanie ostatnich poleceń, załatwiał sprawy bieżące. Ale i on, i my wiedzieliśmy, że nie o to chodzi. Czekaliśmy na tę jedyną wiadomość: kiedy zaczynamy?
Plan mobilizacji do Powstania przewidywał, że potrzeba
co najmniej 36 godzin na przekazanie rozkazów, zebranie rozproszonych po mieście oddziałów AK, rozdanie
broni. Ustalono również, że zaskoczenie przeciwnika,
stanowiące jeden z głównych atutów powstańców, jest
możliwe jedynie pod osłoną ciemności - więc szturm po-
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winien odbyć się nocą. Zgodnie z instrukcją alarmową
"Makary" podawał nam ustalenia obowiązujące na następny dzień. Każdego dnia, idąc na odprawę do szefa,
oczekiwałem, że nareszcie usłyszę: "Jutro wieczorem zaczynamy." Na wczorajszej, poniedziałkowej, odprawie
"Makary" powtórzył jak zwykle: jutro, we wtorek, na
pewno jeszcze nie.
Łatwiej było czekać przez długie lata niż przez te ostatnie dni. Upragniona chwila, oddalona dotychczas niezmiennie o lata i wielkie bitwy na dalekich frontach, stała się nagle konkretną i bliską godziną "W", oznaczoną
na zegarku, odmierzaną odległością z punktu alarmowego plutonu na Chłodnej 5 do miejsca zbiórki batalionu na
cmentarzu Ewangelickim. Czuliśmy jej bliskość. Z przeprowadzonej mobilizacji, z komunikatów zbliżającego się
frontu, z wewnętrznego napięcia i oczekiwania. Od kilku
dni większość chłopców z plutonu była już na punktach
alarmowych. Wprawdzie odwołanie pogotowia bojowego
w dniu 28 lipca wprowadziło trochę niejasności i wzmogło napięcie, ale nie spowodowało na naszym odcinku
żadnych groźnych następstw. Wyjaśniłem chłopcom, że
to nie odwołanie, a raczej chwilowe zawieszenie decyzji.
Alarm trwał. Poprzedniego dnia na ulicy Mazowieckiej w
biały dzień dostałem od dwu chłopców z biało-czerwonymi opaskami na ręku "Biuletyn Informacyjny" z 31 lipca.
Dotychczas dostawałem go co tydzień w konspiracyjnej
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poczcie. 31 lipca "Biuletyn" był kolportowany w Śródmieściu. Pod bokiem uzbrojonego po zęby Arbeitsamtu
na ulicy Kredytowej, opodal Komendy Policji na Krakowskim Przedmieściu. Kolporterzy byli zapewne dobrze
ubezpieczeni, ale przechodnie brali pismo niemal jawnie
bez obawy. "Biuletyn" (nr 35) w artykule Front. W
przededniu walk o Warszawę przynosił informacje o położeniu na froncie w dniach 29 i 30 lipca:
"Wojska sowieckie marszałka Rokossowskiego które obchodzą stolicę Polski od południa - sforsowały Wisłę w
rejonie Dęblina na długości około 80 km (mniej więcej od
Kazimierza nad Wisłą do ujścia Pilicy) i przerzucają teraz swe jednostki na zachodni brzeg Wisły, gdzie organizują silny przyczółek. Oddziały przednie tej armii sowieckiej, posuwające się wschodnim brzegiem Wisły, nie nawiązały do rana 30 VII styczności z wojskami niemieckimi przedmościa Warszawy.
Przedmoście to, będące odcinkiem frontu 2 armii niemieckiej, biegnie łukiem na wschodnim brzegu Wisły.
("Biuletyn" podawał wiadomość nieścisłą. Nie wiedziano
wówczas, że Guderian po objęciu dowództwa przeorganizował ten odcinek frontu. Odcinek na łuku środkowej
Wisły od Jabłonny do Dęblina przejęła od drugiej dziewiąta armia.) W ciągu ostatnich paru dni wojska niemieckie, mające bronić przedmościa, zostały wzmocnione zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Do dnia 30 VII
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przedmoście nie było atakowane przez Rosjan. Jedynie
tylko w Wiązowni (21 km na szosie z Warszawy do Garwolina) zjawił się podjazd sowiecki. Niemcy wykorzystując chwilowy spokój, energicznie organizują przedmoście. W nocy z 29 na 30 lipca zniszczono tu tory kolejowe. Buduje się kilka mostów pontonowych, zakładane są
liczne miny."
Treść "Biuletynu" zapowiadała usztywnienie się frontu i
wzmożenie obrony niemieckiej, kazała czekać. Fakt jawnego kolportażu pisma pod bokiem niemieckich żandarmów przeczył tym uspokajającym wnioskom, świadczył o
temperaturze warszawskiej ulicy, o konieczności rozładowania napięcia. Przesunięcie godziny policyjnej z dziewiątej wieczór na ósmą, wprowadzone poprzedniego
dnia, potęgowało nastrój oczekiwania, wyczuwalny z rozkazów, które do nas dochodziły, z komunikatów radiowych, z nastroju w mieście. "Jackowi", gdy jechał na
punkt alarmowy do pracowni, nawalił rower. Zreperował
mu go mechanik w pierwszym napotkanym warsztacie.
Odmówił przyjęcia pieniędzy. - Spotkamy się niedługo.
Do odprawy u "Makarego" miałem jeszcze trochę czasu.
Wsiadłem na rower i pojechałem do "Gajewskiego" na
Wydział Architektury. W pracowni zastałem niemal
wszystkich. Zamówień bieżących było już niewiele. Czekali tak jak i ja. Umówiliśmy się na popołudnie w pracowni, żeby jak zwykle omówić pocztę. Miałem jeszcze
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tego dnia odwiedzić naszą pracownię radiową. Starcie z
żandarmami i postrzał "Pawła" przy przenoszeniu radiostacji zdezorganizowały ich robotę. Teraz, gdy życiu
"Pawła" nie zagrażało już niebezpieczeństwo, pracowali
pełną parą w innym lokalu. "Benon" - szef pracowni radiowej - od dwu dni urzędował na Królewskiej u "Pakulskich" i przygotowywał sprzęt do Powstania. Dostał do
przeglądu radziecką stację nadawczo-odbiorczą. Po
drobnej naprawie funkcjonowała bez zarzutu. Uzupełnił
ją dwiema prądnicami napędzanymi korbą i dwoma akumulatorami skradzionymi Niemcom przez naszych kolejarzy. Liczyłem, że uda się zmontować także i naszą stację odbiorczo-nadawczą, którą "Benon" przygotowywał
od kilku miesięcy. Dzisiaj (tj. 1 sierpnia) rano wysłał "Kazia" do Zalesia po zamelinowane tam lampy. "Kazio" do
17.00 nie wrócił. Zadzwoniłem na Walecznych, czy są jakieś wiadomości od "Krystyny".
- Nie, nie było żadnych. - Zadzwonię wieczorem. Wielokrotnie próbowałem odtworzyć w pamięci tę chwilę, gdy
w lokalu konspiracyjnym na Żelaznej; usłyszałem rozkaz,
którego tragicznej wagi nikt z nas nie umiał przeczuć.
Zostało mi z niej zaledwie mgliste wspomnienie, zatarte
gorączkowym pośpiechem następnych godzin, 63 dniami
i nocami Powstania, długimi latami wspomnień, dociekań i rozrachunków, gruzami Warszawy i radością zbudowanej Trasy W-Z.
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- Dziś, o godzinie 17 - powiedział "Makary". Nie tłumaczył, dlaczego wczorajsza decyzja o nie-rozpoczynaniu
Powstania w dniu dzisiejszym została nagle odwołana.
Jakby uprzedzając nasze zdziwienie i pytania, powtórzył,
że zaczynamy dziś, punktualnie o godzinie 17. Na pytania nie było czasu. Byłoby ich zresztą zbyt wiele.
Na niektóre dostałem odpowiedź od pułkownika "Makarego", gdyśmy po upadku Powstania, w obozie jenieckim
w Langwasser pod Norymbergą, odbywali długie spacery wzdłuż ogrodzeń z drutu kolczastego, jakimi otoczono
dodatkowo naszą kwaterę jeńców - żołnierzy Armii Krajowej. Na pozostałe usiłuję sobie odpowiedzieć do dziś.
Obozowa odpowiedź pułkownika "Makarego" nie była łatwa. Mieliśmy za sobą ciężar zawiedzionych nadziei, gorycz klęski. Tym bardziej szanuję powściągliwość krytyki
i surową szczerość mego rozmówcy. Trudno mi było
uwierzyć tam, za drutami, w natłoku gorących wspomnień i drążących wątpliwości, gdy dowiedziałem się po
raz pierwszy, że decyzja o terminie wybuchu Powstania
została podjęta na podstawie ustnego meldunku generała "Montera", bez sprawdzenia opinii najbardziej wiarygodnego informatora, jakim był szef wywiadu AK, pułkownik "Makary".
Pozostało mi jeszcze pięć godzin okupacji. - Żeby mi tylko dętka nie nawaliła - wzdychałem, jadąc na Chłodną 5
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do "Pakulskich" w celu uruchomienia łączności plutonu.
Na umówiony dzwonek drzwi otworzył "Pakulski".
- Dziś o godzinie 17! - Nawet się nie zdziwił. "Kubuś"
mieszkał niedaleko. Zawiadomiłem go osobiście, żeby
było prędzej.
- Nareszcie!
Potem jeszcze pani "Anna", łączniczka-sanitariuszka plutonu, i "Gajewski" na Wydziale Architektury. Zastałem
wszystkich na umówionych punktach alarmowych. Zdążyłem. Poszło.
Zgodnie z planem mobilizacyjnym plutonu zbiórka na
Chłodnej, skąd mieliśmy wyruszyć już z bronią, była wyznaczona na dwie godziny przed godziną "W", to znaczy
na godzinę 15. Miałem dość czasu, żeby pojechać na Sadybę pożegnać się z matką i z Magdalenką. Wstąpiłem
na Szopena, do mego konspiracyjnego mieszkania. Wziąłem mąkę, cukier i smalec, żeby zawieźć matce. Na kilka
dni Powstania wystarczy. Jechałem na rowerze Alejami
Ujazdowskimi, Belwederską, aleją Sobieskiego. Dalej niż
Czerniakowską, ale po asfalcie. Spieszyłem się. Nie zauważyłem zielonego samochodu przyczajonego za zakrętem.
- Halt! - Trzech żandarmów z rozpylaczami w rękach.
Władowałem się prosto na nich. Choć prócz kompletu
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fałszywych dokumentów nie miałem przy sobie nic podejrzanego, bałem się tej rewizji jak żadnej poprzedniej.
To byłby dopiero pech, wpaść na cztery godziny przed
końcem okupacji. Żywność ich nie interesowała, ausweisy też nie za bardzo. Szukali broni. Sprawdzili dokładnie
paczkę, którą wiozłem na bagażniku. Pojechałem dalej.
Magda bawiła się w ogródku. Matka szykowała obiad.
Mój nagły przyjazd wyjaśnił jej wszystko. Wiedziała już
od kilku dni o zarządzonym pogotowiu, bo moja siostra-lekarka, która z nią mieszkała, była już zmobilizowana
do szpitala AK na Elektoralnej.
- Kiedy?
- Dziś o 17.
Przy pożegnaniu położyła mi rękę na głowie. Może tylko
trzymała ją chwilę dłużej niż zwykle.
- Zobaczymy się niedługo. Pamiętaj!
Miałem ochotę powiedzieć Magdzie na pożegnanie, kim
naprawdę dla niej jestem, bo nie byłem pewien, czy jeszcze kiedy będę miał po temu okazję. Ale jakoś mi nie wyszło. Prosiłem matkę, żeby jej powiedziała, gdybym nie
wrócił.
- Powiesz jej sam - zdecydowała matka. Magda przytuliła
do mnie swoją piegowatą buzię.
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Nie miała czasu na rozmowę, bo wybierały się z babcią
do sklepu.
- Wujku, kiedy do nas przyjedziesz?
Wyszliśmy we trójkę. Wsiadłem na rower. Bałem się
oglądać za siebie. Wracałem Czerniakowską po kocich
łbach, żeby nie napatoczyć się po raz drugi na żandarmów.
W mieszkaniu na Szopena moje obie gospodynie, panie
Helena i Maria Wańkowiczówny, nie wiedziały jeszcze
nic o dzisiejszym terminie. Były wzruszone i zatroskane.
- Uważaj na siebie - upominała mnie kochana pani Maria.
Ze skrytki podłogowej w moim pokoju wyciągnąłem wisa
z czterema pełnymi magazynkami, z których byłem tak
dumny, kaburę i białą furażerkę z orzełkiem, którą dostałem od "Krystyny". Jak się ubrać? Chmurzyło się.
Wziąłem brezentową kurtkę, długie buty, szeroki skórzany pas i chlebak, do którego włożyłem kaburę od pistoletu, furażerkę i niezbędny ekwipunek na kilka dni. Wprowadziłem kulę do lufy, włożyłem pistolet do wewnętrznej
kieszeni na piersi, skąd łatwo się go wyjmowało. Teraz
już nie mógłbym się dać zrewidować na ulicy. Komplet
zapasowych fałszywych dokumentów, które miałem w
skrytce, zniszczyłem. Kenkartę i ausweis zabrałem ze
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sobą, choć nie mogły już mi być przydatne podczas jazdy
na zbiórkę. Nie wiem, czy z okupacyjnego przyzwyczajenia, czy może na szczęście, bo tak mi dobrze dotychczas
służyły.
Czas było jechać. Panny Wańkowiczówny nie próbowały
nawet powstrzymać łez, a i mnie niełatwo przyszło się
żegnać. Przyjmując mnie jako lokatora, wiedziały aż nadto dobrze, czym ryzykują. Podczas mego kilkumiesięcznego pobytu na Szopena okazały niezmąconą pogodę ducha, odwagę, wiele serca i troskliwości o mnie i moich
najbliższych. Do końca życia pozostanę ich dłużnikiem.
Uklękliśmy we troje i głośno odmówiliśmy Ojcze nasz i
Zdrowaś. Zostawiłem moim gospodyniom radio i objaśniłem, jak się łapie Londyn. Pokazałem, jak się otwiera
skrytkę podłogową w moim pokoju. Nie będą potrzebowały dłużej udawać, że nic o niej nie wiedzą. - Z Bogiem!
Na Chłodną dojechałem bez przygód. Nie pamiętam, jak
wyglądała warszawska ulica na dwie godziny przed Powstaniem, bo się spieszyłem i wypatrywałem tylko niemieckich patroli.
Na Chłodnej czekał "Pakulski", gospodarz lokalu. Uspokoił się na mój widok. Wkrótce zameldowali się "Wojtek",
"Janusz" i "Jacek". Łączność działała prawidłowo. Czekaliśmy na samochód. Tymczasem opróżnialiśmy skrytki.
Wyciągnęliśmy broń: 4 pistolety, amunicję i kilka grana-
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tów. Resztę uzbrojenia plutonu mieli przywieźć chłopcy
samochodem oraz przynieść już bezpośrednio na zbiórkę
batalionu. Przygotowałem komplet biało-czerwonych
opasek z literami WP - Wojsko Polskie, i legitymacje AK.
Z sąsiedniego mieszkania przyszła do nas dziewczyna. Poczekajcie, mam coś dla was. - I znad futryny drzwi wyciągnęła przechowywanego tam orzełka na czapkę. Czekaliśmy na samochód, by przewieźć broń na miejsce
zbiórki batalionu na cmentarzu Ewangelickim.
Przyjechał na Chłodną z kilkunastominutowym opóźnieniem, przywożąc "Beńka", "Wedla", "Witka" i "Bliklego"
oraz granaty, które zabrali z pracowni. Opóźnienie spowodował podejrzliwy dozorca na Królewskiej. Zobaczywszy na podwórzu samochód i kilku młodych ludzi ładujących go, zamknął bramę na klucz i chciał zawiadomić policję. Tym razem mogli się już nie konspirować dłużej, toteż z pistoletami w ręku wyjaśnili mu niestosowność
tego zabiegu. Uważaliśmy, żeby przedwczesną akcją nie
zdekonspirować godziny "W", ale zachowanie spokoju w
ciągu ostatnich minut konspiracji było trudne. Byle przypadek, zbieg okoliczności mógł wywołać strzały. O krok
od przedwczesnego otwarcia ognia byli chłopcy z naszego plutonu, którzy po zbiórce na Solnej, obładowani granatami, byli w drodze na cmentarz Ewangelicki. Prowadził ich "Kubuś", spadochroniarz, ale krótkowidz w okularach - ubezpieczał z tyłu "Bartek". Mijali budkę z owo-
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cami na Ogrodowej, gdy zatrzymała się nagle obok nich
ciężarówka pełna uzbrojonych żołnierzy. Jeden z Niemców, wychylając się z auta, zatrzymał "Kubusia", coś do
niego wykrzykując. Nie była to najodpowiedniejsza chwila, by uzbrojony patrol AK, idący na zbiórkę do Powstania, miał spokojnie wysłuchiwać krzyków uzbrojonego
Niemca. Ubezpieczający "Bartek" spokojnie sprawdził
granat w kieszeni płaszcza. W razie potrzeby odbezpieczy i wrzuci pod plandekę ciężarówki. Sytuację uratował
budkarz, podając żołnierzowi butelkę z wodą sodową,
której się tak głośno domagał. Idąca z chłopcami "Anna"
- sanitariuszka, opowiadała mi później z nutą zawodu w
głosie:
"Idąc na zbiórkę do Powstania, niosłam coś ciężkiego,
zapakowanego w drewniany karnisz od firanki. Myślałam, że to coś niezwykłego - a to był po prostu karabin."
Wkrótce byli już na Chłodnej wszyscy, którzy mieli się tu
meldować. O wpół do czwartej postanowiłem jechać.
Było za wcześnie, ale już nie mogliśmy usiedzieć. Może
powinienem był wtedy coś chłopcom powiedzieć, przypomnieć? Nie powiedziałem nic.
- Już tylko godzina i dwadzieścia minut. Idziemy!
Ostatnia konspiracyjna jazda ulicami Warszawy, już z
biało-czerwonymi opaskami, pistoletami i granatami w
kieszeniach. Pierwsi wyszli ci, którzy mieli iść pieszo, w

1. GODZINA «W»

288

kilka minut po nich nasza zmotoryzowana kolumna: samochód ubezpieczony dwoma rowerami. Prowadził fiacika "Dziunio", obok niego "Witek" z bergmanem starannie
przykrytym połą płaszcza. Nawet w najbardziej pesymistycznych rozważaniach nie przypuszczałem, że ten nasz
bergman, kupiony od żandarma niemieckiego z ośmioma
dodatkowymi magazynkami, wytargowanymi od niego,
to jeden z trzystu pistoletów maszynowych, które w
chwili rozpoczęcia walki w Warszawie posiadały oddziały
AK. Ten nasz i jeszcze 299. Można je było niemal wszystkie załadować do naszego gruchota.
"Z zestawienia dokonanego w sztabie okręgu w ostatnich dniach września 1944 wynika - pisze pułkownik
Kirchmayer - że w dniu 1 sierpnia oddziały powstańcze
ruszyły do boju mając tylko: 1 000 kb zwykłych, 300 pistoletów maszynowych ręcznych, 60 rkm, 7 ckm, 35 kb
ppanc. i piatów, 1 700 pistoletów zwykłych, 25 000 granatów [w tym 95 proc. własnej produkcji]. [...] Na 100
powstańców wyruszyło z bronią czterech. [...] Można
przyjąć [...] że o godzinie «W» wystąpiło do walki 1 500
do 3 500 uzbrojonych powstańców, czyli przyjmując
średnio około 2 500 żołnierzy."1
Jechaliśmy z "Wojtkiem" na rowerach jako ubezpieczenie
przednie Chłodną - Żelazną - Ogrodową - Solną - Lesznem - do Karolkowej, gdzie na tyłach cmentarza Ewan1

J. Kirchmayer, Powstanie warszawskie, Warszawa 1959, s. 144.
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gelickiego mieliśmy zbiórkę batalionu. Trasa nie była
najkrótsza, ale po drodze chciałem jeszcze zabrać z lokalu na Solnej stolik-skrytkę wyładowany granatami. Mebel ubezpieczający pracownię był tam już zbędny, a granaty były nam teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.
Pusty stolik zostawiliśmy w bramie ku zdziwieniu dozorcy, który dopiero po godzinie przestał się dziwić czemukolwiek. Mieliśmy emocje, mijając po drodze posterunek
żandarmerii na rogu Chłodnej i Żelaznej. Może i rozsądniej było przedtem przenieść granaty z Solnej do "Pakulskich" na Chłodną, ale zapomniałem o tym, a w ostatniej
chwili bałem się, żeby nie naprowadzić kogoś do lokalu
na Chłodnej i tak już dostatecznie obciążonego. Przed
posterunkiem żandarmerii przejechaliśmy powoli, przyglądając się sobie nawzajem. Dwaj żandarmi stali obok
bunkra ubezpieczonego zasiekami z drutu kolczastego z
bergmanami w ręku.
- Takie same jak nasz - zauważył "Wojtek".
Na rogu Okopowej wyminęły nas trzy ciężarowe samochody, pełne szaroniebieskich lotników. Ostatni zakręt.
I nagle - Polska!
Za rogiem, o 200 metrów, hitlerowska okupacja. Patrole
żandarmerii, bunkry, zasieki z drutu kolczastego, ciężarówki z uzbrojonymi Niemcami. A tu Polska. Na kawałku
ulicy dopiero - ale już Polska. Zdążyliśmy.
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Tłoczno i aż biało-czerwono od opasek na rękach. Jakiś
oddział AK jako tako umundurowany i uzbrojony pilnował porządku i ubezpieczał miejsce zbiórki. Założyliśmy
opaski, wyjęliśmy broń. Zaparkowaliśmy samochód pod
drzewami. Nasz fiacik był jedynym zmobilizowanym pojazdem mechanicznym w tym miejscu zbiórki. Dołączały
coraz to nowe grupki żołnierzy Armii Krajowej. Panował
nastrój wesołości i żołnierskich fasonów, którymi staraliśmy się nadrobić nasz mocno cywilny wygląd. Niektórzy
zdążyli już naszyć sobie dystynkcje na furażerkach i wojskowych bluzach. Oddawano sobie starannie wojskowe
honory. Przeważały cywilno-sportowe ubrania, na głowach furażerki lub berety. U większości cały mundur
wojskowy sprowadzał się do orzełka przyczepionego do
cywilnej czapki i biało-czerwonej opaski na ręku. Sanitariuszki z opaskami Czerwonego Krzyża, z wypchanymi
torbami. Kilku gapiów z pobliskich bram. Wśród młodych
chłopców i dziewcząt starszy pan, chorąży w pełnym
umundurowaniu z 1939 roku, starannie ukrywanym
przed gestapo i przed molami, w rogatywce na głowie, z
Krzyżem Virtuti Militari na piersi i laską w ręku. Uzbrojenie bardzo różne, na ogół słabe. Tylko nieliczne karabiny, wyjątkowo pistolety maszynowe. Przeważały pistolety różnych kalibrów zatknięte za pas, a najczęściej granaty przytroczone sznurkiem do paska. Odnalazł mnie
"Kubuś" z patrolem, potem reszta naszego małego plutonu.
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Było już po godzinie szesnastej. Od strony Kercelaka dolatywały odgłosy pojedynczych strzałów, detonacje granatów i narastające serie z broni maszynowej. Tam się
już zaczęło. Jak się zacznie u nas? Jak mi się objawi wyczekiwana godzina "W"? Salwą armatnią? Biciem w
dzwony? Piorunem z jasnego nieba? Czy nagłą chwilą ciszy, w której słychać tylko bicie własnego serca?
Objawiła się dwiema niemieckimi ciężarówkami, które
nagle wyjechały wprost na nas zza rogu. Niemieccy kierowcy musieli być chyba jeszcze bardziej zaskoczeni niż
my, gdy nagle zobaczyli dookoła siebie pełno uzbrojonych ludzi z biało-czerwonymi opaskami na rękawie. Wybuchła bezładna strzelanina. Jeszcześmy się wówczas
nie nauczyli oszczędzać amunicji. Jedna ciężarówka zdołała uciec, drugą zatrzymała seria z peemu, znacząca
ślad na szybie samochodu. Kierowca zabity, opadł na
kierownicę, dwaj inni Niemcy próbowali uciekać na
oślep. Jeden padł pod kulami, drugi podniósł ręce. Była
godzina 16.45. Tak się u nas zaczęło Powstanie.
Strzelanina, jeniec i zdobyty samochód uporządkowały
początkowy bałagan. Ubezpieczający oddział odprowadził zdobyty samochód i pierwszego jeńca. Od strony
Kercelaka narastała strzelanina. Zameldowałem pluton
majorowi "Okoniowi" (Alfonsowi Kotowskiemu), dowódcy
batalionu "Pięść", którego poznałem kiedyś na odprawie
u pułkownika "Makarego". Obsadziliśmy cmentarz
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Ewangelicki. Stanowiliśmy część zgrupowania "Radosław", w skład którego wchodziły bataliony: "Czata 49",
"Miotła", "Pięść" oraz wsławione wieloma akcjami w
okresie konspiracji "Parasol" i "Zośka". Dziś również ze
sobą sąsiadują na powstańczych kwaterach cmentarza
na Powązkach.
Dostaliśmy odcinek wzdłuż muru od ulicy Młynarskiej.
Solidne nagrobki były dość wysokie, by sponad muru obserwować najbliższe ulice. Krzaki i drzewa ułatwiały maskowanie.
Dookoła cmentarza był spokój. "Kubuś" robił okolicznościowe zdjęcia. Siedzieliśmy wśród nagrobków. Major
"Okoń" pozował do zdjęcia. Ustawił się obok naszego fiacika, trzymając rozpostartą flagę hitlerowską. Wystawiliśmy czujkę na dachu sąsiedniego domku grabarza. "Witek" z pistoletem maszynowym i dwaj chłopcy z granatami przykleili się za kominem do płaskiego dachu. "Andrzej" objął posterunek w płytkim rowie, który wykopaliśmy przed bramą cmentarza. Z naszym jedynym karabinem wyglądał nawet dość bojowo, choć bardzo po cywilnemu. Efekt kolejnego zdjęcia, które zrobił "Kubuś", zepsuł jakiś starszy facet, który znalazł się w tle. Stoi z rękoma do tyłu, przygląda nam się życzliwie, ale trochę z
politowaniem, jakbyśmy się bawili w wojsko. Taki był początek fotograficznego reportażu porucznika "Kubusia" z
Warszawskiego Powstania. Fotografował przez 63 dni. O
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swoją lejkę i zapas filmów dbał równie jak o stena i magazynki, które dostał w Kampinosie. Uzbierał ponad
pięćdziesiąt rolek filmów, wśród których były unikalne
zdjęcia z Woli, Żoliborza, Kampinosu i Starówki. Pięć
pierwszych rolek pozostawił do wywołania panu Marcinkowskiemu - "Senexowi", do którego pracowni-mieszkania przy ulicy Bednarskiej 23 dotarł trzeciego dnia Powstania, idąc z "Jackiem" na patrol do Śródmieścia. Nie
zdążył już odebrać tych filmów.
Nie miał możliwości wywołania pozostałych pięćdziesięciu filmów w czasie Powstania, a bał się rewizji podczas
wychodzenia z miasta po kapitulacji. Postanowił zabezpieczyć filmy i ukryć je aż do powrotu do Warszawy.
Opakowane filmy umieścił w szklanym słoju szczelnie zamkniętym i zakopał w piwnicy jednego z ocalałych domów w Śródmieściu, pod pryzmą węgla.
Trudno było przewidzieć, zakopując zabezpieczone filmy,
że Niemcy będą palili bezludną i zburzoną Warszawę
jeszcze i po Powstaniu. Pożar nie ominął piwnicy, w której ukryte były filmy. "Kubuś" odnalazł je bez trudu po
powrocie z niewoli, w połowie lutego 1945 roku. Słój był
cały, filmy nie naruszone. Ale temperatura żarzącego się
w piwnicy węgla tak uczuliła nie wywołane błony, że
mimo najostrożniejszej obróbki w odpowiednio przygotowanym wywoływaczu, obraz ukazywał się, po czym błony
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czerniały bezpowrotnie. Przepadł jeden z najcenniejszych materiałów fotograficznych Powstania.
Dom przy ulicy Bednarskiej 23 ostał się pożarom i bombardowaniom. W lutym 1945 roku był pusty i splądrowany. W łazience-pracowni "Kubuś" odnalazł pięć swoich
filmów, które pan Marcinkowski - "Senex" obiecał wywołać i zdążył powiesić nad wanną, żeby wyschły. W sierpniu 1944 roku Niemcy zabrali wszystkich mężczyzn z domów na Bednarskiej. Ostatnia wiadomość o Zdzisławie
Marcinkowskim pochodziła z Oświęcimia, skąd wywieziony został w niewiadomym kierunku.2
Po zbiórce po raz pierwszy spisałem listę plutonu. Mogłem jej już nie konspirować. 1 sierpnia na cmentarzu
Ewangelickim na Woli było nas w plutonie "Agaton", batalionu "Pięść", zgrupowania "Radosław" - osiemnaście
osób, jeden pistolet maszynowy, jeden karabin, piętnaście pistoletów, około trzydziestu granatów, dwa rowery
i jeden samochód. Oto lista spisana na Woli, uzupełniona
w końcu Powstania oraz po wojnie w związku ze zbieraniem materiałów do tej książki:
1. por. "Agaton" - Stanisław Jankowski, lat 33, d-ca plutonu, Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyż Walecznych;
mieszka w Warszawie;
2

W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974,
s. 227.
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2. por. "Kubuś" - Stefan Bałuk, lat 26, z-ca d-cy plutonu,
VM, 2 KW; mieszka w Warszawie;
3. ppor. "Wojtek" - Jan Wojtowicz, lat 28, z-ca d-cy plutonu, VM, KW, Zloty Krzyż Zasługi z Mieczami; zmarł 24
grudnia 1992 w Merrickville, Kanada; prochy pochowane w 1993 r. na Powązkach w Warszawie;
4. kpr. pchor. "Witek" - Witold Ambrożewicz, lat 19, KW;
zmarł w Warszawie 26 listopada 1980;
5. szer. "Marek" - Wojciech Bernatowicz, lat 26, śmiertelnie ranny na Woli, zmarł w szpitalu Jana Bożego;
6. kpr. pchor. "Kleofas" - Artur Czarnomski, lat 21, KW,
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami; ciężko ranny 4 września 1944 w podziemiach budynku PKO na ul. Jasnej;
7. pchor. "Andrzej" - Andrzej Martens, lat 27, KW. Zmarł
w Rzeszowie 5 października 1976;
8. pchor. "Beniek" - Bernard Niemyt, lat 22, zginął 4
września 1944 r. w podziemiach budynku PKO na ul. Jasnej;
9. szer. "Jacek" - Kazimierz Maciej Piechotka, lat 25, VM,
KW; mieszka w Warszawie;
10. szer. "Pakulski" - Leon Putowski, lat 31, KW; mieszka
w Londynie;
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11. pchor. "Dziunio" - Edward Rażniewski, lat 19, KW;
zmarł w marcu 1991 w Anglii;
12. szer. "Blikle" - Zygmunt Skrobański, lat 29, KW, ranny na Woli. Zmarł w Londynie 26 stycznia 1968;
13. pchor. "Bartek" - Czesław Wegner, lat 34, KW, ranny
na Woli. Zmarł w Warszawie 14 kwietnia 1980;
14. kpr. pchor. "Wedel" - Jerzy Woyzbun, lat 20, KW,
ciężko ranny na Woli; mieszka w Ottawie;
15. szer. "Janusz" - Piotr Woyzbun, lat 15, KW, ranny na
Woli; mieszka w Kambah, Australia;
16. szer. "Adam" - Seweryn Brwiliński, lat 25, ranny na
Woli; zmarł w 1984 r.
17. sanitariuszka "Anna" - Janina Bilińska, lat 37, KW.
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, ranna na Starym
Mieście i w Śródmieściu; zmarła 2 marca 1989 r. w Warszawie.
18. szer. "Baśka" - Barbara Jodłowska-Kuźniarska;
19. kpr. "Jacek z Wieży" - Jacek Tomaszewski, lat 20,
KW, dołączył do naszego plutonu na Starym Mieście;
mieszka w Warszawie;
Ponadto z komórki "Agaton" brali czynny udział w Powstaniu poza naszym plutonem:
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1. plut. pchor. "Benon" - Adam Drzewoski, lat 21, KW;
2. plut. "Kocio" - Kazimierz Łumiński, lat 23, KW;
3. "Elżbieta" - Barbara Knoll-Wojtowicz, lat 26, KW;
mieszka w Merrickville, Kanada;
4. "Weronika" - Maria Chądzyńska, lekarz, lat 29, KW;
zmarła 3 lipca 1992 w Warszawie;
5. Krystyna" - Hanna Woyzbun, lat 17, sanitariuszka.
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami; od 1 października
1946 r. Jankowska, moja żona; zmarła 5 września 1995
r. w Warszawie;
6. "Hanka" - Czesława Rusak (później Ostrowska), lat 17,
sanitariuszka, KW; zmarła 24 lutego 1996 w Sosnowcu;
7. "Wanda" - NN, lat 16, łączniczka;
8. "Maria" - Amelia Mandowska, lat 32, łączniczka, KW;
zmarła 23 czerwca 1989 r. w Warszawie;
9. "Korsak" - "Jan Szary" - Jan Bartonezz, w 1946 r. udekorowany Medalem Zwycięstwa; zmarł 16 marca 1961 r.
Zameldowałem majorowi "Okoniowi" - dowódcy batalionu, stan uzbrojenia. Prosiłem o uzupełnienie, zwłaszcza
broni długiej, choćby dwa-trzy karabiny, i o amunicję,
której mieliśmy niewiele. Major rozwiał moje złudzenie.
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Jedyny sposób uzupełnienia broni i amunicji to zdobycie
jej na Niemcach.
"Dziunio" zaparkował samochód na cmentarzu pod drzewami. Chłopcy zdążyli już wymalować na nim duże białe
litery WP - Wojsko Polskie. Gdzie się tylko dało, na błotnikach, na dachu, nawet na butli z gazem. Nie było to na
pewno zgodne z zasadami maskowania sprzętu. Koślawe
litery dodawały jednak ducha bojowego nie tylko nam,
ale i naszemu gruchotowi, bo mimo znakomitych kwalifikacji szoferskich "Dziunia" trudno inaczej wytłumaczyć
fakt, że nasz fiacik-weteran w trzy dni później wywiózł
pod ogniem moździerzy rannego "Wedla" z cmentarza
Ewangelickiego do szpitala Jana Bożego na Bonifraterskiej.
Strzały i detonacje dochodziły ze wszystkich stron, znak,
że Powstanie objęło całe miasto. Na naszym odcinku był
spokój. Mieszkańcy pobliskich domów przynieśli nam jedzenie i wiadomości. Ktoś był w Śródmieściu. Opowiadał, że cała dzielnica jest w naszych rękach, na ulicach
wiszą biało-czerwone flagi. Zaczęło padać. Zajęliśmy na
noc kuchnię w drewnianym domku grabarza, który stał
tuż obok cmentarza. Pani "Anna" przygotowała kolację.
"Pakulski" - nie byłby sobą, gdyby czegoś nie majstrował
- wręczył mi uroczyście dwie gwiazdki wycięte z puszki
od konserw, które pani "Anna" przyszyła mi do furażerki.
Ktoś zaproponował, byśmy powiedzieli swoje prawdziwe
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imiona i nazwiska, których mimo długiej wspólnej konspiracyjnej służby nie znaliśmy. Nie pasowały jakoś do
osób i nadal zostaliśmy przy konspiracyjnych pseudonimach.
Zrobiło się ciemno. Tylko pojedyncze strzały przerywały
ciszę nocną. Łuny dookoła nas dopalały się powoli.
Sprawdziłem posterunki. Na naszym odcinku nadal nic
się nie działo.
Tej właśnie nocy, na wiadomość o wybuchu Powstania
Warszawskiego, Himmler wydał telegraficzny rozkaz zamordowania w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen
generała "Grota"-Roweckiego, pierwszego Komendanta
Armii Krajowej.

2. NA WOLI
Szliśmy przez teren getta. Dotychczas oglądałem tę
dzielnicę tylko z zewnątrz, tam gdzie stykała się z resztą
miasta i resztą ludzi. Znałem ją z murów stawianych w
pośpiechu w poprzek ulic "po to, żeby dzieliły ludzi"; z
zatłoczonego drewnianego pomostu przerzuconego ponad Chłodną, który nagle któregoś dnia opustoszał; z wychudłych dzieci, które zjawiały się w odległych dzielnicach przygnane głodem silniejszym niż strach; z przerażenia w oczach doktor Zandowej, gdy ją zobaczyłem
pierwszy raz na Topolowej; z gęstych kłębów dymu, które wyrosły nad Śródmieściem; z armat ustawionych opo-
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dal karuzeli na Bonifraterskiej, strzelających ogniem na
wprost; z nadpalonych kart zadrukowanych niezrozumiałą czcionką, które kwietniowy wiatr niósł aż na Saską
Kępę; z ciszy, która wypełniła miejsca po domach i ludziach.
Za nami była Wola.
Wypełniona świstem spadających bomb, szczekliwym tonem czołgowych dział, długimi seriami cekaemów, buzująca kłębami dymu, z którego strzelały słupy ognia wyższe niż domy, przesłonięta szarym pyłem, który wolno i
długo opodal po bombardowaniu.
Na Woli każde spojrzenie, wypatrujące nieprzyjaciela,
obramowane było pionowym zarysem domów, gardłem
ulicy. Nawet cmentarz, do którego wracaliśmy na kwaterę, miał ludzki moduł trumny i grobu. Tu, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się hałdy gruzu. Obłe, pagórkowate, pozbawione jakiegokolwiek związku z człowiekiem. Ulice
tej kiedyś najgęściej zabudowanej dzielnicy miasta nie
zachowały nawet śladów po domach. Zjawiały się nagle
pod stopami nieoczekiwanym pasmem zardzewiałych
szyn tramwajowych, absurdalnie utykających w kopcu
gruzów, z którego pośród zielsk i badyli wyrastała gazowa latarnia.
Po przegranych walkach na Woli cofaliśmy się przez getto na Stare Miasto.
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Drugiego dnia Powstania spotkałem przed bramą cmentarza pułkownika "Makarego". Był niedaleko, przyszedł
nas odwiedzić. Podał adres Komendy AK: Dzielna 72, fabryka Kamlera. Już pierwszego dnia Powstania przeżyli
chwile bezpośredniego zagrożenia, które mogły wpłynąć
na losy Powstania, zanim się ono zaczęło. Około 16.30,
na pół godziny przed terminem rozpoczęcia walki, na podwórze fabryki Kamlera, w której już był generał Bór ze
swym sztabem, wjechała niemiecka ciężarówka. Może by
zdążyła odebrać towar i wyjechać spokojnie, ale jeden z
Niemców zobaczył powstańca z bronią i z biało-czerwoną opaską. Wywiązała się walka. Zaalarmowana policja
szturmowała fabrykę przy pomocy ciężkich karabinów
maszynowych i granatów. Por. "Stolarz" - inż. Jerzy Kamler, z plutonem "11-12", stanowiącym osłonę Komendy,
bronił się. 35 żołnierzy uzbrojonych w 15 karabinów, 40
granatów i 6 filipinek nie mogło skutecznie powstrzymywać natarcia nieprzyjaciela o przytłaczającej sile ognia.
Sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Niemcy dachami
sąsiednich budynków dochodzili już do fabryki. Dopiero
wieczorne przeciwnatarcie Kedywu odrzuciło Niemców i
zlikwidowało bezpośrednie zagrożenie Komendy AK.
Przedstawiłem pułkownikowi "Makaremu" porucznika
"Kubusia", podporucznika "Wojtka" i kilku chłopców z
"Agatona". Wypytywał o wrażenia z pierwszego dnia
walk, o uzbrojenie i zaopatrzenie. Oglądał nasz odcinek.
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Rad był z postawy chłopców, ich zapału i służbistości,
którą staraliśmy się nadrobić braki uzbrojenia i umundurowania. Z dumą pokazaliśmy pułkownikowi nasz samochód zaparkowany pod drzewami na cmentarzu. Jak na
nasze wymagania stanowczo za mało się nim zachwycał.
- Nie zna się stary - usprawiedliwiał pułkownika "Dziunio"-kierowca.
Nie kryłem, że nastroje w oddziałach są bardzo różne i w
znacznej mierze zależą od posiadanego uzbrojenia. Wieczorem przyszedł na cmentarz jakiś oddział powstańczy
ze Starówki. Omal ich nasz wartownik nie postrzelił, bo
nie znali hasła, ale w końcu jakoś się dogadali. Byli nieuzbrojeni, zmęczeni i głodni. Postanowili po cywilnemu
iść do Puszczy Kampinoskiej, gdzie spodziewali się spotkać silne i dobrze uzbrojone oddziały AK. Pozostało po
nich kilka żołnierskich bluz i furażerek, biało-czerwone
opaski poutykane pod kamiennymi płytami nagrobków i
wstyd.
Niewiele mogłem pułkownikowi "Makaremu" powiedzieć, wiele chciałem się dowiedzieć od niego. Starał się
nas podnieść na duchu. Mówił o sukcesach w Śródmieściu. O innych dzielnicach nie mówił, zasłaniając się brakiem wiadomości. Zbyt dobrze go jednak znałem, żeby
pod maską optymizmu, którym chciał nam pomóc, nie
dostrzec poważnej troski. Gdy go odprowadzałem sam w
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kierunku Dzielnej, już całkiem szczerze naświetlił sytuację. Komenda AK nie miała pełnego rozpoznania. Wiadomo było jednak, że nawet w Śródmieściu, gdzie sytuacja wyglądała najbardziej pomyślnie, nie osiągnięto zamierzonych celów. Meldunki mówiły o dobrym nastroju
wśród powstańców i pełnym poparciu Powstania przez
ludność Warszawy. Brak było łączności z innymi dzielnicami. Z bardzo niepełnych informacji wynikało, że zaskoczenie Niemców nie udało się i wszystkie ważne punkty
pozostały w ich rękach. Oddziały AK wykazały wspaniałego ducha walki, ale poniosły ciężkie straty. Uzbrojenie
wszędzie słabe, jeszcze słabsze niż u nas. Grozi brak
amunicji. Dowództwo AK nie nawiązało jeszcze łączności
radiowej z Londynem. Okazało się, że w pośpiechu przygotowań nie zabrano do fabryki Kamlera żadnej z dziewięciu znajdujących się w War szwie wypróbowanych
stacji radiowych typu "Wanda", ale nowy sprzęt, przeznaczony specjalnie na wypadek Powstania do użytku
Komendy AK. Przez kilka godzin nie zdołano uruchomić
nowej aparatury i dopiero nazajutrz, to jest 2 sierpnia,
radiostacja ta nawiązała łączność z Londynem.
To, że radiotelegrafiści Komendy AK nie zdołali w oblężonej przez Niemców fabryce Kamlera uruchomić dostatecznie szybko nowej radiostacji, nie oznaczało bynajmniej, że sztab Naczelnego Wodza w Londynie nie został
zawiadomiony o rozpoczęciu walk w Warszawie. Latem,
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w godzinach popołudniowych, istniały najbardziej znośne warunki korespondencji radiowej pomiędzy Warszawą i Londynem. Akurat w czasie rozpoczęcia walki w
Warszawie, po południu 1 sierpnia, któraś z warszawskich "Wand" korespondowała z Londynem. Trudno się
dziwić warszawskiemu radiotelegrafiście AK, że niepomny na obowiązujące szyfry, nadał otwartym tekstem
wiadomość: "Już walczymy. Flaga biało-czerwona powiewa nad Warszawą."
W polskiej bazie radiowej Barnes Lodge pod Londynem
od wielu dni oczekiwano w napięciu na rozwój wypadków w kraju. Wiadomość odebrana otwartym tekstem z
Warszawy została natychmiast przekazana dalekopisem
do szefa VI Oddziału, który w ten sposób w kilkadziesiąt
minut po rozpoczęciu walk w Warszawie dowiedział się o
tym w Londynie. Wiadomość ta nie została jednak przekazana dalej.3 Trudno to zrozumieć i usprawiedliwić.
Pułkownik "Makary" nie taił, że Komenda AK nie panuje
nad sytuacją, ale podkreślał z naciskiem, że generał Bór
zdecydował prowadzić dalej walkę aż do rozstrzygnięcia.
Nie przypuszczałem, że już pierwszego dnia walk powstawały takie wątpliwości. Z ciężkim sercem wracałem
na cmentarz do plutonu.
3

Z. Siemaszko, Łączność radiowa sztabu NW w przededniu Powstania Warszawskiego, "Zeszyty Historyczne «Kultury»", Paryż 1964, z. 6.
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Nastrój poprawił się zdecydowanie, gdy dołączyła na
cmentarz kompania "Zemsta" porucznika "Pora-wy" (Stefana Matuszczyka), stanowiąca główny trzon batalionu
"Pięść". Był to oddział bojowy "993/W" kontrwywiadu
AK. Chłopcy znali się od lat, brali udział w niejednej akcji likwidowania gestapowców i konfidentów. Byli dobrze
uzbrojeni i niemal jednolicie umundurowani. Po drodze
na cmentarz brali udział w zdobyciu magazynu żywności
i mundurów na Stawkach. Zdobyli także niemiecki samochód ciężarowy z amunicją do czołgów. Mieli już zabitych i rannych. Porucznik "Porawa" wzbudza zaufanie
spokojem i opanowaniem. Surowy i wymagający, ale widać, że jest ogólnie lubiany przez żołnierzy, z którymi
brał udział w niejednej akcji.
- Ma Virtuti Militari - mówi mi z dumą jeden z jego
chłopców. Jest nas teraz w batalionie ponad 130 oraz kilka dziewcząt sanitariuszek i łączniczek. Major "Okoń"
zarządza zbiórkę batalionu na sąsiednim nie zabudowanym placu. Raport dowódców plutonów, potem porucznik "Porawa" melduje całość dowódcy batalionu. Żebyśmy się szybciej poznali, sierżant szef wywołuje kolejno z
szeregu, podaje pseudonim i stopień. "Porawa" uzupełnia, podając posiadane odznaczenia bojowe. Kilku chłopców ma Krzyże Walecznych zdobyte w konspiracji. Nasz
pluton nie ma czym się pochwalić. Mamy wyraźny kom-
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pleks niższości. Ne lewym skrzydle stoją sanitariuszki i
łączniczki kompanii.
- Łączniczka "Nina" - Danuta Hibner - szef wywołuje kolejno szczupłą blondynkę. - Odznaczona Krzyżem Virtuti
Militari - uzupełnia "Porawa".
Podziwiałem dziewczynę, ale jeszcze bardziej jej zazdrościłem. Któregoś wieczora "Porawa" opowiedział mi, jak
łączniczka "Nina" zdobyła Virtuti Militari w akcji "Za Kotarą".
Dostali rozkaz zlikwidowania agenta gestapo "Astona" Jerzego Staszauera, właściciela baru "Za Kotarą" przy
ulicy Mazowieckiej 2. Dowodził "Porawa". Wiedział, że
zaskoczyć Staszauera i jego przyjaciół gestapowców się
nie da, że są czujni i dobrze uzbrojeni. Starannie rozpoznał teren. Opodal miejsca zamierzonej akcji byli uzbrojeni Niemcy: w Arbeitsamcie na Kredytowej, w Komendzie Policji na Krakowskim, na Poczcie na placu Wareckim. Postanowił przeprowadzić akcję 8 października
1943 roku o godzinie 19, o zmroku. Przećwiczył zawczasu ze wszystkimi ludźmi mającymi brać udział w akcji
poszczególne jej elementy. Zdawał sobie sprawę, że bez
walki się nie obejdzie. Na godzinę przed rozpoczęciem
działań dostał meldunek, że w bramach na Mazowieckiej
czatują uzbrojone patrole niemieckie. Mimo to zdecydował przeprowadzić akcję. Wyznaczonego dnia około go-
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dziny osiemnastej do baru weszło ubezpieczenie: czterosobowe młode towarzystwo ("Nina", "Zosia", "Naprawa"
i "Ryś"), i zamówiło dobrą kolację. (Wiedzieli, że nie zapłacą rachunku - dodał "Porawa".)
O zmroku wtargnęła pięcioosobowa grupa uderzeniowa
(trzej bracia Bąkowie: "Doktur" - Leon, "Burza" - Stanisław, "Szlak" - Bolesław oraz "Andrzejewski" - Andrzej
Zawadzki i "Clive" - Zbigniew Szubański). Niemcy pierwsi otworzyli ogień, raniąc ostrzeliwujących ich z pistoletów - "Ninę" i "Naprawę". Nasi ogniem stenów zabili Staszauera i wszystkich dziewięciu znajdujących się w lokalu Niemców i konfidentów, ale, niestety, także i czworo
przypadkowych niewinnych Polaków. Jednocześnie z rozpoczęciem walki patrole ubezpieczające pokryły ulice
ogniem, gasząc latarnie i nie pozwalając wyjść zaczajonym w bramach żandarmom. Pod osłoną ciemności i granatów ewakuowali rannych i wycofali się bez strat.
- Podchorąży "Naprawa" - Tadeusz Towarnicki - uzupełnił "Porawa" - został ciężko ranny pierwszego dnia Powstania. Pochowaliśmy go wczoraj na cmentarzu.
Odprawa u majora "Okonia". Czołgi weszły w Górczewską. Część oddziałów z tego rejonu wycofała się na stanowiska "Czaty". Mamy wyjść z "Czatą" do przeciwnatarcia. Cieszę się, że zostaliśmy wyznaczeni do tej akcji. Po
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raz pierwszy pójdę do natarcia. Będę miał okazję sprawdzić sam siebie.
Wychodzimy przez bramę cmentarną na Młynarską. Od
zachodu słychać zgrzyt czołgów i narastający ogień karabinów i peemów. Idziemy gęsiego pod ścianami domów,
szybko. Pod nogami trzeszczy szkło rozbitych szyb. Czuć
spalenizną. Przez jezdnię skokiem. Strzały już za następną ulicą. Biegiem przez bramę na podwórze i na klatkę
schodową. Po drugiej stronie ulicy są Niemcy. Wchodzę
na pierwsze piętro. Wszystkie drzwi pootwierane. Pusto.
Mieszkańcy albo uciekli, albo zeszli do piwnic. W otwartym oknie bez szyb worki z piaskiem i powstaniec przytulony do futryny. Strzela z karabinu. Łuski wypadają
mu pod nogi. Huk wystrzałów wypełnia niewielki pokój.
Jeszcze dwa strzały. Wołam - nie słyszy. Szturchani go w
plecy. Strzela, potem odwraca do mnie przekrwione oczy
i zakurzoną, szarą twarz. Wskazuje mi dom naprzeciwko.
- Niemcy - wrzeszczy do mnie, choć stoję o dwa kroki.
Obaj błyskawicznie przytulamy się do ściany, bo niemiecki cekaem obłupuje tynk za naszymi plecami.
- Pilnuj bramy naprzeciwko! - krzyczy mi do ucha mój
ogłuchły od huku sąsiad i schodzi na dół na zbiórkę oddziału, który zluzowaliśmy.
Przymierzani się do worków z piaskiem. Słońce świeci
mi w oczy. Muszę wpierw przyzwyczaić się patrzeć pod
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światło, potem zauważyć Niemców i strzelać. Z okna
drugiego piętra odzywa się nasz erkaem, co wywołuje
natychmiast długą serię niemiecką po naszych oknach.
Hałas piekielny, tynk się sypie, ale nic mi nie jest. Strzelam do okien naprzeciwko. Głównie dla dodania sobie
otuchy. Po trzech strzałach nauczyłem się nie bać. Łatwiej, niż się spodziewałem. Widzę, jak Niemcy pojedynczo przebiegają za płotem przez niewielki ogródek po
drugiej stronie ulicy. Nie przypuszczałem, że są tak blisko. Strzelam już spokojnie. Do dwóch pierwszych spudłowałem, trzeci dostał. Na prawo od nas rozwija się natarcie "Czaty", które prowadzi porucznik "Motyl". Posuwają się skokami naprzód, ale na otwartym terenie zalegają pod ogniem niemieckim. Czuć ogromną przewagę
ogniową Niemców. Powtarzam sobie, że wolno mi strzelać tylko do celów widocznych i pewnych. Boję się, czy
mi wystarczy amunicji, ale jak na zawołanie w drzwiach
zjawia się idący na czworakach uśmiechnięty "Pakulski"
i wręcza mi chlebak z amunicją. Robi się coraz ciemniej.
Po nocy niemieckie czołgi i niemiecka piechota nie nacierają. Tym razem jeszcześmy ich zatrzymali. Za pół godziny mamy wracać na cmentarz Ewangelicki. Jeszcze
dwa strzały. Czołgam się do korytarza, bo ponad workami z piaskiem przez otwarte okno widać zarys naszego
pokoju. Na klatce schodowej, w piwnicy, na podwórku
sanitariuszki opatrują rannych. Nie przypuszczałem, że
tylu ich będzie. Strzelam z piwnicy. Przez zakratowane
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okienko, tuż nad chodnikiem, ulica wydaje się znacznie
szersza i domy po drugiej stronie - wyższe.
Brak było wiadomości ze Śródmieścia. Poszliśmy na dalekie rozpoznanie. Było zbyt wielu ochotników na ten patrol, musiałem wybierać. "Witek", "Jacek", "Pakulski",
"Marek", no i naturalnie "Kubuś". Tym razem jako fotoreporter. Narzekał, że nadal brak mu bojowych tematów,
i robił po drodze okolicznościowe zdjęcia. Na jednym z
nich, jakbyśmy pozowali do tematu "patrol powstańczy
na ulicach Warszawy". Jest i biało-czerwona flaga, i opaski na rękawach i "z bronią w ręku". "Witek" ze swoim
bergmanem - nie chciał się chłopak z nim rozstać ani na
chwilę - ja z konspiracyjnym wisem w ręku, reszta chłopców z przydzielonymi na ten patrol pistoletami. Może
broń nie była nam wtedy w Śródmieściu potrzebna, ale
my z bronią w ręku, pod biało-czerwoną flagą, wywieszoną po raz pierwszy od pięciu lat, byliśmy potrzebni. Ludziom stojącym na ulicy, facetowi z mijanej bramy, który
w porywie patriotycznych uczuć wręczył mi dobrze już
napoczęte pół litra.
Jeszcze nas wtedy ludzie pozdrawiali. Uzbrojeni żołnierze AK jeszcze ludziom dodawali otuchy. Jeszcze i my
sami pozowaliśmy do zdjęć powstańczych.
Dziś, po latach, inaczej patrzę na to zdjęcie. Ci młodzi
chłopcy - to jest przecież najprawdziwszy patrol z trze-
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ciego dnia Powstania, a flaga wywieszona na bramie jest
autentycznie biało-czerwona.
Miasto było już wyraźnie zróżnicowane. Od strony Woli
widać ślady bombardowań i pożarów. Rozprute domy z
kolorowymi przekrojami mieszkań zawieszonych wysoko
na tle nieba. Na piątym piętrze błyszczy w słońcu wanna,
jakby nie wiedziała, że reszty stropu, mieszkania i domu
już nie ma. Ruiny są świeże, nie spłukane deszczem, kanciaste. Jeszcze nie przemieszane przez następne bomby.
Zachowały kształt poszczególnych przedmiotów i elementów: desek, cegieł, zbrojeń, zwisających stropów,
wyrwanych futryn, mebli. Przechodzimy wolno i ostrożnie, znacząc pierwszy ślad, wydeptując pierwszą ścieżkę
wśród ruin. Im bliżej Śródmieścia, tym mniej śladów
bombardowania. Całe odcinki ulic jeszcze nie tknięte.
Zadziwia ilość wywieszonych biało-czerwonych flag. Jedne wyraźnie nowe, zrobione wczoraj, inne czekały pięć
lat. Na każdym niemal rogu ulicy barykada. W pośpiechu
sklecona z pozwalanych na kupę skrzyń, szaf, stołów.
Czołg rozbije ją jednym pociskiem i zapali. Tylko nieliczne barykady, bogatsze o doświadczenia pierwszego dnia
i pierwszych strzałów, zbudowane są już solidnie z płyt
chodnikowych, ze szczelinami strzelniczymi umocowanymi workami z piaskiem. Przetrwają i natarcie czołgów, i
Powstanie, i Vernichtungskommando.
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- Uważaj, jesteśmy pod obstrzałem - ostrzega wartownik.
Przez ulice przebiegamy pojedynczo, mocno pochyleni.
Każdy następny przebiegający ma coraz więcej emocji i
coraz mniej szans, bo niemiecki "gołębiarz", przyczajony
gdzieś na strychu, wstrzeli-wuje się za każdym razem lepiej. Przez jedną z ulic "Kubuś" pędzi ostatni - bo robił z
tyłu zdjęcia przebiegających, potem dla odmiany przebiega pierwszy i czeka po drugiej stronie ulicy, aż mu
"dobrze wejdziemy w kadr". Podejrzewam, że jakiś lekko
ranny przydałby mu się na zdjęciu. Obok jednej z barykad na chodniku, tuż pod ścianą, młody chłopak, który
nie zdążył przebiec. Ktoś przesunął go pod ścianę i założył mu prowizoryczny opatrunek, później ktoś inny nasunął umarłemu na twarz leżący obok postrzępiony obraz
w połamanej ramie.
Tam, gdzie domy są stale pod obstrzałem, mieszkańcy
zdążyli już powybijać dziury w murach i w ślepych ścianach. Przechodzimy klucząc przez podwórza, zakamarki,
mieszkania na parterze, schodzimy do piwnic, by nagle
znowu wyjść na ulicę. Towarzyszy mi jakiś nowy surrealistyczny krajobraz miasta, powstały dziś na zwykłej do
wczoraj ulicy. Omijam głęboki lej od bomby, potykam się
o wystające płyty chodnikowe, by po kilku krokach, po
ledwie podpartej desce wejść do pokoju. Pali się niepotrzebne nikomu światło, naprzeciw miejsca po ścianie
stoi nie tknięte pianino. Z długiego, ciemnego korytarza,

2. NA WOLI

313

który zachował zapach mieszkania, zamiast na klatkę
schodową, wychodzę przez wyrwę w ścianie na mały
ogródek zalany słońcem, przytulony do ściany, niespodziewany w tej części miasta. Znowu mieszkanie, meble,
obrazy na ścianach. Wydaje mi się, że naruszam czyjś
osobisty świat, choć wybite szyby i powiewające firanki
przeczą spokojowi książek stojących na półkach.
Dochodzimy do rogu Marszałkowskiej i Moniuszki. Naprzeciw, po drugiej stronie, tam gdzie dziś "Sezam", ulica zamknięta kupą usypanych w pośpiechu skrzyń, desek, kubłów od śmieci, z których sterczy przekrzywiony
słup ogłoszeniowy. Kamienne kolumny "Adrii" nie tknięte, tylko w niektórych oknach szyby powybijane. Doszliśmy bez przeszkód aż na Bednarską 23, gdzie jak już
wspomniałem, mieszkał i pracował pan Zdzisław Marcinkowski - "Senex", fotograf naszej komórki. Ucieszył się
bardzo. Wypytywał o "Krystynę", która przynosiła mu
pocztę, częstował herbatą. Obiecywał zrobić dużo zdjęć
z Powstania. Widziałem go wówczas po raz ostatni.
Spotkałem "Krystynę" podczas jednego z patroli w rejonie Hal Mirowskich. Budynek jeszcze dymił, odsłaniając
żelazną konstrukcję dachu. Szły we dwie z noszami, z
opaskami Czerwonego Krzyża na ręku, obok barykady
ustawionej naprędce w poprzek jezdni z poprzewracanych straganów i skrzyń. Uparta, dzielna dziewczyna.
Bała się, że może nie dostać przydziału bojowego jako
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łączniczka w naszym plutonie, więc żeby mieć zapewniony udział w Powstaniu, ukończyła zawczasu kursy sanitarne. Dopięła swego. Jeszcze zanim myśmy poznali nasz
przydział, była już zmobilizowana do szpitala AK na Elektoralnej. Tam ją odwiozłem na rowerze, na zbiórkę alarmową. Spieszyły się.
Gdyśmy przyszli do niej po raz drugi do szpitala na Elektoralnej, przyniosłem jej "panterkę", łaciatą niemiecką
bluzę szturmową, których mieliśmy pod dostatkiem na
Woli, i puszkę niemieckich konserw. Jej bracia - Jurek i
Piotr - byli w naszym plutonie, z konspiracyjnej roboty
znała kilku chłopców z "Agatona".
- Czy wszyscy zdrowi?
Nie chciała zapytać, czy wszyscy żyją.
Była sanitariuszką w szpitalu AK. Pracowała tam również "Weronika", moja siostra, lekarz naszej konspiracyjnej komórki. Szpital był niewielki, na dwadzieścia łóżek,
raczej duży punkt opatrunkowy zorganizowany w Fabryce Frageta na Elektoralnej, należącej do Mirskich. Poprzedniego dnia wyszli stamtąd dwaj młodzi Mirscy, żołnierze AK. Pożegnali się z matką. Szli na zbiórkę swego
oddziału. Jednemu z nich "Weronika" dała swój służbowy
pistolet. Obaj nie wrócili.
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Pierwszego powstańca spotkała "Krystyna" kilka minut
po piątej, opodal budynku Straży Ogniowej, przy placu
Mirowskim. Chłopak z biało-czerwoną opaską nawet się
nie zdziwił, gdy go ucałowała nieznajoma dziewczyna.
Po pierwszego rannego poszły do sąsiedniego domu.
Miał przestrzelone płuca. Umierał. Prosił, żeby nie mówiły o tym jego żonie, która spodziewa się dziecka. (Wiele lat po wojnie dowiedziałem się, że był to pchor. "Słoń"
- Jerzy Szaniawski, z kompanii "Zemsta" batalionu
"Pięść".) Później już trudno było zapamiętać kolejnych
rannych. Znosiły ich do piwnicy.
W rejonie Hal Mirowskich i placu Bankowego od pierwszych godzin Powstania trwały ciężkie walki. Sanitariuszki musiały dotrzeć wszędzie tam, gdzie byli ranni.
Po kilku godzinach poruszania się pod ogniem niemieckim miały już swoje ustalone trasy. Elektoralną, chodnikiem pod domami. Nie dochodził tam obstrzał z PAST-y,
w razie bombardowania można było przeczekać w bramie. Najtrudniej było przejść przez otwartą przestrzeń
placu Bankowego, który był stale ostrzeliwany. Skok do
ulicznego szaletu na środku placu. Kule dzwoniły o blaszane ściany, ale wydawało się bezpieczniej i można było
złapać trochę oddechu. Potem już skok do rannego. Ranni nie wybierali miejsca. Trudniej było wracać z noszami.
Ranny jest ciężki i trzeba go nieść ostrożnie.
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Drugiego dnia szły ulicą Żabią, niosąc rannego, gdy nagle z placu Bankowego wyjechała ciężarówka pełna esesmanów. Zdążyli puścić za sanitariuszkami serię z erkaemu i odjechali. Trafili dziewczynę niosącą z tyłu nosze i
rannego na noszach. Ranna dziewczyna po opatrunku
mogła iść, więc odpoczywając co kilka kroków, doniosły
rannego do szpitala.
Po każdym bombardowaniu chodziły po rannych i zasypanych. Zasypani - z nimi było najtrudniej. Po wydobyciu
spod gruzów, nawet jeśli nie byli ranni, przeżywali szok
nerwowy.
Ze zbombardowanego domu na ulicy Ptasiej przenosiły
ciężko rannych do szpitala. Lżej rannych układały w sąsiedniej bramie.
- Zaraz po was wrócimy - uspokajała ich "Krystyna". Ale
uprzedziły je niemieckie samoloty. Gdy wróciły, zastały
szczątki ludzkie wśród ruin.
Po kilku dniach dostały rozkaz ewakuacji szpitala z Elektoralnej do gmachu Sądów na Lesznie. "Krystyna" przenosiła rannych przez całą noc. Z ulicy
Solnej
Chciał
Dzięki
ciężko

przyniosły rannego Niemca. Był bardzo ciężki.
je całować po rękach, że tak się nim opiekują.
niemu ocaleją później pozostawieni w Sądach
ranni powstańcy.
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Ledwie ułożyły rannych, trzeba ich było znowu przenosić, bo bombowce zapaliły gmach Sądów, a czołgi weszły
na ulicę Leszno. Tym razem ewakuowano rannych na Senatorską, do prowizorycznego szpitala, na parterze budynku obok Resursy Kupieckiej. Z pustymi noszami wydaje się blisko. Z rannymi było bardzo daleko. Zwłaszcza
gdy nadlatywały samoloty. Wśród rannych leżała kobieta, którą Powstanie zaskoczyło w chwili, gdy czekała na
przewiezienie do porodu. Miała przy sobie wyprawkę
niemowlęcą i kostki cukru dla siebie. Gdy ją wynosiły na
noszach z gmachu Sądów, miała już bóle porodowe. Musiały się spieszyć. Była bardzo opanowana i nawet pogodna. Urodziła synka.
Znowu przez całą noc nosiły rannych. "Krystyna" miała
pokusę, żeby przejść z wycofującymi się oddziałami na
Stare Miasto, ale została z rannymi w szpitalu na Senatorskiej. Była tak zmęczona po kilku nieprzespanych nocach, że nie słyszała zajeżdżających o świcie czołgów.
Obudziły ją strzały, tuż obok, w bramie. Stał nad nią
Ukrainiec z karabinem w ręku. Nie mogła zrozumieć, że
jej zerwał biało-czerwoną opaskę, i gdy nie chciała zostawić rannych, wypchnął ją kolbą za drzwi. Czekała, że do
niej z tyłu strzeli. W bramie leżał zastrzelony przed chwilą powstaniec.
Wyszły ze szpitala z "Weroniką", której Niemcy również
nie pozwolili zostać z rannymi. Ustawili je pod ścianą,
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potem pędzili w tłumie cywilnej ludności Elektoralną i
Chłodną. Przed kościołem Karola Boromeusza własowcy
odbierali pieniądze, kosztowności i zegarki. "Krystyna"
miała na ręku lichy służbowy zegarek, który dostała jako
łączniczka. Ukryła go i nie oddała. Pędzili je dalej jezdnią ulicy Wolskiej, wśród płonących domów. Żar opalał
włosy, brwi i rzęsy. Mijały płonące zwłoki, leżące na
chodnikach. Ponad głowami pędzonych ludzi Niemcy
strzelali w kierunku pozycji powstańczych. Na Wolskiej,
już za przejazdem kolejowym, Niemcy dawali wodę do
picia. Nie wzięła, choć jej się chciało pić. Noc spędziły
pod strażą pod gołym niebem. Dalej popędzili je na stację kolejową do Włoch. Tam pilnowali ich esesmani w
brązowych mundurach z karabinami i psami. Czekały na
pociąg, który nie nadszedł, więc esesmani pognali kolumnę drogą dalej.
Postanowiły z "Weroniką" uciec przy pierwszej okazji.
Gdy kolumnę pędzonych ludzi mijały ciężarowe samochody, skoczyły w tumany kurzu i dalej w zboże.
Sztukasy nadleciały od zachodu. Było ich dużo. Leciały
wysoko. Wydawało mi się, że lecą wolno. Potem kolejno
każdy jakby się namyślił i chciał machnąć kozła, odrywał
się od reszty i zawodząc nurkował w dół. Widać, jak
bomby odłączają się od samolotu. Przez chwilę można je
policzyć. Jedna, dwie, trzy... Zanim samolot poderwie się
nad ziemią, seria trzech błysków gdzieś niedaleko. Pac-
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nięcie odłamków, które upadły blisko, słup ziemi i ognia,
potem dopiero przeraźliwy wysoki łoskot. Odłamki są gorące, parzą. Czuć zapach blisko eksplodującej bomby.
Kamienie, ziemia, ucięte gałęzie spadają na głowę.
Dzwoni w uszach. Drugi sztukas nurkuje dokładnie tak
samo jak pierwszy. I tak kolejno wszystkie. Z kierunku
lotu nurkującego samolotu można określić, gdzie spadną
bomby. Przy pierwszym nalocie wydawało mi się, że
wszystkie lecą na mnie. Byle się opanować, byle się nie
poderwać i nie próbować uciekać. Trzeba przytulić się
do najbliższego nagrobka, wpasować się w zagłębienie
ziemi. Każda wystająca płyta kamienna, każde wgłębienie staje się gościnne, opiekuńcze. Samoloty przeleciały.
Za pół godziny wrócą. Zostawiły porytą ziemię cmentarza, rozwalone mogiły, alejki zasypane ściętymi gałęziami i rannych. Teraz od strony Wolskiej odezwą się czołgi
i artyleria. Dopiero po następnym nalocie wyjdzie do natarcia piechota. Sanitariuszki biegają z noszami. Sprawdziłem pluton. Tym razem wyszliśmy cało. Nawet nasz
fiacik nie dostał. Nauczyliśmy się na odgłos samolotów
wybiegać z drewnianego domku grabarza i kryć się
wśród kamiennych nagrobków. Po kilku nalotach każdy
miał już swój wypróbowany własny nagrobek. Jeden z
oddziałów zgrupowania podpułkownika "Pawła", sąsiadujący z nami na cmentarzu Ewangelickim, nie przestrzegał tej zasady. Podczas następnego nalotu mieli kilkunastu zabitych i rannych.
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W jednym z nalotów sztukasy zamiast bomb zrzuciły
ulotki. Czekaliśmy długo, aż niesione wiatrem spadną na
nasz odcinek.
"Żołnierze Armii Krajowej! Jak nasz rząd w Londynie donosi, znalazł się premier Mikołajczyk w takim położeniu
w Moskwie, które mu uniemożliwia podjąć swobodną decyzję i zabrania mu swobodne mówienie. Nie ulega żadnej wątpliwości, jakie zamiary się za tym kryją. Wobec
tego podjąłem z przedstawicielami niemieckich władz
pertraktacje celem uzgodnienia wspólnej akcji przeciw
moskiewskim zdrajcom. Rozkazuję więc zaprzestania
wszelkich wrogich poczynań przeciw niemieckim władzom okupanckim i natychmiastowy powrót do punktów
wyjściowych pogotowia. Każdy nie wykonujący tego rozkazu staje po stronie sprawców zamachu na naszego
premiera i winien być natychmiast rozstrzelany. Rozkazy
o dalszych poczynaniach będą wydane.
Niech żyje Polska!
Komendant Bór."
Idiotyczna, prowokacyjna treść ulotki, niezdarny język
bardziej śmieszyły, niż złościły.
Przydzielono nam "panterki", niemieckie łaciate bluzy
szturmowe, zdobyte w magazynach na Stawkach. Musiało ich tam być dużo, bo starczyło na umundurowanie ca-
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łego zgrupowania "Radosław". Od tej pory "panterki" należeć będą do powstańczego krajobrazu i fasonu. Będziemy się po nich rozpoznawali później w innych dzielnicach miasta. - Chłopaki z Woli, cześć!
Sensacja. Batalion "Zośka" zdobył dwa niemieckie czołgi
z amunicją. Poszliśmy zaraz je obejrzeć. Były już na chodzie, z polskimi znakami. Przez kilka dni będziemy mieli
na Woli powstańczą artylerię.
Dwa inne czołgi zapędziły się aż pod mur naszego cmentarza. Borkiewicz w swej książce o Powstaniu przypisał
nam zasługę ich zdobycia. "Czołgi te - pisał - odparte
przy Okopowej zdołały przedrzeć się przez barykady
wzdłuż Karolkowej; dopiero pod cmentarzem Ewangelickim zdobył je oddział por. «Agatona» z «Pięści»."4
Niestety, mimo tak wiarygodnego świadectwa, muszę zaprzeczyć. Rzuciliśmy granaty, ale czołgi pojechały dalej.
Dopiero sąsiedzi z "Zośki" dali im radę.
W rejonie cmentarza spotkałem kapitana Adama Borysa.
Szedł z laską jakby na spacer. Ostatni raz widziałem go
przed trzema laty w St. Andrews, w Szkocji, gdzie był
oficerem zwiadowczym naszego dywizjonu artylerii. Skakał na spadochronie do Polski w kilka miesięcy po mnie.
Dopiero tam, na Woli, dowiedziałem się, że to kapitan
"Pług" - słynny dowódca "Parasola". Po raz drugi spotka4

A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1957, s. 118.

2. NA WOLI

322

liśmy się w Powstaniu przy włazie do kanału na Starówce. Ranny, z ręką w gipsie na rusztowaniu, z trudem
mieścił się w ciasnej studzience kanalizacyjnej.
Poszedłem na Smoczą do garbarni Pfeifferów. Z Tadeuszem Pfeifferem znaliśmy się od lat, kolegowaliśmy na
"kompletach" jako przedszkolaki. Mimo niemieckiego nazwiska i pochodzenia Pfeifferowie pozostali podczas okupacji najlepszymi Polakami, zaangażowanymi w konspiracyjnej robocie. Zastałem Tadeusza, jak wydawał szefowi zaopatrzenia któregoś z oddziałów "Radosława" partie butów zamówionych dla Wehrmachtu. Pozbyłem się
nareszcie moich oficerskich butów z cholewami. Było mi
wygodnie i lekko na sercu, choć wracając na cmentarz,
przeleżałem na ulicy pod nurkującymi sztukasami.
Noc była pomyślna dla nas. Dwa angielskie halifaxy zaskoczyły Niemców i po raz pierwszy od chwili wybuchu
Powstania dokonały udanego zrzutu broni i amunicji.
Niemiecka artyleria przeciwlotnicza usiłowała zestrzelić
spadochrony. Spadły na polskie pozycje, na sąsiedni odcinek "Zośki". Obaj z "Kubusiem" jako cichociemni gotowi byliśmy traktować udany zrzut jako osobistą zasługę.
Na cmentarzu Ewangelickim było dużo drzew i dużo ptaków. Ptaki budziły się wcześniej od samolotów i artylerii.
Gdy o świcie szedłem sprawdzić posterunki, ciszę wypełniał natarczywy świergot, jakby ptaki chciały wykorzy-
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stać krótkie, darowane im i nam chwile. 5 sierpnia artyleria zaczęła wcześniej niż zwykle. W nocy słychać było
zgrzytliwe gąsienice czołgów. Teraz wychodziło na nas
natarcie zgrupowania Reinefartha.
Himmler osobiście dobierał te oddziały i ich dowódców,
udzielał im instrukcji: "Rozkazałem, by Warszawa została całkowicie zburzona..." Rozkaz precyzował: "Każdy
blok domów ma być spalony i wysadzony w powietrze,
tak by żaden z ich oddziałów nie mógł się tam okopać."
W pośpiechu dobierano oddziały, które miały rozprawić
się ze znienawidzonym miastem: brygada policji z Warthegau, baon SS i Wehrmachtu z Poznania, regiment SS
"Azerbejdżan" i regiment SS "wschodniomuzułmański" tchórzliwi w boju z powstańcami, ale szczególnie okrutni
wobec bezbronnej ludności "kałmucy" i dwa specjalnie
zaprawione w mordowaniu cywilnej ludności oddziały brygada SS RONA podpułkownika Kamińskiego i pułk
SS Dirlewangera, złożony z przestępców kryminalnych.
Brygada SS Kamińskiego - renegata-Rosjanina, nienawidzącego Polaków, sformowana została w roku 1941 do
zwalczania partyzantki radzieckiej w rejonie Briańska.
Wycofana na zachód pod naporem ofensywy radzieckiej,
w chwili wybuchu Powstania stacjonowała na Śląsku.
Wybrano z niej ponad 1 500 ludzi do walk w Warszawie
pod osobistym dowództwem SS-Brigadeführera Kamińskiego, dając mu prawo rabunku i gwałtów. Krwawy
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szlak mordów i rabunków poprzez Ochotę na Koło znaczył drogę posuwania się tych oddziałów. Gdy dokonali
swego, Niemcy postanowili zlikwidować Kamińskiego.
Mógł być dla nich niebezpieczny. Nie był Niemcem. Pamiętał instrukcje, które otrzymał od niemieckiego dowództwa. A do tego jeszcze popełnił wykroczenie, którego nie tolerowali dowódcy SS - rabował na własny rachunek. Niełatwo go było zlikwidować. Znał dobrze swych
przełożonych. Dzień i noc strzegli go uzbrojeni ludzie.
Jeszcze dymiły dzielnice Warszawy podpalone przez oddziały Kamińskiego, gdy udało się Niemcom zwabić go
pod jakimś pozorem do Łodzi. Postawiony pod sąd SS został natychmiast rozstrzelany. Brygadzie uzbrojonych
zbirów, których bali się sami Niemcy, podano, że Kamiński został zabity w drodze do Łodzi przez polskich partyzantów. Spreparowano odpowiednio postrzelany kulami i
zakrwawiony samochód i telegram kondolencyjny, którym von dem Bach wyrażał żal z powodu śmierci "dzielnego dowódcy".
Dirlewanger, doktor praw, zboczeniec, alkoholik i awanturnik, powiązany był więzami przyjaźni z najwyższymi
dygnitarzami SS i gestapo. Wsławiony czystkami, których dokonywał wśród oddziałów SS, już od czerwca
1940 roku na czele dwu tysięcy kryminalistów, wy bramy
ch specjalnie do tej służby z więzień niemieckich, zwalczał partyzantów w Polsce i na Białorusi. Posyłając Dirle-
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wangerowi rozkaz wzięcia udziału w likwidacji Powstania Warszawskiego, Himmler odręcznie napisał mu, że
Warszawa z polecenia Hitlera ma być zrównana z ziemią, i dał mu pełnomocnictwo "zabijać, kogo zechce, według swego upodobania".5 Dowodził zgrupowaniem Heinz Reinefarth. 1 sierpnia 1944, w dniu powołania go do
zdławienia Powstania, został awansowany do stopnia SSGruppenführera i generała porucznika policji. 30 września 1944 został nagrodzony za morderstwa ludności
Warszawy nadaniem mu - jako sześćsetósmemu żołnierzowi niemieckiemu - Liści Dębowych do Rycerskiego
Krzyża Żelaznego.
5 sierpnia o świcie oddziały Reinefartha, wsparte oddziałami Wehrmachtu i ciężkimi czołgami pancernej dywizji
SS "Hermann Göring", szły do natarcia szerokim pasem
po osi ulicy Wolskiej z zadaniem przebicia się do mostu
Kierbedzia, a po drodze uwolnienia generała Stahela i
jego sztabu, oblężonego w pałacu Brühla na placu Saskim. Lewe skrzydło zgrupowania nacierało na nasz
cmentarz. Natarcie piechoty poprzedziło - jak zwykle przygotowanie artyleryjskie. Musieli być już dobrze
wstrzelani poprzednim ogniem do nas, bo po jednej serii
"długiej" następne były już w celu. Sztukasy uzupełniły
artylerię. Włączyły się granatniki. Nie słychać ani ich
wystrzału, ani lotu pocisku. Nagłe błyski, słupy czarnej
5

G. Deschner, Warsaw Rising, New York 1972.
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ziemi. Z tyłu za mną, z boku, z przodu - wszędzie. O kilka
grobów ode mnie, w miejscu, gdzie strzelał z pistoletu
maszynowego chłopiec w "panterce", wyrwana dziura w
ziemi, pokrwawione strzępy munduru, nogi w butach i
pistolet maszynowy. Ktoś podbiegł i podniósł pistolet.
Pierwszy w naszym plutonie został ranny "Wedel". Dostał odłamkiem w szyję. Krwawił mocno, ale był przytomny.
- Jeszcze nie "czapa", poruczniku - starał się dodać sobie
i mnie otuchy, gdy go pani "Anna" opatrywała.
Nasz fiacik przydał się bardzo. Był, o dziwo, ciągle na
chodzie. "Dziunio" zabrał rannego i pod obstrzałem zdołał go dowieźć do szpitala na Bonifraterską, gdzie w porę
zrobiona operacja uratowała "Wedlowi" życie.
"Marek" - nie zdążył. Był ciężko ranny i bardzo krwawił.
Usiłował się uśmiechnąć. Jego karabin zatrzymał "Pakulski", rannego zabrały na noszach sanitariuszki batalionu.
Załadowały go na przygodną sanitarkę, zabłąkaną na tyłach cmentarza. Umarł z upływu krwi, czekając na operację w szpitalu Jana Bożego. Potem kolejno dostawałem
meldunki: ranny "Blikle", ranny "Janusz", ranny "Adam".
Na ile dni wystarczy naszego plutonu? Artyleria ucichła,
bo piechota niemiecka dochodziła do naszych pozycji.
Zatrajkotały cekaemy. Zepchnęli nas z muru cmentarnego wzdłuż Młynarskiej w głąb cmentarza. Teren był do-
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godny do obrony, dopóki mieliśmy amunicję. Odstrzeliwaliśmy się Niemcom, którzy przez wyrwę w murze dostali się na teren cmentarza. Widziałem wyraźnie ich zielone mundury i ciemne, głębokie hełmy. Oficer z pistoletem w ręku wskazywał kierunek natarcia. Szczęśliwie
byli w zasięgu rzutu granatem. Szli niepewnie. Bali się
zapuszczać w gąszcz nagrobków, drzew i krzaków. "Witek" ukrył się za solidnym nagrobkiem opodal mnie, trzymał ich ogniem bergmana w przyzwoitej odległości. Na
jak długo starczy nam amunicji? Zatrzymał niemieckie
natarcie nasz ogień i ich własne sztukasy, które wróciły i
obrzuciły nas bombami. Niemiecka piechota wolała być
w bezpiecznej odległości od własnych bomb. Ale barykada na skrzyżowaniu Młynarskiej i Wolskiej pozostała już
w ich rękach.
Natychmiast po opanowaniu zachodnich rejonów Woli
oddziały niemieckie przystąpiły do mordowania bezbronnej ludności i wziętych do niewoli powstańców. Niemcy
dokonywali masowych rzezi ludności Woli, rozstrzeliwując lub paląc żywcem bez względu na wiek i płeć oraz
podpalając systematycznie większość domów. Ofiary
przed rozstrzelaniem, a mieszkania przed podpaleniem
ograbiali.
W ciągu kilku dni sierpnia 1944 roku wymordowali na
Woli 38 tysięcy ludzi. Jest dziś na Woli, tuż przy ulicy
Wolskiej - międzynarodowej trasie na Poznań i Berlin -
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Cmentarz Powstańców Warszawy. Szeroka aleja, wysadzana drzewami, krzewami i kamiennymi płytami, prowadzi do pomnika "Poległym-Niezwyciężonym". Jest tych
symbolicznych płyt ponad 200. Pod napisem: "Pomordowani w Powstaniu Warszawskim", i wykutym Krzyżem
Grunwaldu - nazwiska pomordowanych. Nazwisk jest
mało - tylko nieliczne zwłoki udało się zidentyfikować większość płyt uzupełniają liczby nie rozpoznanych: 21,
52, 138, których ciała ekshumowano z bezimiennych mogił. Na wielu płytach można było umieścić tylko liczbę
nie rozpoznanych ofiar. Poza Cmentarzem Powstańców
są na Woli - oznaczone kamiennymi krzyżami - 42 miejsca masowych egzekucji, dokonanych w tej dzielnicy
podczas Powstania. Miejscem jednej z najbardziej
wstrząsających zbrodni była fabryka Franaszka przy ulicy Wolskiej 41 (dziś fabryka "Foton").
Z cmentarza Ewangelickiego do fabryki na Wolskiej było
niedaleko. Do barykady na rogu Wolskiej i Młynarskiej, a
stamtąd już skok do bramy fabrycznej. 3 sierpnia chcieliśmy iść do Franaszka, gdzie mieliśmy swoją pracownię
fałszywych dokumentów, żeby ze skrytki zabrać granaty,
stanowiące ubezpieczenie pracowni. 5 sierpnia byli już
tam Niemcy. "Byłam robotnicą w fabryce Franaszka - zezna w niespełna trzy lata później przed Polskim Sądem
Janina Rozińska, jedna z niewielu osób, które przeżyły
sobotę 5 sierpnia na Woli. - Ze względu na to, że w fa-
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bryce były wybudowane przed Powstaniem schrony żelazobetonowe pod głównym budynkiem fabrycznym, w
dniu 3 sierpnia 1944 roku razem z dziećmi ukryłam się
w schronie pod biurem blisko wejścia. W dniu 5 sierpnia
1944 usłyszałam strzały, po czym do schronu wpadła
grupa SS-manów i żołnierzy niemieckich w mundurach,
jak sądzę - z Wehrmachtu, wołając «raus» [...]. Na głównym podwórku stały grupy SS-manów i żołnierzy w mundurach zielonych, którzy z miejsca strzelali do mężczyzn.
W popłochu ludność na oślep uciekała, a SS-mani popędzali uciekających ul. Wolską w kierunku zajezdni tramwajowej na ul. Młynarskiej. Ulica Wolska po stronie fabryki była zajęta przez Niemców, po przeciwnej stronie
byli jeszcze powstańcy. Razem z dziećmi znalazłam się w
zajezdni w tłumie około 200 osób, przeważnie kobiet i
dzieci oraz kobiet ciężarnych, wypędzonych tu zarówno
ze schronu fabryki Franaszek, jak i z ul. Wolskiej. Grupa
stłoczyła się na ul. Młynarskiej obok ubikacji zajezdni.
Dookoła grupy stało około 40 żołnierzy SS i żołnierzy bez
odznak SS. W jakimś miejscu blisko stał karabin maszynowy, miejsca jednak nie umiem określić z powodu zbyt
silnych wrażeń, jakie wtedy przeżywałam. Z karabinu
maszynowego Niemcy otworzyli ogień do naszej stłoczonej grupy. Po pierwszej salwie ze stłoczonego tłumu zaczęli podnosić się ranni, a wówczas Niemcy rzucili w
tłum granaty ręczne... Synek mój został ciężko ranny po
pierwszej salwie w tył głowy. Ja zostałam raniona grana-
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tem w obie nogi i brzuch. Od granatu została raniona w
nogi, czaszkę, brzuch i piersi moja córka. Gdy wszyscy z
grupy padli, Niemcy stojąc poza naszą grupą strzelali do
rannych, którzy podnosili się lub poruszali. O zmroku
zdołałam wczołgać się do ubikacji..."6
Pamiątkowa tablica kamienna, umieszczona przed budynkiem fabryki "Foton", Wolska 41, przypomina: "W
tym miejscu w dniu 5 sierpnia 1944 roku hitlerowcy rozstrzelali około 1 000 Polaków." O sto metrów dalej, na
rogu Wolskiej i Płockiej, tablica upamiętnia zamordowanie w tym miejscu 7 000 osób. W tym tylko jednym dniu,
w sobotę 5 sierpnia 1944 roku, w pierwszym dniu natarcia zgrupowania Reinefartha, na Woli Niemcy wymordowali 20 tysięcy bezbronnej ludności cywilnej.
Jeszcze tego samego dnia po południu pułkownik "Radosław" zarządził przeciwnatarcie w kierunku ulicy Wolskiej. Poszliśmy. Batalion "Pięść" jako skrzydło zgrupowania z częścią "Parasola" i z "Czatą". Ulice znajome, ale
trudno je było rozpoznać po trzech dniach bombardowań
i pożarów. Pusto. Bez ludzi. Doszliśmy aż do Płockiej.
Niemcy byli o dwa domy od nas. Mieszkania bez mieszkańców. Albo zdążyli uciec do Śródmieścia, albo wymordowali ich Niemcy. Tylko na drugim piętrze spotkałem
jakiegoś rannego cywila. Leżał, mówił z trudem, prosił o
6

Zbrodnie okupanta w czasie Powstania Warszawskiego w 1944
roku, Warszawa 1974, s. 74.
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wodę. Nie miałem czasu go o nic pytać, bo byliśmy pod
ogniem nieprzyjacielskim. Niemcy przeskoczyli przez ulicę. Dwóch położył nasz erkaem, ale kilku ukryło się za
drewnianą szopą już po naszej stronie. Okopią się, wysuną cekaem, będą nas mieli z boku. Załadowałem do kb
zapalającą amunicję, dałem ją "Bartkowi" i "Jackowi",
którzy strzelali z sąsiedniego pokoju. Próbowaliśmy podpalić szopę, za którą zalegli Niemcy. Nie udało się, ale
nasz ogień musiał być mimo to skuteczny, bo Niemcy
kryli się starannie i nie próbowali dalszych skoków przez
jezdnię. Długie serie niemieckiego cekaemu po naszych
oknach. "Bartek" został ranny. Cofał się i wlokąc karabin
za sobą zbierał amunicję. Macał coś ręką dookoła. Wynieśliśmy go na korytarz. Zamiast oka miał krwawą ranę.
Karabin i amunicję "Bartka" już ktoś wziął. Zmrok był
naszym sprzymierzeńcem. Niemcy cofali się, ale rakietami wskazywali swojej artylerii nasze pozycje. Artyleria
nie odpowiedziała jednak na wezwanie własnej piechoty.
Z rannym "Bartkiem" wycofaliśmy się na cmentarz.
Wieczorem dostałem rozkaz, bym się zameldował z plutonem w fabryce Kamlera u pułkownika "Makarego" dla
wzmocnienia osłony Komendy AK, która znalazła się niemal w pierwszej linii.
Raport niemieckiego dowództwa frontu wschodniego z
dnia 5 sierpnia donosił: "W Warszawie mimo użycia czołgów i samolotów nurkujących powstańcy bronią się nad-
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zwyczaj uporczywie. Koncentryczne natarcie z północy i
zachodu rozpoczęte dziś rano dotychczas niewiele mogło
zyskać w terenie. Obecnie są w toku ciężkie walki z barykadami na Ochocie i Woli."
Z ostatnich trzech dni na Woli pozostały mi tylko strzępy
wspomnień. Jak porwany film, z którego ocalały poszczególne klatki, ale z którego nie potrafię skleić całości. W
fabryce Kamlera na Dzielnej nie pozostawaliśmy długo.
Generał Bór zdecydował się przenieść Komendę Główną
i Delegaturę Rządu przez getto na Stare Miasto. Poszedł
z nimi jako osłona pluton "11-12" - porucznika "Stolarza"
i część naszych chłopców, w tym wszyscy ranni, którzy
mogli iść o własnych siłach. Mnie z resztą plutonu pułkownik "Makary" pozwolił zostać na Woli. Nie zdążyłem
zawiadomić chłopców idących z Komendą, że zostajemy.
Wrócili po kilku godzinach na Wolę pod ogień nieprzyjacielski. Odnaleźli mnie na Okopowej.
- Nie wiedzieliśmy, co się z tobą stało, poruczniku.
Na Okopowej odnalazłem "Witka". Major "Okoń" "wypożyczył" go wraz z bergmanem kompanii, która szła na
wypad na ulicę Żytnią.
Jeszcze raz szliśmy przez cmentarz Ewangelicki, który
został odbity uderzeniem "Zośki" i "Parasola". Następne
uderzenie niemieckie wyrzuciło nas r. cmentarza już
ostatecznie.

2. NA WOLI

333

Ostatniego dnia na Woli wraz z "Kubusiem" i "Jackiem"
zameldowaliśmy się u pułkownika "Radosława". Zapamiętałem, że był w polskim hełmie szturmowym z 1939
roku z narzuconą płachtą namiotową i spokojnie jadł z
menażki obiad. Czołgi niemieckie były o 200 metrów.
Dostaliśmy rozkaz wycofania się na Stare Miasto.
Omawiając działania na Woli w dniu 8 sierpnia, Kirchmayer pisze: "O godzinie 18.00 silne natarcie policji odrzuciło powstańców z ul. Żytniej aż do ul. Mireckiego.
Dopiero w tym miejscu udało się zatrzymać napór niemiecki. W nierównej walce bataliony «Parasol» i «Pięść»
poniosły ciężkie straty. Dowódca «Parasola» został ranny. Resztki batalionu «Pięść» wycofały się w kierunku
Starego Miasta przez ruiny getta."
Pierwsze nasze walki i pierwsze porażki. Jeszcze wtedy
na Woli nie nauczyliśmy się przegrywać, jeszcze wierzyliśmy, że wygramy następną bitwę. Na Starym Mieście?
W Śródmieściu? Gdzie?...
"Ze strony polskiej działania na Woli - pisze Kirchmayer wywarły niemały wpływ na przedłużenie walki powstańczej aż do października. Kiedy bowiem Kędy w i szczątki
III Obwodu toczyły zażarty bój obronny, reszta powstańców mogła pod tą osłoną zorganizować się wewnętrznie i
przygotować obronę w głębi miasta [...]. Trzeba zdać sobie sprawę i podkreślić, że Stare Miasto organizowało
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się dopiero pod osłoną walki obronnej na Woli i gdyby
nie te walki, padłoby w ówczesnym stanie rzeczy pod
pierwszym silniejszym naciskiem niemieckim. Bój na
Woli dal czas płk. «Wachnowskiemu» na zorganizowanie
Grupy «Północ»"7
W walkach na Woli - rozkazem 507 (11.8) - siedmiu żołnierzy plutonu "Agaton" zostało odznaczonych Krzyżem
Walecznych po raz pierwszy. Sześciu żyjących, szeregowy "Marek" - inżynier Wojciech Bernatowicz - pośmiertnie.
I jeszcze jeden meldunek, w którym powrócą znajome
nazwy: "fabryka Franaszka" i "cmentarz Ewangelicki".
Złożył go dn. 23 maja 1947 przed Sądem Polskim, rejestrującym zbrodnie niemieckie w Polsce, Franciszek Zasada. Jeden z Polaków, których Niemcy w celu zatarcia
śladów zbrodni i z obawy przed wybuchem epidemii z
powodu rozkładających się w sierpniowym upale ciał użyli do palenia zwłok. Jeden z nielicznych, których
Niemcom nie udało się potem rozstrzelać. "W dniu 9
sierpnia 1944 r. przybyliśmy do fabryki Franaszek. Na
głównym podwórzu oraz z boku od schronu aż do bramy
leżały tam zwłoki mężczyzn w liczbie około 6 000. Pracowaliśmy przy paleniu tych zwłok cały dzień [...] Stamtąd
udaliśmy się ul. Żytnią do ul. Młynarskiej i do cmentarza
Ewangelickiego. Na cmentarzu, ku tyłowi zwłaszcza, le7
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żało bardzo wiele pojedynczych zwłok powstańców,
Niemców i ludności cywilnej..."8

3. STARÓWKA
Na Starówce znowu byliśmy wśród ludzi. Wola pierwsza
stała się celem zmasowanych ataków. Jeszcze nie zdołano solidnie zabarykadować ulic, gdy trzeba było tych barykad bronić. Już trzeciego dnia Powstania na ulicach
Woli było pusto. Idąc do akcji, spotykaliśmy tylko nasze
oddziały. Podwórza, domy, mieszkania były wymarłe.
Najbardziej żywy, zaludniony był cmentarz, na którym
staliśmy.
Ciasnota ulic Starego Miasta sprawiła, że wszędzie było
tłoczno. Zwłaszcza - wydało mi się - wszędzie pełno było
cywilów. Nie kryli się przed samolotami ani artylerią, nie
przemykali w pośpiechu wzdłuż domów. Chodzili środkiem ulicy, czytali rozplakatowane gazetki, słuchali muzyki i komunikatów powstańczych z zainstalowanych głośników. Punkty rozdzielcze wydawały żywność o określonej porze dnia. Była woda do picia. Kościoły były pełne.
Wieczorem, okupacyjnym zwyczajem, ludzie modlili się
wspólnie przed podwórkowymi ołtarzami. Były jeszcze
podwórka. Na Rynku wisiały flagi. Starówka przeżywała
ostatnie względnie spokojne dni. Nasze wyfasowane na
Woli "panterki" wzbudzały szacunek i ciekawość. Żołnie8
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rze oddawali wojskowe honory, sprawdzali skrupulatnie
hasła przy barykadach, pełnili porządkowe służby. Na
ulicach spotykało się znajomych z odległych dzielnic: z
Mokotowa, z południowego Śródmieścia, z Pragi.
Pierwsze dni Powstania przemieszały ludność, po-zmieniały mobilizacyjne przydziały wielu żołnierzy. Ci, którzy
nie mogli dotrzeć do swych jednostek, starali się o przydział tam, gdzie ich zastała godzina "W". Przyjmowano
jednak do oddziałów tylko jako tako uzbrojonych. Wielu
cywilów wybuch Powstania zastał na ulicy, w przypadkowym miejscu, i odciął od rodzin. Kto nie zdążył dotrzeć
do swoich w ciągu pierwszych dni, ten koczował wśród
obcych. Koczował i wypytywał. Mieszkańcy Woli, którzy
zdołali ujść przed straszliwą rzezią ludności cywilnej i
schronili się na Starym Mieście, rozpoznawali nas po
umundurowaniu i wypytywali o każdą ulicę, o każdy
dom. Niewiele mogliśmy ich pocieszyć.
Na Starówce spotkałem Hannę Lierową, ciotkę "Krystyny", i jej męża Kazimierza Liera, znanego warszawskiego
urbanistę. Poznałem ich wkrótce po skoku, wiedziałem,
że oboje są w AK, ale dopiero tam, na Starówce, dowiedziałem się, że porucznik "Królowa" i porucznik "Król" (dobierając pseudonimy, liczyli wyraźnie, że gestapo nie
czytuje Króla Leara) byli od trzech lat szyfrantami Sztabu KG AK. Zmobilizowani byli teraz oboje na Starówce i
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szyfrowali meldunki do Londynu. Oboje odznaczeni zostali Krzyżem Walecznych.
Odwiedziłem rannych naszego plutonu. Byli na Świętojerskiej 11a w mieszkaniu, w którym uprzednio magazynowaliśmy broń. Chcieli jak najprędzej wracać do oddziału.
Dostaliśmy odcinek Muranowskiej z wysuniętą barykadą
przy ulicy Pokornej. Nastrój był ciężki. Mieliśmy już wtedy w batalionie wielu zabitych i rannych. Na odcinku naszego plutonu chwilowo był spokój. Odpoczywaliśmy. Już
po Woli, a jeszcze przed Starówką. Organizowano obronę dzielnicy. Jednym z pilnych zadań było gromadzenie
żywności. Duże zapasy, zwłaszcza cukru, znajdowały się
opodal, w magazynach na Stawkach, zdobytych w pierwszych dniach Powstania. Chodzili po żywność na ochotnika cywile i żołnierze.
Stawki były wówczas jeszcze nasze. Przenoszenie worków z cukrem paręset metrów przez ruiny getta wydawało się niemal równie bezpieczne, jak chodzenie ulicami Starówki.
Wracaliśmy z "Kubusiem" ze Stawek z meldunkiem do
pułkownika "Wachnowskiego". Niedaleko od dziury w
murze na Bonifraterskiej dołączyliśmy do grupy ludzi
niosących cukier. Szliśmy na końcu kolumny ścieżką wydeptaną wśród ruin. Artyleria niemiecka była bezczynna.

3. STARÓWKA

338

Samolot zobaczyłem nagle. Wyleciał zza "żółtego domu"
przy Muranowskiej, który dziwnym trafem ocalał i sterczał pośród ruin getta. Ostrym łukiem kładł się na skrzydło. Leciał bardzo nisko, bezkarny wobec braku naszej
broni przeciwlotniczej. Najpierw go zobaczyłem, a dopiero w chwilę później usłyszałem. Wyrównał, nalatywał
wprost na nas. Widziałem wyraźnie błyski ognia szybkostrzelnych armatek wbudowanych w skrzydła. Upadłem.
Kryjąc się, zobaczyłem sylwetkę niemieckiego pilota. Nie
zdążyłem się bać, gdy mnie już minął, podrywając maszynę do góry. Podczołgałem się do torowiska kolejki do
wywożenia gruzu. Jęki rannych usłyszałem jednocześnie
z hukiem drugiego nadlatującego samolotu. Przytulił
mnie jeszcze mocniej do ziemi, za osłaniającą mnie szyną. Im samolot był bliżej, tym szyna wydawała mi się niższa. Ten sam narastający łoskot silnika, te same szybkostrzelne armatki. Zaledwie kilka sekund. Przeleciał. Cisza. Przeleżałem jeszcze kilka długich sekund za szyną
kolejki. Na ścieżce przede mną leżał Żyd w więziennym
pasiaku. Jeden z uwolnionych przed kilku dniami z obozu
na Gęsiówce natarciem "Zośki". Zawodził przeraźliwie w
nie znanym mi języku. Niemiec strzelał pociskami większego kalibru, bo ranny miał wielką wyrwę w udzie.
Krew lała się obficie, wsiąkając w rozsypany cukier. Jakiś starszy cywil w kapeluszu na głowie leżał o kilka kroków ode mnie. Leżał na boku zwinięty w kabłąk. Grzebał
rękoma, bezwiednie wpychając do rozszarpanego brzu-
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cha różowe wnętrzności i piasek. Worek z cukrem leżał
obok nietknięty. Wtedy dopiero zacząłem się bać. Zwierzęcym strachem, który paraliżuje wolę. Nie pomogłem
rannym. Chciałem jak najszybciej znaleźć się za dziurą w
murze. Nie czułem bólu, ale musiałem gdzieś dostać, bo
wstałem z trudem. "Kubuś" pomógł mi dojść do dziury w
murze i przedostać się na drugą stronę.
Ktoś mnie zatrzymał, powiedział mi, że jestem zakrwawiony. Biała furażerka od "Krystyny" była rozcięta, na
głowie miałem długą płytką szramę. Szyna kolejki, do
której tak się serdecznie przytulałem, okazała się jednak
dostatecznie wysoka. Opatrzyły mnie sanitariuszki u
Jana Bożego. Wtedy miały jeszcze czas zajmować się takimi głupstwami.
Wieczorem poszliśmy na Stawki dla wzmocnienia trzymającego magazyny batalionu "Czata". Po utracie Woli
Stawki stały się wysuniętym bastionem obrony Starówki.
Położenie zmieniło się o tyle, że Niemcy przesunęli się
od Powązek w kierunku Dworca Gdańskiego, zagrażając
Stawkom z trzech stron: od północy, od południa i od zachodu.
Jeszcze po tej stronie muru getta, w rejonie Bonifraterskiej, minął nas oddział idący zwartym szykiem, z rozpostartą biało-czerwoną chorągiewką. Zaimponowali mi postawą i uzbrojeniem. Gdy ich mijałem, wśród sanitariu-
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szek i łączniczek oddziału rozpoznałem Halkę Piasecką.
Znałem ją od dziecięcych lat. Mieszkaliśmy na Mokotowskiej 39 w tym samym domu, należącym do jej ojca, znanego warszawskiego pediatry, doktora Tadeusza Kopcia.
Halka, koleżanka szkolna mej siostry, była zaprzyjaźniona także z moją matką, która opiekowała się nią podczas
wrześniowego oblężenia Warszawy. Nie znałem jej okupacyjnych losów, spotkałem ją pierwszy raz od chwili powrotu do Warszawy. Ucieszyliśmy się nawzajem.
- Gdzie matka? Co z Marianną?
Banalne pytania zyskiwały na Starówce właściwy sens.
Poszła za oddalającym się oddziałem. Ale w pół drogi,
jakby sobie coś nagle przypomniała, zawróciła do mnie.
- Poproś matkę, żeby się opiekowała moimi dziećmi.
Nie było w jej głosie żadnego wahania, nie było zwykłego w takich razach trybu warunkowego, "gdybym". Ja
szedłem na Stawki w kierunku nieprzyjaciela, ona wracała chwilowo z oddziałem na Stare Miasto. Znaleźli ją
następnej nocy obok barykady przy szpitalu Jana Bożego.
Na Stawki przyszliśmy po ciemku. Z "Czatą" byliśmy już
nieraz we wspólnych akcjach na Woli, ich dowódcę majora "Witolda" - Tadeusza Runge, cichociemnego skoczka,
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znałem z Anglii. Na Woli imponował mi spokojem w najbardziej gorących chwilach.
- Z Niemcami dam sobie radę, ze sraczką już nie mogę powiedział, wyznaczając nam pozycję w budynku na
Stawkach.
Spotkałem tam również porucznika "Motyla", który
uczcił to nasze spotkanie, wręczając mi niemiecki karabin z kilkoma pełnymi magazynkami. Wspaniały dar, gdy
się stoi w oknie trzeciego piętra, skąd widać rozległy teren getta.
Jeszcze po nocy zrobiliśmy w oknach umocnienia z kartonowych pudeł, którymi załadowane były półki magazynu
na naszym piętrze. Wielkości cegły, solidne, nadawały
się doskonale do "zamurowania" okna i uformowania
strzelnicy. Dopiero o świcie zobaczyłem, że solidne pudełka zawierały podpałkę do ognisk przygotowaną dla
niemieckich oddziałów walczących na dalekiej północy.
Mogłem naocznie sprawdzić już po kilku godzinach, że
paliły się doskonale.
Przed sobą miałem teren "dużego" getta. Kiedyś był wyspą dymu i ognia wśród żyjącego miasta. Teraz zalegał
martwą, czarną plamą wśród płonącej Warszawy. Z okna
samotnego budynku na Stawkach starałem się rozpoznać teren, z którego miało wyjść niemieckie natarcie.
Jeszcze przed wschodem słońca płaska ciemność getta
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poszarzała, pofałdowała pagórkami, za którymi kryły się
resztki nocy. Sprawdzałem teraz wyczuwane po ciemku
kształty i odległość. Jak zwykle przed wschodem słońca
zrobiło się cicho.
Widziałem to wgłębienie za hałdą gruzu tylekroć, że nie
mogłem zrozumieć, jak się tam dostał niepostrzeżenie
ten niemiecki żołnierz. Podciągnął widać z oddziałem
przez teren getta nocą. Był przekonany, że budynki magazynów na Stawkach są w ich rękach, bo nawet nie próbował się ukryć. Był ode mnie nie dalej niż osiemdziesiąt
metrów.
Grzebał w chlebaku, zdjął bluzę i spokojnie się golił. Mogłem strzelić od razu. Karabin miałem dobrze oparty,
wyważony. Trzymałem go na muszce. Tylko pociągnąć
lekko języczek spustowy. Patrzyłem przekonany, że życie
jego od tej chwili należy do mnie. Strzał wydał mi się
bardzo głośny.
Do dziś nie wiem, czy żałować, czy cieszyć się, że wtedy
na Stawkach spudłowałem.
Natarcie niemieckie wyszło dopiero koło dziesiątej, i to
nie od strony getta, gdzie ich wypatrywałem, ale od północy, od Dworca Gdańskiego. Rozpoczęły - jak zwykle sztukasy, potem artyleria pociągu pancernego. Mieli do
nas zaledwie kikaset metrów, strzelali "na wprost". Piechota niemiecka szła wsparta czołgiem i działami sztur-
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mowymi. Poznaliśmy wówczas goliaty, niemiecką mini-Wunderwaffe, po raz pierwszy użytą przez Niemców w
Powstaniu Warszawskim. Samobieżny mały czołg-mina,
o ogromnej sile niszczącej pięciuset kilogramów materiału wybuchowego, którym był wypełniony. Jedyny dla nas
sposób unieruchomienia goliata to przerwanie kabla,
który ciągnął za sobą. Nie udało nam się go zatrzymać,
gdy obojętny na ogień naszych erkaemów przełaził przez
wyrwy i nierówności gruntu, ubezpieczony przez posuwającą się za nim własną piechotę. Z warkotem motoru
posuwał się coraz bliżej. Doszedł. Przeraźliwa detonacja,
od której zakołysał się żelbetowy budynek i wypadły
resztki szyb, a bębenki w uszach świdrował ostry ból.
Wytrzymała eksplozję goliata żelbetowa konstrukcja, wytrzymaliśmy i my. Nie udało nam się jednak zatrzymać
naszym słabym ogniem niemieckiej piechoty, która podchodziła coraz bliżej. Zeszliśmy z górnych pięter, żeby
umocnić obronę na parterze i nie dać się odciąć od
wschodu, od jedynego połączenia ze Starówką. Wycofaliśmy się przez remizę tramwajową już w bezpośrednim
kontakcie z Niemcami, granatami utrzymując niezbędny
dystans. Rannych zbieraliśmy po drodze. Niemcy nie
brali jeńców. Utraciliśmy Stawki koło południa. Odbiliśmy je w nocy, by je utracić po kilku godzinach, tym razem już bezpowrotnie.
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Trzymaliśmy ulicę Muranowską, sąsiadującą z ruinami
getta. Po zepchnięciu nas ze Stawek teraz Niemcy kolejno dobierali się do Muranowskiej. Piechota niemiecka
szła ostrożnie bez osłony własnej artylerii. Ograniczali
się do ognia cekaemów zamaskowanych wśród piętrowych hałd gruzu. Siekli długimi seriami po naszych
oknach, nie szczędząc amunicji. Bez większego rezultatu. Nauczyliśmy się już właściwie dobierać zasłonę, skutecznie umacniać okna workami z ziemią.
Znowu okno, znowu worki z ziemią. Znowu próba: czy
wytrzymam. Na Muranowskiej, podobnie jak na Stawkach, jak przedtem na Płockiej. Ale wtedy inne było dla
mnie każde okno, inny każdy niemiecki pocisk.
Wyszła na nas niemiecka artyleria. Działo szturmowe defilowało bezczelnie, zajmując stanowisko naprzeciw naszych okien. Wydawało mi się, że byli nie dalej niż o
pięćdziesiąt metrów od nas. Nasz erkaem na próżno
strzelał krótkimi, skąpymi seriami znaczącymi się odpryskami wśród gruzów. Serie były trafne, ale opancerzenie
nieprzyjacielskie aż nadto wystarczające. Działo stanęło.
Zajęło dogodną pozycję. Jakby się namyślało, poruszając
długą lufą wzdłuż naszych okien. Zrobiło się nieprzyjemnie cicho. Przywarłem jak najszczelniej do ściany. Ale
ciekawość była silniejsza od strachu. Obserwowałem
przez szparę między workami. Wreszcie działo zdecydowało się. Dwa szczekliwe strzały, którym jak niezawodne
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echo odpowiadały dwa wybuchy nade mną. Zamiast regularnego otworu okiennego strzępiasta wyrwa w ścianie, z której się dymi. I znowu cisza. Tylko dzwoni w
uszach. Działo przenosi ogień na inne okno, na inną połać wyszczerbionego muru. Przygotowuje nasz odcinek
do natarcia piechoty. Cała sztuka wytrzymać, przeczekać. Pierwszy, choćby pojedynczy nasz strzał karabinowy - przynosi głęboką satysfakcję i uspokaja. Nie daliśmy się.
Domy na Muranowskiej miały na pierwszym piętrze już
poprzebijane otwory w ścianach. Komunikacja przez te
dziury była prosta i szybka. Jeden strzelec, a co ważniejsze, jeden karabin obsługuje kilka stanowisk. Gdy Niemcy wyszli do natarcia, zatrzymaliśmy ich po kilkudziesięciu metrach, nie dając im podejść.
Po upadku Stawek Stare Miasto stało się niewielkim, zamkniętym kotłem. Generał von dem Bach zlecił grupie
bojowej generała Reinefartha całkowitą likwidację oporu
powstańców na Starówce, poszerzenie dostępu do mostu
Kierbedzia i dotarcie szerokim frontem do Wisły celem
zabezpieczenia ważnych dla niemieckiego frontu ruchów
przelotowych na kierunku wschód-zachód.
Na Starówkę szło ze wszystkich stron potężne natarcie.
Niewielki teren został ciasno opasany siłami nieprzyjaciela o olbrzymiej przewadze ognia. Dnia 13 sierpnia od
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rana Stare Miasto znalazło się ponownie pod silnym
ogniem nieprzyjacielskim od strony Dworca Gdańskiego,
Cytadeli i z Pragi. Prócz nadlatujących kolejnymi falami
sztukasów, pocisków artyleryjskich różnych kalibrów i
dźwięków, na Starówkę szły salwy "szaf - burzących min.
Sześć zgrzytów - jakby przesuwanie ogromnej szafy - w
krótkich regularnych odstępach i cisza przed nieuchronną serią sześciu wybuchów, burzących domy, rozlewających żar palący żywcem ludzi. Najgorsza jest właśnie ta
krótka cisza. Boję się jej. Nie mogę się do niej przyzwyczaić. Za każdym razem jednakowo odmierzam ją strachem wolno wlokących się sekund. Pociski spadły gdzieś
blisko. Błysk i pęd powietrza, który zatyka uszy. Pył. Gęsty, ceglany pył zakleja oczy, usta, uszy. Powolny storch
nadleciał, by w chwilowej przerwie "szaf i bombardowania lotniczego sprawdzić skuteczność ognia i podać
nowe cele. Na swych rozkraczonych bocianich nogach
kołysze się nad nami, jakby przestępował z nogi na nogę,
penetrując świeże ruiny. Niszczona z powietrza i z ziemi
Starówka przechodziła do bezpośredniej obrony, zdana
wyłącznie na własne siły.
Sąsiedni Żoliborz był nasz. Niemcy trzymali co prawda
mocno ogniska oporu, jak Cytadela, Instytut Chemiczny,
odcięli Żoliborz od Śródmieścia, zajmując Dworzec
Gdański, ale na Żoliborzu panował jeszcze względny spokój. Oddziały AK były w ofensywie. Udane wypady po-
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zwoliły im się dozbroić. Z Żoliborza można nocą wśród
ogrodów przejść na Bielany, ziemię niczyją, a stamtąd do
Puszczy Kampinoskiej. Jest tam silne zgrupowanie oddziałów leśnych AK, pod dowództwem kapitana "Szymona" (Józefa Krzyczkowskiego), liczące ponad 1 300 ludzi,
jest zrzutowisko dla samolotów alianckich.
Generał Bór już 7 sierpnia depeszował do Londynu, prosząc - równie rozpaczliwie, jak nierealnie - o przysłanie
do Puszczy Kampinoskiej polskiej brygady spadochronowej, co mogło - jego zdaniem - przesądzić losy Powstania.
Pułkownik "Wachnowski", broniący Starówki dowódca
Grupy "Północ", zmierzał usilnie do nawiązania współdziałania wszystkich trzech głównych członów zgrupowania, to jest oddziałów Starego Miasta, Żoliborza i
Puszczy Kampinoskiej. Połączenie tych oddziałów mogło
wzmocnić obronę Starego Miasta i Żoliborza, utrudnić
Niemcom kolejne likwidowanie odizolowanych dzielnic.
Przeszkodą w rozpoczęciu tych zamierzeń był brak łączności pomiędzy Starym Miastem a Żoliborzem i Puszczą
Kampinoską.
Ze Starego Miasta na Żoliborz jest blisko. Kilkaset metrów. Dwa przystanki autobusowe, kilkunastominutowy
spacer pieszy. Ale Niemcy przecięli to połączenie. Na
Cytadeli jest silne zgrupowanie artylerii. Na forcie Trau-
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gutta niemiecka piechota, umocnione gniazda cekaemów
i zasieki z drutów kolczastych. Przy źródełku opodal fortu bateria działek przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Na Dworcu Gdańskim pociąg pancerny i pojedyncze działa na platformach.
Wielokrotnie próbowano nawiązać łączność pomiędzy
dwiema sąsiednimi dzielnicami. Ochotnicze patrole wyszły nocą ze Starego Miasta. Obudziły niemiecką strzelaninę na całym odcinku. Jeden z patroli wrócił, przynosząc rannego dowódcę, o dwóch innych patrolach nie
było wiadomości. Tylko niemieckie rakiety i cekaemy
wskazywały, którędy próbowali przejść. Porucznik "Dzik"
(Tadeusz Okolski) podjął się przejść okólną drogą przez
ruiny getta. Wszelki ślad po nim zaginął. Podporucznik
"Zych" (Zdzisław Pajewski) dostał rozkaz, by za wszelką
cenę przejść kanałami. Bezskutecznie. Próbowali na
ochotnika inni. Zszedł do kanału pułkownik Denhoff z
dwoma oficerami. Zawrócili. Zabłądzili w ciemnościach.
Dwa inne patrole zdołały przejść zaledwie kilkaset metrów. Przewodnik porwany silnym prądem utonął, patrole wycofały się. Nie zaniechano jednak dalszych prób.
Patrole "Jerzyków" z największym poświęceniem, odwagą i uporem szukały nadal przejścia ze Starówki na Żoliborz.
Pozostawała łączność radiowa. Nie udało się jednak nawiązać bezpośredniego kontaktu pomiędzy Starówką a
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Żoliborzem. Wśród nieustannych wstrząsów i pyłu walących się domów precyzyjny sprzęt odmawia posłuszeństwa. Zapasowe części giną pod gruzami, wyczerpują się
baterie i akumulatory. Słabe nadajniki powstańcze na
Starówce nie mogą przekazać sąsiednim dzielnicom rozkazów i wiadomości. Szyfrowana depesza ze Starówki
idzie więc do centrali w Londynie, która odbiera ją i
przekazuje z powrotem nadajnikiem o wielkiej mocy na
Żoliborz. Bliżej było 3 000 kilometrów, tam i z powrotem, ponad Europą niż 800 metrów ponad Dworcem
Gdańskim.
Pułkownik "Wachnowski" wzywał oddziały z Puszczy
Kampinoskiej i z podokręgu skierniewickiego do akcji zaczepnych, mogących odciążyć oddziały powstańcze w
Warszawie. 9 sierpnia zdecydował się wysłać do Puszczy
Kampinoskiej majora "Okonia", dowódcę naszego batalionu. Miał on w zastępstwie rannego kapitana "Szymona", po zorganizowaniu oddziałów leśnych, uderzyć na
oddziały niemieckie nacierające na Stare Miasto, odciążyć obronę Starówki, sprowadzić z Puszczy odsiecz,
uzbrojenie i amunicję.
Wiedzieliśmy, że major "Okoń" podszedł, że brak o nim
wiadomości. Bezpośrednia łączność pomiędzy Starówką
a Żoliborzem i Puszczą Kampinoską nadal nie była nawiązana.
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Inicjatywa wyszła od "Kubusia". Ale zdecydowaliśmy od
razu, że pójdziemy we czwórkę: "Kubuś", "Wojtek", "Jacek" i ja. "Jacka" nawet nie pytaliśmy. Wiadomo było, że
pójdzie. Chodził dotychczas na wszystkie patrole z "Kubusiem" i nie przyszło nam do głowy, że moglibyśmy iść
bez niego.
- Pójdziemy na Żoliborz.
Zameldowaliśmy nasz zamiar pułkownikowi "Ma-karemu". Zgodził się. Chyba był rad, że to my zgłosiliśmy się
na ochotnika do kolejnej próby. Uzależnił to jednak od
decyzji pułkownika "Wachnowskiego", dowódcy Starówki, który musiał akceptować tego rodzaju przedsięwzięcia.
Zameldowaliśmy się z "Kubusiem" w dowództwie Starówki. Pułkownik "Wachnowski" wypytał o skład patrolu
i zamierzoną trasę. Mieliśmy do wyboru dwie: pierwszą
przez ruiny getta, z ominięciem Dworca Gdańskiego od
zachodu, i drugą przez tereny sportowe "Polonii' i park
Traugutta, omijającą dworzec od wschodu. Obydwie były
nie rozpoznane, obydwie prowadziły przez pozycje niemieckie. Ta wschodnia bardziej nam pasowała. Prowadziła niemal przez cały czas wśród zieleni, terenem pofalowanym, ułatwiającym krycie się, przecinała niemiecką
groblę w jej najwęższym miejscu. Była krótsza, a to był
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ważny argument, bo przejść niemieckie linie można było
tylko pod osłoną krótkiej sierpniowej nocy.
Pułkownik "Wachnowski" zgodził się. Przypomniał, że
kilka patroli już przed nami próbowało, nie doszło i nie
wróciło. Odprawił nas, dając nam ustne rozkazy dla Żoliborza i Kampinosu wzywające jak najszybciej odsieczy
dla Starówki oraz pisemne upoważnienie do ich przekazania. Wąski pasek papieru napisany odręcznie do pułkownika "Żywiciela" (Mieczysława Niedzielskiego), dowódcy AK na Żoliborzu. "Oddawca tej kartki przekaże
wam moje rozkazy." Speszyłem się, że to taki czek in
blanco. Gdyby wpadł w ręce niemieckie, mógłby narobić
nie lada kaszy. Ale rozumiałem, że nie mógł być wystawiony imiennie, bo nie wiadomo było, kto z nas czterech
dojdzie.
- Jeżeli dojdziecie - wyjaśnił pułkownik - to bez takiego
upoważnienia pułkownik "Żywiciel" nie będzie chciał z
wami gadać i gotów was zamknąć. A nie wiem, czy moja
depesza radiowa uprzedzi go na czas o waszym patrolu.
Weźcie ze sobą kwarce, żebym mógł z nim rozmawiać
bezpośrednio. Niech sprawdzą, czy mnie słuchają na
właściwych długościach. I niech się śpieszą - dodał już
na odchodnym - bo coraz nam tu ciaśniej.
Chłopcom z plutonu powiedzieliśmy, gdzie się wybieramy. Pożegnałem się też z rannymi na Świętojerskiej.
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Dowódcy odcinka na Muranowskiej porucznikowi "Porawie" zameldowałem, że zostaliśmy odkomenderowani do
dyspozycji pułkownika "Wachnowskie-go", dowódcy Grupy "Północ".
Rozstaliśmy się z kompanią "Zemsta". Wspominam ich
jako dzielnych towarzyszy broni, niezawodnych kolegów
- porucznika "Porawę" jako świetnego dowódcę.
Wytrwali do ostatniej chwili na Starym Mieście. Jako jeden z ostatnich żołnierzy Starówki wycofał się podchorąży "Marno" (z kompanii "Zemsta"), który na rozkaz majora "Roga" ubezpieczał z niewielką grupą kolegów podejście do włazu na placu Krasińskich. Po upadku Starówki
część ludzi "Zemsty" przedostała się kanałami do Śródmieścia, reszta na Żoliborz i dalej do Kampinosu.
Wzmocnieni przybyłymi do Puszczy żołnierzami AL i "Jerzykami" tworzyli jako kompania "Zemsta" ubezpieczenie rejonu Budy Zosine i Baranów, dzień w dzień w ciężkich walkach z Niemcami. 28 września w bitwie pod Jaktorowem, otoczeni ze wszystkich stron przez nieprzyjaciela wyposażonego w czołgi, zdołali przebić się małymi
grupkami, tracąc jedną trzecią kompanii.
Podczas gdy przygotowywaliśmy się do drogi, już pod
wieczór, miała miejsce na Starówce eksplozja niemieckiego czołgu-pułapki, który podjechał na wabia w pobliże
barykady u wylotu Świętojańskiej na placu Zamkowym.
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Chłopcy z batalionu "Gustaw" zaatakowali go, załoga
zbiegła. Uruchomiono czołg i wprowadzono tryumfalnie
w głąb Starówki. Na ulicy Kilińskiego czołg otoczony tłumem powstańców i ludności cywilnej wybuchł z ogromną
siłą, rozrywając około 300 osób. Okazało się, że był on
wypełniony materiałem wybuchowym z zapalnikiem czasowym. Szczęściem, nikt z naszych chłopców nie był
wówczas na ulicy Kilińskiego.
Bartelski w Powstaniu Warszawskim napisał o naszym
patrolu, że "było to zuchwałe, a zarazem niezwykle ryzykowne przedsięwzięcie". Wtedy, na Starówce, w drugim
tygodniu Powstania nie zastanawialiśmy się nad tym.
Wiedzieliśmy, że ze Starówki na Żoliborz jest niedaleko,
że ktoś tam powinien dojść. I że po drodze są Niemcy,
którzy nie biorą jeńców. Wyszliśmy o zmroku. Przebraliśmy się po cywilnemu, choć nic by nam to nie pomogło,
gdyby nas Niemcy zatrzymali po nocy wśród swoich linii
bojowych. Każdy wziął pistolet z zapasowym magazynkiem i "filipinkę". W mieszkaniu na parterze "żółtego
domu" zdjęliśmy ze ściany kilim, który pocięliśmy na kawałki i obwinęliśmy buty, żeby nie hałasować. Zrzuciliśmy te szmaty już po kilku minutach czołgania się wśród
krzaków, bo nam bardzo przeszkadzały.
Za hasłem warta przepuściła nas przez barykady. Przed
nami był już "no man's land". Przechodziliśmy ostatnią
nie strzeżoną barykadę na rogu Konwiktorskiej, gdy za-
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trzymały nas jakieś niesamowite głosy. Śpiew - zawodzenie bez początku i końca, przekleństwa rzucane w przestrzeń beznamiętnym głosem. Rozmowy, nawoływania,
kłótnie. Przywarłem do muru. Glosy były coraz bliżej. To
obłąkani pacjenci szpitala Jana Bożego, zamienionego na
szpital powstańczy. Do ich mrocznego świata nie docierają nasze zmartwienia i troski, ale flaga Czerwonego
Krzyża nie chroni ich, tak samo jak nie chroni rannych
ani od pocisków, ani od ognia, ani od głodu. Wojna wtargnęła nawet do ich tragicznego odosobnienia.
Było coś przeraźliwego w tej ciszy nocnej przerywanej
zawodzeniem obłąkanych na tle płonącego miasta i sinobiałych niemieckich rakiet oświetlających regularnie
przedpole.
Czołgamy się wśród krzaków i zielsk, starając się zachować możliwie jak najciszej. Nie znamy rozmieszczenia
Niemców, wiemy tylko, że są w tym rejonie. Dokładne
rozpoznanie należy do nas. W tej sytuacji
po nocy każda kępa krzaków przypomina zamaskowany
cekaem, zwykła ławka w parku z daleka wydaje się zaporą z drutów kolczastych. Krzaki są pełne szmerów. Rewolwery ł granaty utrudniają czołganie się. Teren łatwy
do przejścia spacerem w dzień, jest paskudnie trudny,
gdy się trzeba nim przeczołgać po nocy. Kamienie i badyle kaleczą ręce.
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"Jacek" czołgając się wpadł do głębokiej fosy otaczającej
stare umocnienia. Narobił rumoru, a teraz gramoląc się
do góry, klnie fosę, obolałe gnaty, komary i Niemców.
Nie uszliśmy stu metrów, gdy zaczęło się coś dziać. Odezwała się artyleria przeciwlotnicza. Obudziła reflektory,
które smugami zamiatają niebo. Potem wy-kwitły znad
Żoliborza kolorowe paciorki pocisków przeciwlotniczych.
Niebieski, żółty, czerwony, zielony. Niebieski, żółty,
czerwony, zielony...
Leżałem plackiem na ziemi wtulony w jakieś niegościnne
badyle. Poznałem huk czteromotorowego halifaxa. Widać
go było wyraźnie. Reflektory złapały go i prowadzą troskliwie wśród kolorowych paciorków. Wygląda jak wielka ćma, która leci do światła pożarów.
Nocne bombowce są od spodu malowane na czarno. To
je skutecznie kryje wśród ciemności nocy. Ale ten bombowiec jest inny. Lśni srebrzyście. Może wysrebrzyły i
wypiękniły go tak stęsknione oczy załogi Starego Miasta,
do której leciał przez długie godziny. Może księżyc, wiedząc, że to ich ostatnia wyprawa, prześwietlił swym blaskiem bombowiec w ostatnich minutach lotu. Zdaje się
lecieć nad samymi dachami, ciągnąć za sobą długą wstęgę ognia i dymu. Niknie mi z oczu. Po chwili niebo rozświetla blask eksplozji.
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"Podałem pilotowi kurs na Warszawę – wspomina kapitan Roman Chmiel, nawigator jednego z sześciu samolotów uczestniczących w locie nad Warszawę. - Ale właściwie kurs był niepotrzebny. Przed nami rozciągała się
łuna płonącej Warszawy, która - rzekłbyś - ogarnęła całą
Polskę. Zeszliśmy na 200 metrów. Koło Służewca macnęła nas artyleria. A teraz do Wisły. Pożary, pożary, płonęła
cała Warszawa. Ciemne miejsca oznaczały, że siedzą tam
Niemcy. Ulice i domy spowite w dym, w którym odbijały
się rude płomienie. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że
miasto może tak płonąć. Paskudnie to wyglądało. Istne
piekło, w którym smażyli się żywi ludzie. Nigdy przedtem nie byłem w tak silnym ogniu artylerii. Niemcy musieli przez kilka dni naściągać mnóstwo tego świństwa.
Oerlikony waliły do nas ze wszystkich stron, po kadłubie
bębniło, jakby diabeł grochem rzucał. Przez cały czas
otaczały nas różnokolorowe błyskawice pocisków. Pilot
poddusił grata do ziemi na 50, 30 metrów. Ryzykowne,
ale trzeba było wyrwać się z obstrzału [...]. Placówka
zrzutowa wyznaczona na placu Krasińskich. Zaraz za
mostem Kierbedzia ostry zakręt w lewo. Pilot wypuścił
klapy i podwozie, samolot wytracił prędkość, weszliśmy
na kurs zrzutowy. Plac był dobrze oświetlony, zwłaszcza
jego południowa strona, z której wiatr zwiał dymy. Wyrzuciliśmy zasobnik na środek placu [...]. Pozostałe sa-
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moloty, które wystartowały do tego lotu - pięć halifaxów
- nigdy nie wróciły do bazy."9
Zestrzelony bombowiec tak zainteresował Niemców, że
znacznie mniejszą uwagę zwracali na ziemię. Idąc wśród
krzaków, posuwaliśmy się szybko, ale nie zawsze mogliśmy ominąć otwarte przestrzenie. Zagrodziła nam drogę
asfaltowa jezdnia. Białe migotliwe rakiety odbijały się w
niej jak w wodzie. Przeczołgaliśmy się przez nią centymetrowymi ruchami, przytulając się do każdego kamienia, każdej rzucającej cień gałęzi. Najgorszy odcinek
mieliśmy jeszcze ciągle przed sobą. Gdyby przyszło nam
się cofać, to musielibyśmy wrócić przed trzecią, bo inaczej świt zastałby nas wśród niemieckich pozycji.
Wyrosły przed nami nagle wśród ciemności zasieki z drutu kolczastego. Niemcy byli po drugiej stronie. Słyszałem ich rozmowy prowadzone półgłosem. Dwadzieścia
metrów do najbliższej kępy krzaków cofaliśmy się przez
dwadzieścia minut.
Tędy nie przejdziemy.
Może rozsądnie było się wycofać, wrócić na Starówkę i
próbować szczęścia na innym odcinku. Ale ponieważ
cały nasz zamiar przejścia na Żoliborz nie był zbyt "rozsądny", więc tylko zmieniliśmy kierunek i poszliśmy dalej.
9

R. Chmiel, "Polityka" 1970, nr 31.
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Przed nami bielił się budynek szkolny otoczony ogrodzeniem. Przypuszczaliśmy, że ogrodzony teren szkoły stanowi przerwę w zasiekach z drutu kolczastego i umocnieniach niemieckich. Postanowiliśmy zaryzykować
przejścia na tym właśnie odcinku. Staraliśmy się rozpoznać, co kryje budynek szkolny. Do okien na piętrze biegły podejrzane kable telefoniczne. Jeśli są w szkole
Niemcy, to na pewno wystawili warty i zauważą nas, gdy
będziemy próbowali przejść przez ogrodzony teren szkoły. Jeśli budynek jest w nocy pusty, to moglibyśmy się w
nim ukryć i dalej próbować następnej nocy. W ostatniej
chwili odkryliśmy w ogrodzeniu otwartą furtkę. Podchodziliśmy do szkoły z granatami w ręku. Staraliśmy się iść
jak najciszej, ale powybijane szyby trzeszczały pod nogami niemiłosiernie. Szkoła była tej nocy pusta. Służyła
Niemcom widocznie tylko w dzień jako artyleryjski punkt
obserwacyjny. Odpoczywaliśmy w cieniu budynku.
Od torów kolejowych dzieliła nas już tylko ulica, nasyp
po przeciwległej stronie i budka nastawni. Środkiem ulicy płynęła woda z rozbitych przewodów wodociągu.
Trzeba było się podnieść i przeskoczyć te kilka metrów.
Przeskoczyliśmy je na komendę wszyscy razem, byle jak
najszybciej. Teraz już tylko gęste krzaki na nasypie i tory
dworca.
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Wtedy się zaczęło. Pojedyncze strzały, potem serie cekaemów. Rakiety sycząc rozrywały się nad nami. Zobaczyli
nas, gdyśmy przeskakiwali przez zalaną wodą jezdnię.
Rakiety leciały w naszym kierunku, wyraźnie już na naszą intencję. Zrobiło się głośno na całym odcinku. Niemcy nie oszczędzali amunicji. Nasi na Starówce musieli
mieć emocje za nas.
Przywarliśmy w krzakach na nasypie. Filipinki i pistolety
w pogotowiu. W ręku trzymałem zwiniętą kartkę od pułkownika "Wachnowskiego". Gdy podejdą do nas, będę
się starał wyrzucić ją w krzaki. Czekaliśmy, z której strony wpierw się do nas zbliżą. Mieliśmy w sumie cztery pistolety i cztery granaty. Niedługo byśmy się mogli trzymać.
Nie wyszli. Bali się po nocy. Strzelali co prawda jeszcze
długo i obficie, ale bezskutecznie. Nikt się do nas nie
kwapił po ciemku. Stare, ckliwe tango Nasza jest noc
stało się na wszystkich bojowych liniach Warszawskiego
Powstania taktyczną regułą polskich oddziałów.
Mieliśmy szczęście. Uwierzyliśmy, że i budka nastawni
będzie pusta. Była pusta. Po drewnianych schodkach na
nasypie doszliśmy do szyn. W lewo od nas stał pociąg
pancerny. Widać było lufy armat i sylwetki wartowników. Reflektory pociągu oświetlały przedpole.
Przełaziliśmy przez szyny Dworca Gdańskiego.
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Czołgając się sprawdzałem ręką każdą szynę: po tych
gładkich - błyszczących, jeździ pociąg pancerny, na zardzewiałych, nie używanych od dawna, wydawało mi się
bardziej bezpiecznie. Szyny błyszczały paskudnie i było
ich jakoś ogromnie dużo. Liczyłem każdą. Przy drugiej
miałem emocje, przy czwartej solidnego stracha, a przy
szóstej kląłem z całej duszy rozbudowę warszawskiego
węzła kolejowego. Potem już wszystko poszło szybko.
Musiało zresztą tak pójść albo by nie poszło wcale. Rozwidniało się. Nie znaliśmy położenia naszych pierwszych
linii na Żoliborzu. Wiedzieliśmy tylko, że w budynkach za
torami są jeszcze Niemcy. Wyszliśmy na teren składów
przy ulicy Krajewskiego.
Już nawet nie bardzo kryjąc się, szliśmy jakąś ulicą równoległą do Mickiewicza. Dwieście metrów dalej zamykała ją barykada. Szarzała wyraźnie w ustępującym mroku.
Jeśli to ostatnia barykada w posiadaniu Niemców - koniec z nami, jeśli pierwsza polska - jesteśmy w domu.
Mieliśmy przez całą drogę wyraźne szczęście, toteż poszliśmy prosto. Mogli nas wtedy wystrzelać, choć szliśmy
gęsiego, bo już się rozwidniło. Na szczęście wartownik
przy barykadzie nie spał - a taki nagle obudzony wartownik gotów strzelić do rodzonej matki - i krzyknął na odpowiednią odległość:
- Stój! Kto idzie? Jeden zbliżyć się do podania hasła!
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- Nie znamy hasła. Przyszliśmy ze Starówki - odkrzyknąłem wartownikowi.
Nie uwierzył. Myślał, że sobie z niego kpimy. Dogadaliśmy się na odległość. Ale że facet był dokładny i znał regulamin służby wartowniczej, to chciał nas jeszcze plackiem położyć. Targowaliśmy się.
Zjawił się zaalarmowany dowódca barykady i pozwolił
podejść blisko, byle z rękami do góry. Dopiero po drugiej
strome barykady, gdy zobaczył, że mamy ręce podniesione, ale każdy z nas w jednej trzyma granat, a w drugiej
pistolet, przyznał, żeśmy go nabrali.

4. PO ODSIECZ DLA STARÓWKI
Powstanie zróżnicowało dzielnice Warszawy. Podzielone
na poszczególne kotły, przeżywały odmienny los. Zajęcie
wiaduktu nad Dworcem Gdańskim przez Niemców jeszcze przed wybuchem Powstania dodatkowo odizolowało
Żoliborz od reszty miasta. Odmienność Żoliborza, utrwalona przebiegiem walk, miała także i urbanistyczne uzasadnienie. Dzielnica odcięta od reszty miasta terenami
kolejowymi i pasem zieleni, zbudowana z odmiennej
tkanki, już przed wojną miała wyraźnie różną od reszty
miasta indywidualność.
Urbanistyka wywołuje określone postawy społeczne. Żoliborskie spółdzielnie mieszkaniowe o postępowych tra-
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dycjach, nowoczesne bloki, kolonie i osiedla o rozbudowanym samorządzie przyciągały odmienny typ mieszkańców i odmiennie go kształtowały.
W typowej warszawskiej kamienicy w Śródmieściu, na
Woli, na Starym Mieście ludzie znali się dobrze. Okupacja, nienawiść do okupanta pogłębiły tę wspólnotę. Wieczorem, za dziesięć ósma, wszyscy jednakowo śpieszyli
się, by zdążyć przed godziną policyjną. Gazetkę można
było dać tylko sąsiadowi - znajomemu i pewnemu. W
nocy, gdy auto stanęło przed bramą, sąsiedzi budzili się
nawzajem, bo to mogło być tylko gestapo, wobec którego
żaden uczciwy Polak nie był bez winy. Zasada zbiorowej
odpowiedzialności stosowana przez Niemców utrwalała
tragicznie wspólny los mieszkańców jednej klatki schodowej, jednego podwórka. Tak powstała wspólnota częstych, jawnych trosk i rzadkich zakonspirowanych radości mieszkańców jednego domu. Wspólny los ulic, bloków i dzielnic przyniosły Śródmieściu, Woli, Ochocie,
Staremu Miastu dopiero barykady, bombardowania i
walki powstańcze.
Na Żoliborzu więź sąsiedzka obejmowała już uprzednio
nie poszczególne budynki, ale całe kolonie i osiedla. Była
nie teoretycznym pojęciem socjologicznym, ale istotnym
odczuciem całej dzielnicy, wypróbowanym w okupacji,
utrwalonym od pierwszych dni Powstania.
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Dowódców innych dzielnic znały w początkach Powstania tylko oddziały AK, pułkownika "Żywiciela", dowódcę
Żoliborza, znali i żołnierze, i żoliborscy cywile.
- Nasz pułkownik!
Tak mi powiedziała o nim harcerka, prowadząca mnie do
dowództwa, i starsza pani, wydająca nam później obiad, i
fryzjer, który dowiedziawszy się, skąd przyszedłem, ogolił mnie poza kolejką.
Idąc z łączniczką na kwaterę pułkownika "Żywiciela", dowódcy Żoliborza, nie mogłem się nadziwić. Domy, całe
domy. Nawet z szybami w oknach. O 800 metrów od Starówki. Dni ich były co prawda policzone, ale Żoliborz odcięty od reszty miasta pozostawał jeszcze wówczas na
uboczu działań rozstrzygających, skierowanych na Wolę,
a później na Stare Miasto.
Powstanie rozpoczęło się tu najwcześniej, jeszcze przed
godziną "W". Pomimo dezorganizacji, spowodowanej
przedwczesną walką i obsadzeniem głównych arterii
przez Niemców, oddziały AK o godzinie 17 przystąpiły do
akcji, która przewidywała natarcie na umocnione pozycje niemieckie: na fort Bema, na Cytadelę, na CIWF, na
Instytut Chemiczny, na Dworzec Gdański. Żaden z celów
nie został osiągnięty. Powstańcy ponieśli krwawe straty.
Dowódcy meldowali o braku amunicji, o wysokich stratach i upadku ducha w oddziałach. W tych warunkach
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płk "Żywiciel" zdecydował wyprowadzić pod osłoną nocy
oddziały do Puszczy Kampinoskiej i stamtąd przeciwuderzyć. 3 sierpnia powstańcy opanowali ponownie rejon
placu Wilsona, skąd stopniowo rozszerzyli swój stan posiadania. Niemcy trzymali nadal silne pozycje zagrażające dzielnicy, ale chwilowo zaniechali poważniejszych
działań bojowych, ograniczając się do nękającego ostrzału pozycji powstańczych, co nie czyniło jednak większych
szkód.
Oddziały żoliborskie stoczyły szereg zwycięskich lokalnych potyczek, zdobywając broń i jeńców. Przyjęto również nieco broni ze zrzutów. 12 sierpnia w okolicy Słodowca oddział "Żniwiarza" uzyskał wspaniałą zdobycz:
niemiecki samochód ciężarowy, wiozący 4 000 granatów
i 24 lekkie karabiny maszynowe. Oddziały Żoliborza
wzmocniły się, były chwilowo w ofensywie.
Zameldowałem się u pułkownika "Żywiciela" w jednym z
bloków WSM. Sprawdził karteczkę od pułkownika
"Wachnowskiego". O majorze "Okoniu", wysłanym do
Puszczy Kampinoskiej, nie miał żadnych wiadomości.
Wypytywał o trasę, którą przeszliśmy. Rad był z nawiązanej łączności, obiecywał pokwitować nasze przybycie
pułkownikowi "Wachnowskiemu" drogą radiową. Przedstawiłem mu sytuację na Starówce, mówiłem o walkach
na Woli.
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Podkreślałem, jak bardzo pułkownik "Wachnowski" liczy
na pomoc z Puszczy Kampinoskiej. Wypytywał szczegółowo o Starówkę. Byliśmy pierwszym patrolem, który
stamtąd przyszedł. Potwierdził nadzieje pokładane w odsieczy oddziałów partyzanckich zgromadzonych w Puszczy. Były stosunkowo liczne i dobrze uzbrojone. Miały
już za sobą szereg udanych akcji zaczepnych. Zgodził
się, byśmy jeszcze tego dnia wieczorem poszli do Puszczy. Obiecał dać nam łączniczki. Zdziwiłem się, gdy polecił zatelefonować na Bielany i uzgodnić szczegóły techniczne naszego przejścia. Choć na Bielanach byli Niemcy, połączenia telefoniczne z polskim Żoliborzem funkcjonowały nadał.
Czekaliśmy. Mimo emocji i zmęczenia trudno było odpoczywać, patrząc, jak na Starówkę nalatują kolejno sztukasy, słysząc, jak lecą "szafy". Wstyd mi, ale silniejsze od
troski o nich tam, na Starówce, było paskudne zadowolenie, że tym razem to nie na mnie.
Wyszliśmy późnym wieczorem. Patrol z Żoliborza doprowadził nas na Bielany i przekazał dwu łączniczkom,
utrzymującym łączność z oddziałami puszczańskimi. Komenderowały nami bez pardonu. Szliśmy, nie błądząc,
im tylko znanymi skrótami. Co pewien czas zostawiały
nas w tyle i sprawdzały podejrzany odcinek drogi. Niektóre budynki mijaliśmy z daleka i w ciszy, wśród innych
szliśmy ulicą, rozmawiając swobodnie.
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Odeszliśmy daleko od miasta. Pierwszy raz od wybuchu
Powstania oglądałem niemal całą Warszawę. Strony
świata zamiast Wielkiej Niedźwiedzicy wskazywały łuny
pożarów. Najdalej na południe paliła się Ochota. Zachód
wyznaczały kłęby burego dymu dopalającej się Woli. Najbliżej nas na północy miasta oddzielne słupy ognia Starówki odcinały się na tle ciemniejszej łuny Śródmieścia. Nie gap się - przerwała mi łączniczka - jeszcze kawał
drogi.
Nieco dalej musieliśmy przeczekać ukryci w krzakach,
by przepuścić niemiecką kolumnę jadącą w kierunku
miasta. Jechali z zapalonymi światłami. Liczyłem samochody. Bez przeszkód doszliśmy do punktu kontaktowego w Zakładzie Ociemniałych w Laskach, gdzie łączniczki miały nas skontaktować z oficerem łącznikowym od
kapitana "Szymona", dowódcy oddziałów AK w Puszczy
Kampinoskiej.
Ilekroć spotkałem nieoczekiwanie kogoś z bliskich znajomych w konspiracyjnej służbie lub w oddziale powstańczym, miałem satysfakcję: więc i ty także. Oficerem łącznikowym, który zaprowadził nas z portierni w Laskach
na kwaterę rannego kapitana "Szymona", był architekt
Maciej No wieki. Wpisze się on na karty historii współczesnej architektury jak nikt dotąd z Polaków. Wizje Raleigh, Chandigarhu i gmachu ONZ w Nowym Jorku, któ-
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rych będzie współautorem, stanowiły daleką przyszłość.
Dokoła był las, partyzanckie oddziały i Powstanie.
Zameldowaliśmy się u kapitana "Szymona". Leżał ranny
z nogą w gipsie. Czekał na zapowiedzianych łączników
Komendy od kilku dni. Major "Okoń" jeszcze do Puszczy
nie doszedł. Naświetliłem kapitanowi "Szymonowi" położenie Starówki, walki na Stawkach i Muranowie, przekazałem instrukcje pułkownika "Wachnowskiego" wzywającego jak najszybciej do odsieczy. Zapoznał nas z sytuacją
w Kampinosie. Pułk "Palmiry-Młociny", który mu podlegał, był silnym oddziałem partyzanckim, liczącym czterdziestu sześciu oficerów i ponad tysiąc trzystu żołnierzy,
w tym ośmiuset ludzi oddziału cichociemnego porucznika "Doliny" (Adolfa Pilcha). Oddziały kampinoskie, dobrze uzbrojone, uzupełniły jeszcze broń i amunicję ze
zrzutów. Na terenie Puszczy przebywał ponadto żoliborski oddział majora "Serba" (Władysława Jelenia-Nowakowskiego) w sile stu sześćdziesięciu ludzi oraz podpułkownik "Victor" (Ludwik Wiktor Konarski) z oddziałem o
podobnej liczbie żołnierzy. Pułk stoczył szereg walk,
przeprowadził udane wypady na oddziały niemieckie zajmujące sąsiednie wsie. W zasadzkach partyzanci rozbili
tabory niemieckie, zdobywając broń i sprzęt oraz zadając straty nieprzyjacielowi.
"Nakazaną przez Komendę Główną wyprawę do stolicy
odwlekano jednak - jak pisze Borkiewicz - z powodu nie-
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pewności położenia na Powązkach, a właściwie wskutek
braku mocnego bodźca do działań."10 Nasze przyjście i
przekazanie rozkazów pułkownika "Wachnowskiego" mogło się stać takim bodźcem.
Jakże tego wówczas pragnąłem.
Starałem się namówić kapitana "Szymona", by mimo
nogi w gipsie objął dowództwo nad wyznaczonymi do odsieczy Starówki oddziałami, by jak najszybciej szedł na
Warszawę. Po głębokim namyśle odmówił.
Nazajutrz kapitan "Szymon" przystąpił do organizowania
wyprawy, tak by mogła wyruszyć jeszcze tego wieczora.
Miały w niej wziąć udział trzy bataliony pod dowództwem porucznika "Witolda" (Witolda Pełczyńskiego).
Ostatecznie z pułku "Palmiry-Młociny" sformowano jeden tylko batalion w sile 450 ludzi, bardzo dobrze uzbrojonych, z żywnością na trzy dni. Podobnie zaopatrzono
oddziały podpułkownika "Victora" i majora "Serba". Zarządzono odprawę dowódców poszczególnych oddziałów.
Na odprawie nie byłem. Relacjonuję ją według Borkiewicza, gdyż jej przebieg rzuca istotne światło na dalsze wydarzenia.
"Kapitan «Szymon» przedstawił plan działania dwiema
kolumnami uderzeniowymi w myśl rozkazu płk. «Wachnowskiego». Plan ten przewidywał wymarsz oddziałów z
10 A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie, s. 118.

4. PO ODSIECZ DLA STARÓWKI

369

Lasek o godzinie 21, by rozpocząć natarcie kolumną
ppłk. «Victora» na miasteczko Powązki, na ulicę Elbląską, a kolumną por. «Witolda» na Koło i cmentarz Żydowski w dniu 16 sierpnia przed świtem, tj. o godzinie
3.30. Wówczas ppłk «Victor» okazał rozkaz ppłk. «Romana», dowódcy podokręgu «Hajduki», podporządkowujący
mu wszystkie oddziały na terenie Puszczy Kampinoskiej.
[...]
Rozkaz powyższy - jakkolwiek powoływał się podobnie
jak rozkaz płk. «Wachnowskiego», na Komendę Główną wywołał konflikt pomiędzy kpt. «Szymonem» a ppłk.
«Victorem» [...]. Ostatecznie «po dłuższej bardzo nieprzyjemnej rozmowie» dowództwo nad całością wyprawy
objął ppłk «Victor» z kpt. «Mścisławem» jako szefem
sztabu."11
Zameldowaliśmy się u podpułkownika "Victora" na leśnej
drodze, gdy odprawiał kolumnę marszową. Nas, przybyłych ze Starówki, włączył do swego pocztu dowódcy idącego z batalionem porucznika "Witolda". Przechodziliśmy wzdłuż oddziału liczącego łącznie kilkuset ludzi.
Przeważnie młodzi chłopcy, różnie ubrani, ale dobrze
uzbrojeni. Niemal każdy żołnierz ma karabin, widać erkaemy i piąty. Obok gwary podwarszawskiej słychać
śpiewne akcenty aż hen z Wileńszczyzny, obok warszawiaków są chłopcy, którzy zapewne nigdy dotąd nie byli
11 Ibidem, s. 206-207.
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w wielkim mieście. Do wyjścia z lasu eskortują nas ułani
na koniach. Do obrazu Kossaka brak tylko "dziewczyny z
dzbankiem".
Zadanie przyprowadzenia odsieczy dla Starówki było
bardzo trudne. Przejście długiej kolumny ciemną nocą,
po bocznych drogach lub na przełaj, wymagało bardzo
starannego rozpoznania i przygotowania, utrzymania
łączności i żelaznej dyscypliny w marszu, by oddziały jak
najszybciej doszły do wyznaczonych rejonów nie rozpoznane przez Niemców, by nie pogubiły się po drodze.
Żołnierze szli z bronią, objuczeni dodatkową amunicją
dla Starówki.
Wyszliśmy późnym wieczorem. Do Powązek podpułkownik "Victor" postanowił dojść jedną kolumną i tam dopiero rozdzielić zadania. Szliśmy polami na przełaj. W długiej kolumnie trudno było utrzymać porządek i wzajemną łączność, poszczególne kompanie i plutony gubiły się
w ciemnościach. Brak było łączności z dowódcą. Okazało
się, że batalion porucznika "Witolda", stanowiący dotychczas środkową część kolumny, niespodziewanie
znajduje się na czele, gdyż idący w przedniej straży oddział majora "Serba" odszedł w innym kierunku.
Przebieg dalszych wydarzeń tej nocy podaję według
mego meldunku do pułkownika "Wachnowskiego" z dnia
25 VIII 1944 (AWIH III/44/47):
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"16.8 po odnalezieniu pogubionych oddziałów o godz.
01.00 osiągnięto rejon miasteczka Powązki. Napotkany
przypadkowo jeden żołnierz npla spowodował zamieszanie szpicy i uskok za najbliższe płoty. Prowadzący oddział przewodnicy albo zniknęli, albo odmówili dalszego
prowadzenia. Po opanowaniu zamieszania na czele oddział prowadzony przez przygodnie napotkaną kobietę
doszedł do rejonu Cmentarza Wojskowego, przed murem
którego napotkano 20 zaparkowanych i nie ubezpieczonych samochodów pancernych. Pomimo namowy z naszej strony płk «Wiktor» nie zdecydował się na opanowanie lub zniszczenie bezbronnych aut, lecz nakazał odwrót z zamiarem dojścia do cmentarza z innej strony. W
tym momencie prowadząca oddział kobieta odmówiła
dalszego marszu. Po kilku minutach pułk. «Wiktor», około godz. 02.15 zarządził wycofanie oddziałów do podstaw
wyjściowych w puszczy.
Bezładny odwrót, późna godzina mogąca ujawnić oddział
blisko kilometrowej długości na odkrytych piaskach na
płn. zachód od m. Powązki pod ewentualnym obstrzałem
artylerii npla z Burakowa i fortu Bema, oraz brak przewodników zmusił mnie wespół z moimi oficerami do samorzutnego objęcia komendy nad całością (odbyło się to
zresztą bez niczyjego sprzeciwu).
Zmieniłem kierunek marszu na Żoliborz. O godzinie 4
zameldowałem się u płk. «Żywiciela», prosząc o przeka-
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zanie meldunku o przebiegu akcji do pułk. «Wachnowskiego». Na skutek bezładnego wycofania się około 150
ludzi wróciło do puszczy, reszta oddziału bez strat doszła
do Żoliborza."
Wielokrotnie sprawdzałem wspomnienia z tej nocnej wyprawy, by goryczą i zawiedzioną nadzieją nie obciążyć
nikogo z jej uczestników. Tak bym chciał dziś, po tylu latach, wierzyć, że warto było iść ze Starówki na Żoliborz i
do Puszczy Kampinoskiej.
Od pułkownika "Żywiciela" dowiedzieliśmy się, że po naszym wymarszu z Puszczy doszedł tam major "Okoń". Postanowiliśmy dołączyć jak najprędzej, by wziąć udział w
akcji oddziałów "Okonia". Poszliśmy z "Kubusiem" do
Puszczy jeszcze tej samej nocy. "Wojtek" i "Jacek" zostali
na Żoliborzu do dyspozycji pułkownika "Żywiciela" celem ewentualnego przeniesienia meldunku do pułkownika "Wachnowskiego" w przypadku, gdyby łączność radiowa ze Starym Miastem nie została nawiązana. Tak
nam się śpieszyło do Puszczy Kampinoskiej, że nie pamiętam nawet, jakeśmy tam doszli z Żoliborza. Grunt, że
doszliśmy.
Drugi rzut odsieczy dla Warszawy, zorganizowany przez
majora "Okonia", był już gotowy. Wydzielono batalion w
sile ponad pięciuset ludzi, jak na warunki powstańcze,
bardzo dobrze uzbrojonych.
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"Każda kompania - jak podaje kapitan "Szymon" - liczyła
cztery plutony czterdziestoosobowe, a uzbrojenie poza
karabinami lub pistoletami stanowiły trzy erkaemy,
osiem pistoletów maszynowych, jeden piat. Każdej kompanii dano granatnik, a na cały batalion - dwa cekaemy z
trzema tysiącami naboi i trzy moździerze angielskie z
pięćdziesięcioma pociskami. Amunicji brał każdy powstaniec tyle, ile mógł udźwignąć w bojowym marszu."
Przegląd batalionu trwał długo. Oddziały leśne zaimponowały mi uzbrojeniem. Nigdy przedtem nie widziałem
takiej ilości broni u powstańców. Wrażenie potęgowała
długa kolumna wozów, która miała podwieźć uzbrojenie,
amunicję i nas z Wiersz do Lasek, oraz pluton ubezpieczającej nas kawalerii, który minął nas w tumanach kurzu. Wyruszyliśmy z Wiersz koło godziny czternastej.
Drogę do Lasek przebyliśmy szybko, maszerując lub
przysiadając się na wozy.
Mijaliśmy wsie. Ludzie byli tam przywykli do partyzanckich oddziałów. Przyglądali nam się z zaciekawieniem.
Życzliwie, ale bez entuzjazmu. To już nie był nasz powstańczy patrol na Złotej, gdzie nas pozdrawiano i częstowano bimbrem.
Gorąco było. Chciało się pić. Coraz ktoś odłączał od kolumny, by ugasić pragnienie, i doganiał swój pluton. Do
Lasek doszliśmy o zmroku. Kawaleria i podwody zawró-
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ciły do Puszczy. Batalion formował się do marszu ubezpieczonego. Major "Okoń" z długą latarką w ręku odprawiał dowódców kompanii. Zapadające ciemności utrudniały przekazywanie rozkazów w długiej kolumnie, idącej
z obciążeniem po piaszczystej drodze.
Początkowy rozkaz pułkownika "Wachnowskiego" przewidywał uderzenie na Parysów i Koło, żeby w rejonie
cmentarzy połączyć się z oddziałami "Radosława". Wobec opóźnionego przybycia do Puszczy, wyparcia powstańców z Woli i dojścia pierwszej kolumny oddziałów
puszczańskich na Żoliborz major "Okoń" zdecydował maszerować wprost na Żoliborz, żeby stamtąd uderzyć połączoną siłą leśnych oddziałów na odsiecz Starówce.
Idąc bocznymi drogami i lasem, mieliśmy dopiero pod
Wawrzyszewem - już pod osłoną nocy - przeciąć drogę z
Lasek do Bielan i iść prosto na Żoliborz. Według rannego
rozpoznania nieprzyjacielskie oddziały otaczające miasto
stały tylko w niektórych wsiach. W nocy, po ciemku, mieliśmy szansę wyminięcia ich. Ale równie dobrze mogliśmy w każdej chwili nadziać się na nieprzyjaciela i wówczas już z bronią w ręku utorować sobie drogę do Żoliborza.
Szliśmy w poczcie dowódcy na czele kolumny z "Kubusiem", łączniczką "Teresą" z Żoliborza i z patrolem "Zośki", który odcięty na Woli doszedł do Puszczy Kampino-
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skiej. Piach, liche rzadkie laski, kartofliska. Idziemy na
przełaj. Kolumna jest mocno obciążona bronią i dodatkową amunicją. Mamy za sobą kilka godzin męczącego
marszu. Weszliśmy już w strefę nieprzyjacielskiej obserwacji i obstrzału artylerii niemieckiej z Burakowa i fortu
Bema. Migotliwe światło wystrzeliwanych rakiet unieruchamia za każdym razem długi wąż posuwającej się w
ciemnościach kolumny. Batalion idzie możliwie cicho.
Ale co rusz zabrzęczy źle przytroczona menażka, ktoś
objuczony potknie się i klnie siarczyście. Od czoła biegnie podawane wzdłuż kolumny: "Uwaga, druty!"
Idący obok mnie "Kubuś" nie traci humoru. A może tylko
nadrabia miną. Opowiada "Teresie" spadochroniarskie
przygody. Od wysłuchania po raz któryś z rzędu opowieści, "jak skaczą spadochroniarze różnych nacji", którą
właśnie rozpoczynał "Kubuś"', wyratowało mnie opodal
wsi Mościska głośne: "Halt! Wer da!"
Głupio mi się zrobiło, żeśmy się tak nadziali. Ciemno
było choć oko wykol. Byliśmy zaskoczeni, ale tamci nie
mniej od nas, bo nie strzelali i nie wystrzelili rakiety. Następnemu: "Halt", już znacznie bardziej pojednawczemu,
towarzyszyły słowa w nieznajomym mi języku.
Węgrzy. Moja znajomość węgierskiego nie wykraczała
poza istotne zresztą wówczas pytanie:
- Madziar?
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- Madziar!
No to w porządku.
Poszliśmy rozpoznać sytuację. Trudno było dogadać się z
wartownikiem. Był wyraźnie zaniepokojony naszym przybyciem. Zjawił się drugi żołnierz węgierski, który nas zaprowadził do oficera. Porucznik mówił po niemiecku. Ich
dywizja od wczoraj zajmowała ten odcinek. Nie brali
udziału w walkach, zamykali jedynie pierścień otaczający Warszawę. Moją naiwną propozycję, by razem z nami
uderzyli na Niemców, porucznik pozostawił bez odpowiedzi. Mieli dość własnych kłopotów, by mieszać się do
cudzych. Nie chcieli z nikim się bić i mieli jedno tylko gorące pragnienie: jak najprędzej dostać się do Budapesztu, nie napotykając po drodze Armii Czerwonej. Zgodził
się nas przepuścić i podał nam miejsca najbliższych stanowisk niemieckich. Byle tylko spławić nas jak najprędzej. Przez następne linie węgierskich posterunków
przeszliśmy z ich patrolem.
Weszliśmy w zabudowania. Na budynkach wisiały białe
flagi. Na piaskach za Wawrzyszewem przyłapały nas rakiety niemieckie. Ostrzelali nas dopiero niedaleko fabryki Opla. Za późno się do nas wzięli i bez strat weszliśmy
przez dziurę w ścianie do hali warsztatowej. Tam już byli
nasi.
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Natarcie na Dworzec Gdański zostało zaplanowane na
godzinę pierwszą w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zameldowaliśmy się u pułkownika "Żywiciela". Gdy nam oznajmił, że chce jak najszybciej przesłać meldunek do pułkownika "Wachnowskiego", poprosiłem, by nam pozwolił
iść z tym meldunkiem, z zamiarem powrotu na Żoliborz,
przed godziną 24, by ewentualnie przynieść rozkazy korygujące nakazane natarcie.
- Jak tam przejdziecie?
- Kanałami.
- Kanałami można tylko dojść ze Starówki do nas - przestrzegał pułkownik - jeszcze nikomu nie udało się przejść
na tamtą stronę, pod prąd.
- Spróbujemy.
Biała furażerka na głowie, kolorowy szlafrok przewiązany w pasie, podkasane spodnie smokingowe i sfatygowane lakierki na bosych nogach, obwiązane sznurkiem - nie
były strojem ani eleganckim, ani przydatnym na barykadzie. A paląca się lampa naftowa była całkiem niepotrzebna, by w biały dzień dojść rowem dobiegowym do
barykady przy ulicy Krasińskiego i Stołecznej. Nawet jeśli to miało miejsce w trzecim tygodniu Powstania, gdy
ludzie ubierali się dziwnie, a zwykłe przedmioty nabierały niespodziewanego znaczenia. Toteż zdziwienie i po-
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dejrzliwość, z jaką potraktował mnie dowódca barykady,
były w pełni uzasadnione. Moi trzej towarzysze, równie
dziwnie przyodziani, oraz broń i zwój grubej liny, który
nieśliśmy ze sobą, spotęgowały jeszcze jego nieufność.
"Kanalarze" byli jeszcze wtedy na Żoliborzu nie znani.
Był oburzony, gdy mu zaproponowałem, by nam pomógł
rozsunąć worki w barykadzie i ułatwić przejście. Tego
było mu już za wiele. Jak bluźnierstwo brzmiała moja
propozycja naruszenia barykady. Był z niej wyraźnie
dumny. Wysoka, zbudowana z płyt chodnikowych, umocniona workami z ziemią, z krytymi strzelnicami i głębokim rowem dobiegowym. Twierdził kategorycznie, że to
najlepsza i najpiękniejsza barykada na Żoliborzu. Byłby
nas może przy-aresztował, na wszelki wypadek, gdyby
nie dowódca odcinka, który mu wyjaśnił powód naszego
przebrania i cel "niszczycielskich" zamiarów w stosunku
do barykady. Udobruchał się i własnoręcznie odsuwał
worki, by nam ułatwić wyjście na przedpole. Barykada
była pod stałą obserwacją Niemców. Jakikolwiek ruch
powodował natychmiast ogień niemiecki. Najpierw pojedyncze strzały karabinowe wyborowych strzelców, potem dla pewności serie z cekaemu. Byli dobrze wstrzelani.
- Uważaj - ostrzega dowódca barykady - wczoraj mieliśmy tu dwóch rannych. Ciężko ich było ściągnąć z powrotem za barykadę. - Czołgając się, wyłazimy kilkana-
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ście metrów przed barykadę do półotwartej klapy włazu,
do przelewu burzowego. Idziemy we czwórkę. Przewodnik, który poprzedniego dnia przyszedł ze Starówki,
"Wojtek", "Jacek" i ja. "Kubuś" został na Żoliborzu do
dyspozycji majora "Okonia". Wsuwam się do włazu. Po
kilku szerokich stopniach schodzę na balkonik nad kanałem. Ciemno, śmierdzi. Pode mną szumi płynące błoto.
Świecę latarką. Trzeba zsunąć się w dół, nie stracić równowagi z wyładowanym plecakiem i zejść do kanału. Pistolet, zapasowe magazynki i latarkę mam w chlebaku
zawieszonym na szyi, możliwie wysoko, by nie zamokły.
W plecakach niesiemy granaty dla Starówki.
Pierwszy schodzi przewodnik. Nie jest głęboko, błoto sięga mu do pasa. Podniósł wysoko latarnię i świeci nam.
Teraz ja. Na dole ustawiamy się jeden za drugim i ubezpieczamy liną. Zapaloną lampę naftową zostawiamy na
murku przy zejściu do kanału. Jeśli jej przeciąg nie
zdmuchnie i nie wypali się zbyt szybko, to może być dla
kogoś idącego ze Starówki upragnionym znakiem, że to
już.
Gryzący zaduch łzawi oczy. Muszę przemóc wstręt i zanurzyć się po pas w śmierdzącej cieczy. Kanał ma kształt
owalny, jest wysoki. Wyższy, niż przypuszczałem. Nie
trzeba się schylać. Ścieki są płynne. Brudna, śmierdząca
woda płynie wolno. To bardzo ważne, bo cały czas będziemy szli pod prąd. Przewodnik przypomina, że iść
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mamy w niewielkich odstępach, cicho, nie świecić latarkami. Większa część trasy prowadzi pod terenem zajętym przez Niemców. Nie opierać się o boczne ściany kanału, bo są chropowate i kaleczą ręce. A każde, nawet
drobne, zadraśnięcie paskudzi się i nie chce się goić. Będziemy przechodzili pod włazami. Wiele z nich Niemcy
pootwierali i pilnują tam na górze. Przechodzić pod włazami szybko i jak najciszej. Mogą strzelać w dół, rzucać
granaty. Pilnować jeden drugiego, bo nawet lekko ranny
może się utopić w błocie.
Idziemy po ciemku powiązani liną. Z każdym krokiem
uczę się, jak po kształcie dna wyczuwać kierunek kanału, jak w przypadku utraty równowagi opierać się o boczne ściany, żeby nie pokaleczyć rąk, jak najciszej wyciągać nogę z gęstego osadu na dnie, jak omijać wystające
ostre przedmioty. Przede mną przewodnik, za mną "Wojtek", na końcu "Jacek". Słyszę chlupotanie błota za każdym ich krokiem, po szarpnięciu liny czuję ich obecność.
Nie jestem sam. Po kilkudziesięciu metrach wyczuwam
pod nogami miękki duży kształt. Nie sposób go ominąć.
Wolę się nie zastanawiać, po kim depczę. Odpoczywamy.
Jak dotąd, idzie mi łatwiej, niż przypuszczałem. Poprawiam chlebak, skracam taśmy plecaka. Sprawdzam, czy
buty obwiązane sznurkiem trzymają się. Boso w kanale
iść nie można, bo na dnie leży sporo ostrych skorup, kamieni, gałęzi. Przewodnik informuje, że weszliśmy już
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pod "ziemię niczyją" lub pod pozycje niemieckie. Tu na
dole nic się nie zmieniło. Tylko świadomość, że nad nami
są Niemcy, dodaje emocji. Za zakrętem rozwidnia się. To
będzie pierwszy otwarty właz. Stajemy i nasłuchujemy.
Staramy się podejść jak najciszej, nie chlupotać. Przed
nami ostra smuga dziennego światła. Widać klamry w
ścianie włazu. Są umazane zeschniętym błotem, ktoś po
nich schodził. Przewodnik zbliża się do włazu i spogląda
w górę. Daje znak ręką, byśmy szli jak najprędzej. Udało
się. Idziemy dalej, do następnego otwartego włazu. Monotonny rytm kroków, jednostajny szum ścieków. Minęły
pierwsze emocje, przychodzi zmęczenie. Przemoknięte
ubranie oblepia ciało. Ze sklepienia sączy się w wielu
miejscach woda. zalewa oczy, wlewa się za kołnierz. Jestem przemoknięty, zziębnięty. Lakierki umocowane
sznurkiem poobcierały mi nogi. Liczę mijane włazy. Ile
ich jeszcze będzie? Przewodnik znaczy coś kredą na
sklepieniu. Do najtrudniejszego odcinka dojdziemy za
godzinę. Długo.
Najpierw usłyszałem daleką serię cekaemu. Stanęliśmy.
Potem szum błota narastał za każdym krokiem. Dochodziliśmy. Po którymś kolejnym włazie przewodnik staje i
tłumaczy nam, że to już blisko. Skręcimy w niski kanał
przelewowy, łączący kolektor, którym idziemy, z burzowcem. Mówi głośno, bo szum błota w burzowcu zagłusza
szept.

4. PO ODSIECZ DLA STARÓWKI

382

Na oślizgłej ścianie kanału, którym idziemy, nieco powyżej poziomu ścieków widać owalny otwór, przez który sączy się dzienne światło. To już tu. Tym kanalikiem dojdziemy do burzowca. Kanalik jest niski, trzeba iść na
czworakach, ale jest suchy. Po drugiej stronie widać jasno oświetlony owalny przekrój kanaliku. Tam to już burzowiec. Najniebezpieczniejszy odcinek naszej trasy.
Krótki, ale nie dający się ominąć odcinek burzowca,
może dziesięciometrowej długości, o zwiększonym spadku i silniejszym prądzie. O kilka metrów ponad spienionym błockiem burzowca otwarta klapa szerokiego włazu.
Niemiecki cekaem stoi na górze najwidoczniej tuż obok
włazu, bo przy każdej serii wydaje się, że strzelają w kanale. Akustyka kanałów i własne nerwy potęgują odgłos
strzałów.
Po tej stronie kanału przelewowego jesteśmy zakryci
przed jakąkolwiek obserwacją z góry, ale nie zapalamy
latarek, żeby odblask światła na ścianach burzowca nas
nie zdradził. Za chwilę będziemy musieli tam wejść. Każdy będzie musiał przejść pod prąd, po pas zanurzony w
kipiącym błocku, przez zalany światłem odcinek burzowca, o kilka metrów od stanowiska Niemców. Jeśli spojrzą
do kanału...
Przewodnik wyjaśnia technikę przechodzenia przez krytyczny odcinek. W burzowcu jest duży spadek, ścieki płyną szybko - mówi spokojnie, rzeczowo. W stosunku do
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śmierdzącego błocka nie używa słowa "gówno", którym
my szafujemy z lubością. Gdybym go zapytał o głębokość
i szybkość, z jaką płyną ścieki w burzowcu, na pewno by
mi je podał dokładnie w centymetrach i w metrach na sekundę. Jest ze ściekami obyty, zaprzyjaźniony.
Idąc poprzedniego dnia z prądem ze Starówki, umocował na tym krytycznym odcinku burzowca linę asekuracyjną, która umożliwi nam przejście pod prąd. Będziemy
szli pojedynczo. Jeśli pilnują włazu, to zrzucą granaty tylko na jednego z idących. Pozostali mogą mieć szansę
cofnięcia się na Żoliborz lub dojścia do Starówki. Zależy,
po której stronie oświetlonego odcinka wówczas będą.
Rozwiązujemy linę, którą byliśmy dotychczas ubezpieczeni. Za chwilę sprawdzimy, czy Niemcy pilnują włazu.
- Złażąc do burzowca, macajcie nogą klamrę poniżej i
skaczcie w sam środek nurtu. Byle jak najszybciej złapać
linę - przypomina przewodnik.
Nasłuchujemy. Będziemy przechodzili w takiej kolejności, w jakiej szliśmy dotychczas: przewodnik, ja,
"Wojtek", "Jacek". Za chwilę sprawdzimy, kto z nas ma
szczęście.
Przewodnik już się wgramolił do kanału przelewowego.
Idzie na czworakach, szurając plecakiem o sklepienie.
Jego sylwetka przede mną wypełnia oświetlony zarys kanału. Teraz się zatrzyma, zmieni pozycję, usiądzie i zsu-
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nie się do burzowca. Poczekam chwilę, potem ja. Przymierzam się do ciasnego kanalika.
Nagle orientuję się, że przewodnik wraca. Nie może się
obrócić. Idzie na czworakach tyłem. Jest. Stara się przekrzyczeć szumiące błoto.
- Nie ma liny w burzowcu.
Może ktoś próbujący przejść ze Starówki zaalarmował
Niemców przy włazie, może zauważyli przeciągniętą linę
i zerwali ją granatem.
Podłażę kanalikiem do wylotu. Poniżej o metr pode mną
spienione błoto szarpie zwisający koniec postrzępionej
liny. Żadnych śladów.
Przewodnik obeznany z kanałami cofnął się i tłumaczy
nam fachowo i spokojnie. Bez liny pod prąd nie przejdziemy. Wrócimy na Żoliborz i jutro spróbujemy znowu.
Może ktoś idący ze Starówki założy nową linę. Wobec suszy poziom ścieków w burzowcu obniża się i z każdym
dniem rosną szansę przejścia pod prąd nawet bez liny.
Przejdziemy później. Wracajmy.
- Nie!
Postanowiliśmy we trzech, że nie wracamy. Spróbujemy
założyć nową linę, idąc pod prąd.
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Nie znaliśmy kanałów, nie wiedzieliśmy, jak się idzie pod
prąd do pasa w rwącym błocie, po oślizgłym dnie, pod
otwartym włazem. Czuliśmy tylko, że nie możemy nawalić naszym na Starówce, że nie wypada ustępować przed
płynącym gównem. Wtedy w kanale czułem i rozumiałem
to znacznie lepiej, niż to dziś potrafię napisać.
Pierwszy poszedł na ochotnika "Wojtek". Tłumaczył mi,
że jest najcięższy, że najłatwiej ustoi. Ale przecież niemieckie granaty dałyby radę każdemu, a spienione błoto
wyglądało bardzo nieprzyjemnie. Obwiązuję go liną.
Będę go ubezpieczał. Przywiązuję drugi koniec liny do
klamry przy zejściu do burzowca. Gdyby się przewrócił,
nie dam mu spłynąć z prądem.
Namyśla się chwilę u wylotu kanału przelewowego. Zdecydował się. Zsunął się w sam środek spienionego nurtu.
Stanął od razu mocno, dwiema nogami. Zaparł się rękami o oślizgłe ściany. Spieniona fala sięga mu do piersi,
ochlapuje twarz. Najważniejsze, że ustał, że się nie przewrócił. Posuwa się wolno małymi kroczkami, nie odrywając nóg od dna. Popuszczam linę asekuracyjną. Byle tylko nie stracił równowagi. Posuwa się naprzód mocno wychylony do przodu. Z błotem dał już sobie radę. Pozostali
jeszcze Niemcy tam na górze, przy włazie.
Jeszcze pięć metrów do smugi światła. Przez kilka bardzo długich sekund idzie w pełni oświetlony. Jeśli patrzą
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do włazu, to teraz rzucą granat. Wydaje mi się, że "Wojtek" idzie bardzo wolno. Jeszcze trzy metry, jeszcze dwa.
Wypuściłem już kilka metrów liny. Jeszcze dwa kroki i
wejdzie w zaciemniony odcinek burzowca po drugiej
stronie świetlnej smugi.
Doszedł. Uchwycił się klamry i przywiązuje linę. Odpoczywam długo, choć nie ruszyłem się ani o centymetr.
Przechodzimy teraz kolejno, jak najszybciej. Umacniamy
linę. Będzie ubezpieczała wielu idących na trasie Starówka-Żoliborz, aż ją zerwą granaty niemieckie.
Ostatni odcinek trasy idziemy już, nie ubezpieczając się
liną, znacznie szybciej. Kanał jest tu o wiele niższy, trzeba się schylać. Błoto płynie wolniej, jest gęstsze, lepi się
do nóg, zatrzymuje. Przechodzimy pod stanowiskami artyleryjskimi, skąd nieprzyjaciel ostrzeliwuje Starówkę.
Echo dudni pod ziemią, jakby strzelali nad naszymi głowami. W pewnym momencie błocko staje się ciepłe.
Przewodnik wyjaśnia, że to pożary Starówki podgrzewają ścieki. Do włazu na placu Krasińskich już niedaleko.
Wprost z kanału, ociekający błotem, poszliśmy do pułkownika "Wachnowskiego". Wartownik nie chciał nas
wpuścić, ale łatwo przekonaliśmy go, skąd przyszliśmy.
Przekazałem pułkownikowi meldunek o sytuacji na Żoliborzu i w Kampinosie, o nieudanej pierwszej wyprawie.
Był zaniepokojony małą przydatnością oddziałów leśnych
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w mieście, ale tłumaczył ją złym dowodzeniem w marszu
po nocy i nie zmienił wydanych rozkazów natarcia na
Dworzec Gdański. Polecił, byśmy zameldowali się w Komendzie Głównej. Zgodził się na nasz powrót kanałami
na Żoliborz. Zdaliśmy przyniesione granaty. Niewiele
tego było, ale przydały się.
W Komendzie Głównej odnalazłem pułkownika "Makarego". Ucieszył się, żeśmy wrócili szczęśliwie, ale zaniepokoił go nasz meldunek. Byliśmy pierwszym patrolem,
który przeszedł kanałami z Żoliborza na Starówkę. Kazał
nas natychmiast zameldować szefowi Sztabu generałowi
"Grzegorzowi". Po chwili stałem przed starszym siwym
panem. Wysłuchał mnie uważnie. Moja biała furażerka
była ubłocona i dwie gwiazdki wycięte z niemieckiej
puszki od konserw niezbyt widoczne, bo generał zapytał
mnie o stopień i pseudonim.
Przez długi korytarz, w którym siedziało kilku uzbrojonych żołnierzy, obok telefonów stojących na stole i dyżurnych telefonistów, weszliśmy do niewielkiej salki.
- Niech pan to, poruczniku, zamelduje sam generałowi
Borowi.
Wtedy w trzecim tygodniu Powstania, w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości na Długiej, zobaczyłem po raz
pierwszy Komendanta Armii Krajowej.
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W pokoju panował półmrok. Ściany były wypełnione półkami książek. W złoceniach skórzanych czerwonych
grzbietów odbijały się migotliwe płomienie świec stojących na stole. W głębi pokoju metalowe wąskie łóżko
przykryte szarym kocem.
Generał Bór wstał i podszedł do mnie. Głowę miał obandażowaną, mówił z trudem. Zameldowałem się i krótko
odpowiedziałem na kilka stereotypowych pytań zadanych zmęczonym głosem. Dopiero gdy wychodziłem i zobaczyłem na środku pokoju, wśród tych pięknych książek, czarną kałużę, która po mnie została, poczułem, że
śmierdzę okropnie, że jest mi zimno i że jestem zmęczony. Jeszcze tego samego dnia wróciliśmy kanałami na
Żoliborz. Przez odcinek burzowca przeszliśmy ubezpieczeni "naszą" liną. Zdążyliśmy.
Decyzja natarcia oddziałów polskich na Dworzec Gdański była jedną z inicjatyw taktycznych polskiego dowództwa. Sukces natarcia mógł przedłużyć bitwę o Starówkę.
Przegrana przyśpieszyła upadek Starego Miasta, pogłębiła izolację osamotnionego Żoliborza.
Natarcie zostało zaplanowane starannie. Rozkaz pułkownika "Wachnowskiego" nakazywał dwustronne uderzenie
na pozycje niemieckie w rejonie Dworca Gdańskiego. Od
północy z Żoliborza miał uderzyć batalion leśny z Puszczy Kampinoskiej pod dowództwem majora "Okonia",
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wspierany częścią miejscowych oddziałów, od południa
ze Starego Miasta, dwukompanijny batalion ze zgrupowania ,,Radosław" pod dowództwem majora "Jana" (Jana
Kajusa Andrzejewskiego). Uderzenie południowe z ulicy
Konwiktorskiej i przez ulicę Kłopot miało zaatakować południowo-wschodnią stronę dworca. Uderzenie północne
z podstawy wyjściowej przy ulicy Józefa Zajączka skierować się miało ku zachodniej stronie Dworca z równoczesną osłoną skrzydeł od Cytadeli i Instytutu Chemicznego.
Natarcie przeprowadzone przez majora "Okonia" w nocy
z 20 na 21 sierpnia zakończyło się krwawą klęską. Łudzono się jednak nadal, że połączenie Starego Miasta i
Żoliborza może w zasadniczy sposób zmienić położenie
Grupy "Północ", i następnej nocy postanowiono powtórzyć atak na tym samym odcinku.
Oba nocne natarcia na Dworzec Gdański zlały się w mej
pamięci. A choć od tamtych nocy ustalono pozycje wyjściowe każdej nacierającej kompanii, odtworzono przebieg obu krwawych bitew i spisano długą listę zabitych i
rannych, nie próbuję rozdzielić i uporządkować mych
wspomnień.
Jednakowo świeciły sine rakiety na tle płonącej Starówki, wtórował im grzechot pocisków i wołanie rannych.
Jednakowo przepoiła moje wspomnienia gorycz klęski i
własnej nieprzydatności.

4. PO ODSIECZ DLA STARÓWKI

390

Wyszliśmy z oblężonej Starówki, żeby przyczynić się do
ściągnięcia odsieczy. Gdy nam się udało przejść na Żoliborz, uwierzyłem naiwnie, że i reszta się uda. Że leśne
oddziały przebiją się do Starówki. Nie zachwiały mej
wiary ani pierwsza nieudana nocna wyprawa z Puszczy
Kampinoskiej, ani puste, wypalone przedpole Dworca
Gdańskiego, który mieliśmy zaatakować. Nadziei wystarczyło mi na dwie krótkie sierpniowe noce, goryczy - na
długie lata.
Z ulicy Józefa Zajączka, skąd miało wyjść natarcie, widać
gołym okiem kościół Bonifratrów, przy którym stała
pierwsza nasza barykada. Siedemset metrów wypełnionych w części "ziemią niczyją". Nocą pożary przybliżały
sylwetkę płonącego miasta, skracały odległość. Wydawało się bardzo blisko. Dwie powstańcze dzielnice dzieliła
na tym odcinku wąska niemiecka grobla potężnie umocniona gniazdami karabinów maszynowych i działek przeciwpancernych, zasiekami z drutów kolczastych i bunkrami, pociągiem pancernym, flankowym ogniem artylerii z Cytadeli, z fortu Traugutta.
Przytłaczająca przewaga siły ognia i sprzętu była w Powstaniu zawsze przeciw nam. Przyzwyczailiśmy się do
tego. Naszym sprzymierzeńcem był dotychczas teren.
Dla partyzantów z Puszczy Kampinoskiej - las, dla oddziałów z Żoliborza i Starówki - zabudowa miejska. Choć
stopniowo zamieniona w kupę gruzów, dawała osłonę,
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ukrycie. W obu natarciach na Dworzec Gdański i tych
sprzymierzeńców byliśmy pozbawieni. Trzysta metrów,
przez które trzeba było przejść do Dworca Gdańskiego,
do pierwszego rzutu granatem, wypełniała wolna przestrzeń ogródków działkowych, kartofliska. Dla lepszego
oczyszczenia przedpola Niemcy spalili stojące przy
dworcu drewniane baraki. Gdy kompanie wychodziły do
natarcia i odrywały się od ostatnich domów Żoliborza,
tylko ciemność osłaniała je przed ogniem niemieckich
cekaemów i armat. Ale nawet i noc obróciła się przeciw
nam. Sierpniowa pełnia księżyca i łuna pożarów sprzyjała niemieckim rakietom oświetlającym przedpole.
Zadanie nacierających na Dworzec Gdański oddziałów,
jeśli nie było beznadziejne, było bardzo trudne. Wymagało dokładnego rozpoznania stanowisk nieprzyjaciela i
jego siły ognia, precyzyjnego współdziałania oddziałów
nacierających z Żoliborza i ze Starówki, zaskoczenia
Niemców. A także świetnego dowodzenia pełnego inicjatywy. Żadna z tych szans nie została nam dana.
Rozpoznanie, które przed pierwszym natarciem major
"Okoń" przeprowadził przy naszej pomocy z okien okolicznych domów, przyniosło bardzo niewiele. Meldunki
żoliborskich oddziałów były skąpe i zaniżały - jak to się
później okazało - siły nieprzyjaciela. Betonowe bunkry
niemieckie i gniazda broni maszynowej były starannie
zamaskowane. Idąc ze Starówki na Żoliborz, mogłem
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sprawdzić na własnej skórze, jak łatwo po nocy wejść na
zamaskowane zasieki z drutu kolczastego.
Oddziały majora "Okonia" przybyły na Żoliborz nocą poprzedzającą natarcie. Żołnierze, wśród których było wielu doświadczonych w walkach partyzanckich, czuli się
niepewnie w mieście, którego nie znali, do którego wielu
przyszło po raz pierwszy. Oddziały przybyłe wcześniej z
pułkownikiem "Victorem", zawiedzione w czasie fatalnej
nocnej wyprawy, nie znały swych nowych dowódców.
Wsparcie oddziałów żoliborskich przydzielonych do
pierwszego natarcia przez pułkownika "Żywiciela" było
niedostateczne. Zawiodło zaskoczenie nieprzyjaciela. W
warunkach gdy każdy metr przebyty w ciszy i po ciemku
przybliżał bez strat do Niemców i dawał szansę skutecznego rzutu granatem i serii z pistoletu maszynowego,
kompanie wychodziły do natarcia kolejno, jedna za drugą, a niektóre z leśnych oddziałów z głośnym "hurra".
Pozycje wyjściowe do natarcia oddziały zajęły już na kilka godzin przed rozpoczęciem akcji. Czekaliśmy, aż minie potężny ogień nieprzyjacielskiej broni maszynowej i
artylerii kładziony na przedpole. Trudno zachować odporność i postawę bojową, leżąc w kartoflisku pod
ogniem nieprzyjacielskim. Trzysta metrów do Dworca
Gdańskiego wydłuża się i rośnie. Każdy krzak na przedpolu oświetlony smugową amunicją wydaje się stanowi-
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skiem niemieckiego cekaemu, do którego trzeba za chwilę dobiec.
Było jakieś złowrogie podobieństwo obu tych nocy. Obserwacja nieprzyjacielskiego ognia kładzionego na pusty
teren, na który zaraz mamy wejść. Ten sam krajobraz
miasta. Regularność wystrzeliwanych rakiet, ciemny zarys dworca na tle łuny Starego Miasta ziejący nagle
ogniem z torów kolejowych, do których nie mogliśmy dotrzeć.
Nie miałem bojowego przydziału, nie znałem ani oddziałów z Puszczy, ani z Żoliborza. Funkcja oficera łącznikowego do dowódcy, którą miałem pełnić, okazała się fikcją, zanim z przygodnym plutonem wyszedłem do natarcia. Nacierające kompanie, plutony, drużyny przygwożdżone do ziemi zmasowanym ogniem nieprzyjaciela zalegały w większości tam, gdzie je zastał blask rakiet i grzechot cekaemów.
Zrobiło się widno jak w dzień. Dużo rakiet. Wystrzeliwanych ze wszystkich stron, jakby dookoła nas. Czerwone
rakiety, spadające wśród naszych oddziałów, wskazywały cele artylerii. Pociąg pancerny strzela ogniem na
wprost. Gdzieś przed nami słychać wybuchy granatów i
skoncentrowany ogień pistoletów maszynowych. To nieliczne nasze plutony, które dotarły do torów, giną tam
pod morderczym ogniem artylerii i broni maszynowej.
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Z każdą minutą stawało się jasne, że natarcie ugrzęzło
na całej linii, że resztki oddziałów wycofują się. Załamało
się również natarcie oddziałów ze Starówki, które miały
wesprzeć oddziały z Żoliborza. Kompania batalionu "Zośka", kompania AL i dwie kompanie "Czaty", razem około
350 ludzi, poniosły ciężkie straty i o świcie wycofały się.
Wycofujemy się w kierunku alei Wojska Polskiego. Główna troska to podniesienie jak największej ilości rannych
z przedpola. Ale Niemcy strzelają również do patroli z
opaskami Czerwonego Krzyża. Jest już widno. Wszelkie
próby wyjścia po rannych powodują natychmiast ogień
niemieckich cekaemów.
Ciężko jest wracać po nieudanym natarciu. W drodze na
kwaterę dogonił mnie "Kubuś". Chodził niemal pod sam
dworzec po ranną "Teresę" (Krystynę Heczko), łączniczkę, z którą przyszliśmy z Puszczy. Ktoś krzyknął, że "Teresa" leży ranna na przedpolu. Nasze oddziały już się
stamtąd wycofały. "Kubuś" zdecydował się, że po nią pójdzie. Gdy szukał kogoś do pomocy w niesieniu rannej,
zgłosił się na ochotnika młody chłopiec, kapral. Czołgali
się we wskazanym kierunku. Odnaleźli ją. Jęczała, leżąc
na brzuchu, wśród wysokich zielsk. Pod ostrzałem nie
mogli jej podnieść. Udało im się tylko przewrócić ją na
wznak i wyciągnąć. Opowiastki o spadochroniarzach,
rozpoczętej w nocy na drodze do Wawrzyszewa, już "Kubuś" "Teresie" nie dokończył. W dwa dni później on do-
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stał Krzyż Walecznych po raz drugi, ona po raz pierwszy
- pośmiertnie.
Pierwszym natarciem na Dworzec Gdański dowodził major "Okoń", drugim tenże pod ogólnym dowództwem
przybyłego specjalnie na Żoliborz kanałami ze Starówki
generała "Grzegorza" (Tadeusza Pełczyńskiego), szefa
Sztabu AK. Obaj nie szczędzili osobistej odwagi. Ale to
pod Dworcem Gdańskim nie wystarczało. Po przybyciu
na Żoliborz generał "Grzegorz" zażądał pomocy ze Starówki. Harcerski batalion "Wigry" pod dowództwem porucznika "Trzaski" przyszedł kanałami ze Starówki w
pełnym rynsztunku bojowym. Użycie tych żołnierzy do
ataku na Dworzec Gdański bezpośrednio po przejściu
uciążliwej trasy kanałowej - okazało się niemożliwe.
Mimo negatywnej oceny przygotowań do natarcia i zrezygnowania z pomocy przybyłego ze Starówki batalionu
generał "Grzegorz" natarcia nie odwołał. Przygnębiająca
musiała być odprawa po drugim nieudanym natarciu,
podczas której generał szukał winnych. Napiętnował majora "Okonia" za nieudolne zorganizowanie natarcia. Major "Okoń" nie okazał się dowódcą, jakiego trzeba było,
żeby się przebić przez niemiecką zaporę na Dworcu
Gdańskim. Ale czy najwspanialszy nawet dowódca mógłby tego dokonać?
Nakazano, by niedobitki puszczańskich oddziałów wycofały się do Kampinosu, uprzednio oddawszy broń żołnie-
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rzom batalionu "Wigry", którzy wracali kanałami na Starówkę. Krzywdząca partyzanckie oddziały decyzja została tylko częściowo wykonana, gdyż ponad dwustu żołnierzy z Puszczy odmówiło oddania broni i zgłosiło się na
ochotnika do dalszej walki w mieście.
Propozycję majora "Okonia", bym poszedł z nim do Puszczy Kampinoskiej, odrzuciłem. Chciałem jak najprędzej
wracać na Starówkę. Szedłem kanałami tą samą trasą po
raz trzeci. Po pas w śmierdzącym błocie, obładowany
amunicją, otępiały i bezmyślny. Przeszedłem. Ale idących za nami Niemcy obrzucili granatami, gdy przechodzili przez odcinek burzowca. Cofnęli się i dopiero w
dwa dni później doszli na Starówkę. Dwóch spośród idących utonęło w kanale, gdyż woda sięgała już po piersi z
powodu zatoru zrobionego przez Niemców. Najtrudniej
przyszło mi wygramolić się po klamrach włazu na placu
Krasińskich. Przez otwartą klapę nad głową widziałem
łunę i słyszałem ciszę. Przeraźliwą ciszę pożarów, których nikt nie próbował gasić.

5. OSTATNIE DNI NA STARÓWCE
Nie byłem na Starym Mieście przez dziesięć dni. Z trudem rozpoznawałem znajome miejsca. Gdyśmy idąc na
Żoliborz przechodzili wieczorem koło barykady przy
szpitalu Jana Bożego, Stare Miasto i Nowe Miasto miały
jeszcze swój architektoniczny kształt. Na tle nieba ryso-
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wały się wieże kościołów, strome dachy, sterczące kominy. Ulice obramowane ciasno domami tworzyły urbanistyczne wnętrza, miały swoją szerokość i długość. Szło
się jezdnią lub chodnikiem. Ślady bombardowań i pożarów znaczyły dopiero wyrwy w istniejącej zabudowie.
Spostrzegało się brak jakiegoś domu. Teraz szedłem
wśród dymiących, pokracznych zgliszcz, ścieżkami wydeptanymi poprzez ruiny, z których sterczały nieliczne
budynki. Ledwie dowlokłem się do kwatery naszego plutonu na Świętojerskiej. Wśród ruin zabytkowych kamieniczek brzydka czynszowa kamienica stała nietknięta.
Nie wiem, ile godzin spałem. Jak przez mgłę wspominam, że ktoś mnie szarpał, próbował obudzić, namawiał,
żebym zszedł do piwnicy. Nawet najbardziej zapiekła gorycz i załamanie nerwowe ustępuje przed zmęczeniem
kilku kolejnych nocy. A zwykła sraczka od picia brudnej
wody potrafi być bardziej dokuczliwa niż strach przed
salwami "szaf.
Na kwaterze plutonu na Świętojerskiej zastałem tylko
kilku chłopców z "Agatona". Odpoczywali. Broń i reszta
plutonu była na odcinku: "Witek", "Blikle", "Wedel", "Janusz", "Dziuniek", "Pakulski", "Kleofas", "pani Anna". W
składzie plutonu "11-12" trzymali odcinek Dziekania-Kanonia, niemal przez ścianę z wypalonym Zamkiem, w
którym było silne zgrupowanie niemieckie. Zażarte walki
toczyły się na przedpolu barykady przy Świętojańskiej,
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pod murami Katedry, na Dziekanii i Kanonii, a potem we
wnętrzu kościoła. Sztukasy wracały regularnie po kilka
razy dziennie, zrzucając z niskiego pułapu bomby.
Chłopcy nauczyli się jednak kryć skutecznie na widok
nadlatujących samolotów i wracać na uprzednie stanowiska. Nacierający na nich Niemcy woleli być z dala od
zrzucanych własnych bomb.
Burzona stopniowo i płonąca Katedra dawała jednak coraz mniej osłony. Trzymali nadal wysuniętą barykadę na
Świętojańskiej, byli w zakrystii przy umocnionych workami z piaskiem oknach, zamykali ogniem przejście nad
Dziekanią, które Niemcy próbowali sforsować. Podchodzili jednak coraz bliżej. Przez wypalony dach nad klatką
schodową do galeryjki prowadzącej do Zamku wrzucali
trzonkowe granaty.
"Mieliśmy rannych - wspomina "Witek" - ale potem nauczyliśmy się kryć skutecznie, a nawet gdyśmy się przekonali, że granaty mają zapalnik z długą zwłoką, udało
nam się kilka z nich odrzucić na Niemców."
W pewnej chwili usłyszeli przez ścianę odgłosy kucia.
Trwały przez trzy dni. To Niemcy, którzy od strony Zamku byli o grubość muru, przygotowywali się, by ich wysadzić w powietrze.
- To gruby mur - uspokajał "Pakulski", technik - jeszcze
nas dziś nie wysadzą.
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Po którymś z ataków zostało na Dziekanii kilku zabitych
Niemców. Pod osłoną nocy nasi ściągnęli pozostawione
przy zabitych granaty i jeden karabin. Opuścili płonące
ruiny Katedry, gdy już nie mieli amunicji, wprost do włazu kanałowego. W ciągłych walkach w pierwszej linii
pluton "11-12" poniósł ciężkie straty, poległ jej dowódca
porucznik "Stolarz" (Jerzy Kamler).
Na Starym Mieście dołączył do naszego plutonu "Jacek z
Wieży", kapral Jacek Tomaszewski. Powstanie rozpoczął
w "Parasolu" na Woli, skąd przez ruiny getta przeszedł z
batalionem na Starówkę. Tu został odkomenderowany
do dyspozycji dowódcy Grupy "Północ", pułkownika
"Wachnowskiego", z zadaniem obserwowania z wieży kościoła garnizonowego na Długiej terenu spodziewanego
natarcia niemieckiego.
"Jacek" umiał dobrze rysować, a podczas walk na Woli
jego specjalnością stały się szkice widokowe z naniesionymi pozycjami nieprzyjaciela. Teraz na Starym Mieście
miał pole do popisu.
Rozkaz brzmiał: Obserwować przedpole od świtu do
zmierzchu, co godzina przesyłać do dowództwa aktualny
szkic widokowy. - Dostał lornetkę, papier, ołówek i gońca.
- Jakiś młody chłopiec - wspomina "Jacek", który sam
miał wówczas siedemnaście lat.
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Do swego punktu obserwacyjnego wchodzili kręconymi
schodami w wieży wschodniej, potem przejście po stronie nad nawą kościoła do wieży zachodniej, do drabiny
prowadzącej aż na wysokość dzwonu. Siedząc na grubych belkach, na których był zawieszony dzwon, mogli
przez cztery okna wieży prowadzić obserwację we
wszystkich kierunkach.
Najważniejszym kierunkiem obserwacji było północno-zachodnie przedpole Starówki, skąd mogło wyjść główne natarcie niemieckie, a od kilku dni szedł ogień artylerii i "szaf. Z wieży kościelnej rozciągał się rozległy widok. Stopniowo "Jacek" rozpoznawał teren i nanosił źródła niemieckiego ognia. Z Dworca Gdańskiego strzelała
artyleria pociągu pancernego, opodal baterie ustawione
w rejonie fortu Traugutta i na Cytadeli. Wśród hałd gruzów getta rozpoznał niemieckie karabiny maszynowe,
dalej w rejonie Okopowej baterię "szaf.
Widoczność była znakomita. Przez lornetkę widać było,
jak odpalają kolejne serie pocisków, rozróżniał twarze
obsługi karabinów maszynowych w getcie.
Któregoś dnia był świadkiem przejmującego widowiska,
gdy patrol powstańczym czołgał się w kierunku niemieckiego karabinu maszynowego. Zauważył powstańców
wśród gruzów getta, gdy byli już niedaleko od stanowiska niemieckiego erkaemu. Posuwali się powoli, staran-
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nie wybierając przesłonięte przejścia wśród hałd gruzu.
Niemcy mię zauważyli jak dotąd niczego i spokojnie palili papierosy. Dojdą na odległość rzutu granatem czy
wpierw Niemcy zauważą ich i otworzą ogień?
Przytulony do okna wieży "Jacek" obserwował z zapartym tchem czołgających się powstańców. Doszli. Błysk
ognia i obłok kurzu przesłonił pozycję niemieckiego erkaemu.
Najgorsze chwile przeżywali na wieży, gdy nadlatywały
na kościół sztukasy.. Leciały tak nisko, że widać było
twarze pilotów. Z kierunku nalotu samolotów i z kierunku odrywających się bomb widać wyraźnie, że celem jest
kościół. Jeśli nie trafią, to za pół godziny wrócą i powtórzą bombardowanie.
- Przyzwyczaiłeś się do tych nalotów? - pytałem "Jacka".
- Nie, do widoku nadlatujących na mnie samolotów i odrywających się w moim kierunku bomb nie można się
przyzwyczaić.
Gdy o zmierzchu wracali na kwaterę, "Jacek" uzupełniał
uprzednio przesłane szkice ustnym meldunkiem. Nie
ukrywał, że niełatwo wytrzymać na wieży podczas ognia
artyleryjskiego i nalotów.
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Tego dnia było spokojnie i cicho. Byli na wieży od rana,
"Jacek" kończył kolejny szkic. Ktoś szedł do nich po drabinie. Pułkownik "Wachnowski" i kapitan "Samulik", bezpośredni przełożony "Jacka". Przyszli zobaczyć, "jak tam
jest na górze".
- Macie tu rajskie życie - żartował pułkownik - wspaniały
widok, przyjemnie i spokojnie.
- Wstyd mi - wspomina "Jacek" - ale bardzo wówczas
chciałem, żeby się coś zaczęło dziać.
Jak na zawołanie nadleciały trzy sztukasy. Ani wyżej, ani
niżej - wprost na kościół. Bomby spadły tuż przed kościołem, odsłaniając fundamenty wieży. Głuchy łoskot detonacji, czuć wyraźnie, jak wieża się chwieje. Tynk spada
na głowy. Obudzone nietoperze tłuką się o ściany.
Sztukasy poleciały dalej. Pułkownik i kapitan zeszli na
dół. "Jacek" uzupełnił rozpoczęty szkic. Wieczorem tego
dnia został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Pełnili służbę na wieży przez dziesięć dni. "Jacek" wykonał około stu szkiców. Z wieży miał świetny wgląd w cały
obszar Starego i Nowego Miasta. Po każdym bombardowaniu, po każdej nawale artyleryjskiej i serii "szaf nanosił skutki bombardowania - ulica po ulicy, dom po domu.
Z tych szkiców "Jacka" powstawał jedyny w swoim rodzaju graficzny zapis dziesięciu dni zagłady Starego i
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Nowego Miasta. Nie zostało z tych szkiców nic. Spłonęły
pod gruzami Archiwum Akt Dawnych na Długiej, dokąd
je co godzina wysyłał.
Dziesiątego dnia w hełm wieży trafił pocisk zapalający z
"szafy". "Jacek" schodził właśnie po drabinie. Z przedostatniego stopnia zdążył zrobić rozpaczliwy skok w
otwór drzwiowy prowadzący na strop kościoła. Za nim
spadły płonące belki, cegły i ranny łącznik. Był straszliwie poparzony, miał wypalone oczy. "Jacek" wydobył go
spod płonących belek i gruzu i na plecach zaniósł na dół
do szpitala.
Wieża płonęła, punkt obserwacyjny przestał istnieć. Wieczorem odwiedził rannego. Chłopiec był przytomny. Poznał "Jacka" po głosie. Dał mu adres matki, która mieszkała na Starym Mieście.
- Nie mów jej, że straciłem oczy - prosił. - Najpierw mnie
pochowajcie, a potem dopiero zawiadom matkę.
Umarł tej samej nocy. Gdy "Jacek" poszedł pod wskazany
adres, zastał świeże, jeszcze dymiące zgliszcze.
W plutonie "Agaton" spotkał "Wedla" i "Janusza", swych
ciotecznych braci. Za zgodą dowódcy dołączył do naszego plutonu. Był z nami do końca Powstania.
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Straszne było położenie rannych i ludności cywilnej, stłoczonych w resztkach zachowanych piwnic bez wody, z
resztkami żywności, w okropnych warunkach higienicznych pogarszanych upałem i pożarami. Mimo to byle
drobny sukces, byle pozór nadziei wzniecał optymizm.
Zestrzelenie przez powstańców niemieckiego samolotu
lecącego bezczelnie tuż nad dachami urastało do rangi
sukcesu. Kanonada radzieckiej artylerii zza Wisły słyszana przed świtem starczyła, by podtrzymać dobry nastrój
powstańców i ludności cywilnej aż do wieczora. Coraz
mniej było jednak tych powodów do optymizmu i nadziei,
coraz więcej zburzonych domów, rannych i zabitych.
Pułkownik "Makary" polecił ściągnąć resztki naszego
plutonu do dyspozycji Komendy Głównej. Nie wiedziałem, że już wówczas naradzano się nad sytuacją dowództwa, że ścierały się dwa poglądy: Zostać na Starówce i
bronić się do końca czy też przenieść miejsce postoju
Komendy Głównej na Żoliborz lub do Śródmieścia. O
poddaniu się nikt wówczas nie myślał. Wkrótce okazało
się, że łączność kanałowa z Żoliborzem została ostatecznie przerwana. Niemcy zbudowali solidną tamę, której
pilnowały dzień i noc patrole z granatami. Postanowiono
próbować przejścia do Śródmieścia. Uprzedził mnie o
tym pułkownik "Makary", polecając jednocześnie, bym
przydzielił kilku niezawodnych chłopców do eskorty Komendy Głównej w kanale. Była to okazja do wysłania na-
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szych rannych do Śródmieścia. Pułkownik zgodził się na
pozostawienie naszej "kanalarskiej" czwórki na Starówce
do dyspozycji pułkownika "Wachnowskiego".
Pierwszego przejścia kanałami ze Śródmieścia na Stare
Miasto dokonała łączniczka wysłana przez pułkownika
"Montera" z meldunkiem do Komendy Głównej. Poznałem wiele kanałowej prawdy. Nie poznałem tej najtrudniejszej: samotności. Łączniczka pułkownika "Montera"
szła samotnie osiemnaście godzin. W planach opanowania miasta przez powstańców nie brano pod uwagę wykorzystania kanałów. Wynikało to z założenia, że akcja
zbrojna będzie trwała tylko kilka dni. Nie bez wpływu
mogły być również doświadczenia z wykorzystania kanałów podczas walk w getcie i prób ewakuacji ludności żydowskiej, które w większości zakończyły się tragicznie i
wykazały łatwość zablokowania dróg kanałowych. Po
pierwszym nawiązaniu łączności kanałowej - wraz z postępującym podziałem miasta na samodzielne kotły podjęto jednak próby, które doprowadziły do uruchomienia łączności kanałowej pomiędzy Żoliborzem - Starym
Miastem – Śródmieściem - Mokotowem oraz nielicznych
przejść z Ochoty do Śródmieścia. Pojedyncze i początkowo nie kierowane przejścia zostały w miarę narastających potrzeb ujęte w formy organizacyjne. Powstała specjalna komórka sztabu, kierująca ruchem w kanałach,
specjalna służba przewodników i łączniczek, przeprowa-
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dzających oddziały i większe grupy cywilnej ludności.
Wprowadzono wiele ulepszeń na podziemnych trasach.
Pojawiły się napisy orientacyjne z nazwami ulic i strzałkami kierunkowymi, liny ubezpieczające na trudniejszych przejściach, jak odcinek "rwącej wody" w kolektorze między Żoliborzem a Starym Miastem, podejście na
Skarpę Mokotowską. Na niektórych odcinkach przeciągnięto przez kanały kabel telefoniczny, co umożliwiało
bezpośrednie porozumiewanie się i regulację ruchu w
kanale. Niestety, brak było przewodów izolowanych i
dlatego łączność telefoniczna działała tylko na nielicznych odcinkach. Zresztą nawet tam, gdzie udało się
przeciągnąć izolowany kabel, zrywały go niemieckie granaty.
Ważną rolę w komunikacji kanałowej odegrała łączność
radiowa poszczególnych dzielnic via Londyn. Krótkofalówki powstańcze nadały wiele zaszyfrowanych depesz,
dotyczących komunikacji kanałowej. Odbierała je baza
łączności w Londynie i przekazywała z powrotem swym
nadajnikiem o wielkiej mocy. Śródmieście via Londyn do
Starego Miasta: "Pod Świętokrzyską ustawiliśmy światła
sygnałowe. Ustawcie takie same światła pod Długą."
"Unikać kanałów pod ulicą Wierzbową. Niemcy wiedzą o
nich i często je kontrolują." Patrol idący kanałami z Żoliborza do Śródmieścia, dotarłszy po dziewiętnasto-godzinnym błąkaniu się do celu, stwierdził, że właz kanału
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jest zamknięty i nie można go z dołu otworzyć. Straszliwie zmęczeni wrócili na Żoliborz, skąd za pośrednictwem Londynu Żoliborz domagał się otwarcia właściwego włazu w Śródmieściu.
Największą rolę zarówno w łączności, jak i ewakuacji
zbrojnych oddziałów odegrały połączenia kanałowe pomiędzy Starym Miastem i Śródmieściem. Początkowo dla
przejść kanałami ze Starówki do Śródmieścia używana
była trasa prowadząca od włazu na Daniłowiczowskiej
pod Bielańską - Wierzbową - placem Saskim - Mazowiecką - do wyjścia na plac Napoleona obok Wareckiej. Była
to trasa najkrótsza, ale bardzo trudna ze względu na ciasnotę kanału o wymiarze 60 x 110 cm. Przejście odcinka
o długości około dwóch i pół kilometra trwało dziesięć
godzin. Ewakuacja rannych, transport broni czy amunicji, a nawet przejście większej grupy było tą trasą niemożliwe. Istniało i drugie połączenie z placem Krasińskich, pod Miodową - Krakowskim Przedmieściem - Nowym Światem do włazu przy Wareckiej, nieco dłuższe,
ale prowadzące kanałem o znacznie większym przekroju.
Kanał ten był jednak przez dłuższy czas nie do przebycia. Przerwanie kanalizacji pod zburzonymi domami spowodowało takie spiętrzenie ścieków, że na niektórych
odcinkach wypełniały one cały przewód. Dopiero w
ostatnim tygodniu walk na Starówce udało się obniżyć
poziom ścieków i uruchomić tę trasę.

5. OSTATNIE DNI NA STARÓWCE

408

Regulowano poziom ścieków w kanałach, wykorzystując
w tym celu istniejącą tamę na placu Krasińskich. Jeśli
kolumna miała wyruszyć ze Starego Miasta na Żoliborz,
a więc z prądem, zamykano tamę na placu Krasińskich,
dzięki czemu ścieki poniżej tamy opadały. Odwrotnie gdy trzeba było ułatwić drogę idącym pod prąd ze Starego Miasta do Śródmieścia, otwierano tamę na placu Krasińskich, aby przyspieszyć spłynięcie ścieków. Otwarcie
tamy powodowało obniżenie się poziomu ścieków z szybkością około jednego centymetra na godzinę. Bardzo powoli dla tych, którzy czekali na zejście do włazu.
Te ułatwienia techniczne i organizacyjne dotyczyły naturalnie tylko "legalnych" przejść kanałami za specjalną
przepustką, z przewodnikiem lub najczęściej z przewodniczką-kanalarką, czy z góry zaplanowanych przejść
większych grup i oddziałów. Samowolne "dzikie" wyprawy kanałami, podejmowane na własną rękę, przeważnie
kończyły się tragicznie. Niełatwo było zdecydować się
zejść do kanału bez przewodnika. Zanurzyć się w cuchnące błoto i w ciemność. A mimo to wiele cywilnych osób
na Starówce decydowało się. Była to jakaś decyzja. Wydawała się lepsza niż pozostawanie w zawalających się
pod bombami piwnicach, w których można było tylko
czekać. I tylko umierać.
Wykorzystanie kanałów w tak szerokim zakresie jako
dróg łączności, zaopatrzenia w broń i amunicję oraz
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ewakuacji rannych i zbrojnych oddziałów było zaskoczeniem dla nieprzyjaciela. Niemcy nie doceniali znaczenia
kanałów do prowadzenia działań bojowych.12 Generał
von dem Bach początkowo nie przywiązywał wagi do
otrzymywanych meldunków o wykorzystywaniu kanałów
przez powstańców, tym bardziej że na podstawie przeprowadzonych przez specjalne oddziały prób oraz opinii
specjalistów został przekonany, iż meldunki te były mocno przesadzone. Istnieje wersja, że Niemcy dowiedzieli
się o powstańczej komunikacji kanałami przypadkowo,
gdy saperzy niemieccy, przygotowujący wykop do wysadzenia w powietrze gmachu Giełdy na Królewskiej, natrafili w wykopie na kanał i usłyszeli w nim dudnienie
kroków. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że ujawnili
komunikację kanałami zabłąkani i zrezygnowani, którzy
wychodzili przez przypadkowo napotkane włazy wprost
w ręce Niemców. Dopiero zniknięcie obrońców Starówki
spowodowało, że dowództwo niemieckie zaczęło się liczyć z tym, że w każdej chwili i miejscu powstańcy mogą
zjawić się na ich tyłach. Rozpoczęła się walka o kanały.
Obok błota i ciasnoty, zmęczenia i strachu czyhać będą
na kanalarzy niemieckie pułapki i zapory. Pozawieszane
w ciemnościach wiązki odbezpieczonych granatów, pęki
metalowych puszek alarmujących hałasem przy lada potrąceniu, mikrofony sygnalizujące ruch w kanale. Zapory
12 F. Majorkiewicz, Kanały w Powstaniu Warszawskim, w: Dane
nam było przeżyć, Warszawa 1972, s. 287.
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ze zbijanych na krzyż pali, tamy z worków cementu piętrzące ścieki, zatapiające tych, którzy próbowali je usunąć, gazy łzawiące, karbid, ropa naftowa wlewana do kanałów i podpalana. Nie można jej wyminąć ani uciec
przed nadpływającym strumieniem ognia.
"Gdy utrudnienia, jakie stosowali Niemcy, nie dały rezultatów, przystąpili do systematycznego wysadzania od
wewnątrz głównych obiektów sieci kanalizacyjnej. Ładunkami trotylu zniszczyli całe kilometry kanałów, między innymi przelew burzowy na ulicy Karowej, przelew
burzowy na Krasińskiego róg Stołecznej, kolektor na
Krakowskim Przedmieściu od ulicy Trębackiej do ulicy
Miodowej, burzowiec mokotowski przy ulicy Agrikola i
Podchorążych, główny kolektor bielański oraz kolektor
na ulicy Puławskiej."13
Mamy iść do Śródmieścia z meldunkiem pułkownika
"Wachnowskiego" do generała Bora. Zgłaszam się u dowódcy Starego Miasta w kościele Św. Jacka na Freta, dokąd przeniósł on swój punkt dowodzenia po rozbiciu
bombami i spaleniu budynku Archiwum Akt Dawnych na
Długiej. Kościół jest od góry rozświetlony łuną Starówki.
Bomby, które tu spadły, zawaliły sklepienie. Byli zabici i
ranni. W nawie kościoła wśród ruin jarzą się migotliwe

13 H. Janczewski, Rola kanałów w powstaniu warszawskim, "Gaz,
Woda, Technika Sanitarna" 1947, nr 9, s. 256-258.
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płomyki ognisk i kuchenek. Kościół wypełniony jest gruzem, szeptami i płaczem.
Wartownik z pistoletem maszynowym zawieszonym na
szyi, w hełmie niemieckim na głowie zatrzymuje nas
przed drzwiami do zakrystii. Melduje pułkownikowi.
- Możecie wejść!
Na stole wysokie świece w lichtarzach przyniesionych z
ołtarza, ustawione na grubych mszałach, wyglądają jak
rekwizyt teatralny, a nie jak źródło światła, bo całe pomieszczenie rozświetlone jest wysokim, jasnym płomieniem budynku palącego się za oknem. Na stoliku maszyna do pisania, dziwnie jakoś nietknięta wśród rozwalonych sklepień kościoła i gruzów dzielnicy, plan miasta,
mapa, telefony polowe.
Pułkownika "Wachnowskiego", bohaterskiego dowódcę
Starówki, widziałem podczas Powstania kilkakrotnie. Pozostał mi w pamięci taki, jakim go widziałem w kościele
Św. Jacka. Spokojny, uprzejmy, ubrany elegancko, z siwą
falującą czupryną.
Wręczył mi meldunek do generała Bora. Mamy go zanieść do Śródmieścia jeszcze tej nocy najkrótszą kanałową trasą. Może przyjdzie nam jeszcze na Starówkę wrócić. Odpowiadam, że możemy iść zaraz. Jesteśmy gotowi.
Będziemy szli ubrani w "panterki", tak jak jesteśmy. Nie
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chcieliśmy ich zostawić, a i nie bardzo mieliśmy się w co
przebrać. Idziemy znowu we czwórkę z "Kubusiem",
"Wojtkiem" i "Jackiem".
- Basia zaprowadzi was do włazu - kończy pułkownik,
wręczając mi przepustkę do kanału.
Łączniczka prowadziła nas długo. Może zresztą tak mi
się wtedy wydawało, gdyśmy szli wieczorem przez płonącą Starówkę z kościoła na Freta do włazu kanałowego na
Daniłowiczowskiej. Tym razem nie bałem się i nie miałem specjalnych emocji. Chodziłem już kanałami trzy
razy, przejdę i czwarty. Byle nas tylko wpuścili do włazu.
Tam na dole damy sobie radę. Okazało się jednak, że w
komunikacji kanałowej ze Śródmieściem panowały już
wtedy na Starówce ostre rygory. Basia przekazała nas
do punktu rozdzielczego. Sprawdzili przepustkę, wyznaczyli godzinę zejścia do kanału i przydzielili nam łączniczkę lub raczej nas przydzielili do łączniczki.
Niska, krępa dziewczyna w przydługiej bluzie przewiązanej sznurem, w podkasanych spodniach i narciarskich
butach, z małym chlebakiem ciasno przytroczonym na
piersiach. Zapewnienia, że szliśmy już trzykrotnie kanałami trasą Żoliborz-Stare Miasto, że wiemy, jak się idzie,
że damy sobie radę sami, nie zrobiły na niej żadnego
wrażenia.
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- Do Śródmieścia jeszcze nie chodziliście. Pokażę wam,
jak się tu chodzi. Uważajcie!
Wręczyła każdemu z nas gruby drążek, około 60 cm długości.
- Trzymaj go oburącz, schyl się mocno. Tam na dole będzie nisko. Kicaj, opierając się drążkiem o ściany. - Pokazała nam, jak się to robi. Wyglądało łatwo.
- Jest jeszcze drugi sposób - tłumaczy mi fachowo, jakby
na kursie narciarskim pokazywała odmianę chrystianii. Trzymasz drążek tak samo wyciągnięty przed sobą, ale
nie skaczesz, tylko idziesz krok za krokiem, przesuwając
raz jeden koniec drążka, raz drugi do przodu. Jakbyś
wiosłował na kajaku. Musisz uważać, żeby się drążek nie
ześlizgnął po ścianie. Zobaczysz na dole, jak ci będzie
wygodniej. Nie wolno palić latarek. Cały czas będziemy
szli pod Niemcami. Idzie się kilka godzin. Jak będzie coś
ważnego, to wam powiem - zakończyła autorytatywnie.
Widać było, że chce dać nam szkołę za nasze kanalarskie
fasony z Żoliborza, za pewność siebie. Zażądała kategorycznie, żebyśmy tu na górze zostawili nasze steny i
amunicję.
- Nie bój się, panienko, damy sobie radę. Broni nie zostawimy. -Nie wiem, czy bardziej było nam żal broni, czy
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bardziej chcieliśmy jednak utrzymać fason wobec tej małej, zmęczonej dziewczyny.
- Za dwadzieścia minut schodzimy.
Nie byłem w kanale po raz pierwszy, a przecież tam na
dole poczułem strach. Co tu dużo gadać - zwyczajny
strach. Było ciasno. Nie bałem się Niemców, nie bałem
się granatów. Nawet nie bałem się błota i ciemności. Bałem się cegieł otaczających mnie ciasno ze wszystkich
stron. Było dosyć płytko. Najwyżej do pół łydki gęstego,
czarnego szlamu. Spadek widać mały, bo wydawało mi
się, że błoto stoi, nie płynie. Gęsty, stężały smród gryzł w
oczy. Przykucnięty tuż za dziewczyną czekałem na "Wojtka", "Kubusia" i "Jacka", którzy schodzili studzienką włazu. Dziewczyna świeciła latarką, czekała, aż będziemy
wszyscy na dole.
- Jesteście już nareszcie? - Zgasiła światło. Pierwsze trzy
skoki z wyciągniętym do przodu kijkiem udały mi się
nadspodziewanie. Za czwartym, gdy już mi się wydawało, że umiem, że dam sobie radę, kijek przekrzywił mi się
w rękach, ześlizgnął się. Upadłem twarzą w cuchnący
szlam. Krztuszę się, pluję, wstaję - walę głową w sklepienie. Klęczę w śmierdzącym błocie, staram się przetrzeć
oczy, opanować się. Wyplułem wreszcie całe to paskudztwo, przetarłem ręką twarz. Udało mi się namacać latarkę. Pali się. Widzę, jak dziewczyna daleko przede mną
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oddala się małymi, równymi skokami. Moje światło zatrzymało ją. Stanęła, czekała, aż ją dogonię.
- Zgaś światło!
Próbuję iść na czworakach, opierając się na kijku. Byle
tylko nie kicać, zgarbiony w pół, po ciemku w tej ciasnej
rurze. Po kilku krokach muszę zaprzestać. Nie sposób
wymijać ostrych przedmiotów, skorup, kamieni osadzonych na dnie gęstej mazi. Nie wiem zresztą, co gorsze ostre odłamki czy ludzkie zwłoki, które rozgniatam kolanami. Dobrze, że jest ciemno.
Próbuję drugiego sposobu - "wiosłowania". Jeszcze gorzej. Kijek zsuwa się po oślizgłych ścianach kanału. Zawadzam stenem przy każdym kroku. Nie, tak nie dam
rady. Wolę już skakać. Siadam w błocie i przywiązuję
stena możliwie jak na j ciaśniej na plecach. Nie będzie
teraz za każdym skokiem opadał i walił mnie w zęby. Ale
i to mi nie pomaga. Kanał jest tak niski, że nawet mocno
przytroczony sten zawadza o sklepienie. Szoruję nim po
cegłach. Zgrzyta, zawadza o wystające spoiny.
Jesteśmy już chyba z pół godziny w kanale, a przesunąłem się zaledwie o kilkadziesiąt skoków. Dziewczyna musiała odejść już daleko, bo jej teraz nie słychać. Słyszę za
to "Wojtka" za mną, któremu idzie chyba nie lepiej ode
mnie. Jest wyższy, jest mu jeszcze ciaśniej niż mnie. Jeśli
może być w tym cholernym kanale jeszcze bardziej cia-
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sno! Siadam znowu w błocie i odpoczywam. Jestem już
tak mokry, że mi wszystko jedno. Pić mi się chce. W
ustach ciągle czuję smak kanałowego szlamu. Przesuwam stena znowu do przodu i przywiązuję go na piersiach. Po ciemku, mokrymi rękami zabiera mi to dużo
czasu. Nie spieszę się. Mam przynajmniej pretekst, żeby
odpocząć, żeby nie skakać. Pytam "Wojtka", który jest za
mną, jak mu idzie. Nic nie odpowiada. Wstyd mi przed
dziewczyną, która gdzieś tam w przodzie czeka na nas.
Staram się posuwać możliwie małymi, oszczędnymi skokami. Bolą mnie obtarte ręce, bolą mnie plecy. Wszystko
mnie boli. Pić!
Próbuję liczyć skoki. Dziesięć, dwadzieścia. Ile takich
skoków mam jeszcze do placu Napoleona: tysiąc, dziesięć tysięcy? Nie potrafię przeliczyć kilometrów trasy ani
godzin, jakie mnie jeszcze czekają w kanale, na te skoki,
na potykanie się, na ześlizgiwanie się kijka po ścianach
kanału, na nurzanie się w śmierdzącym szlamie. Ile czasu już tak skaczę? Mam usprawiedliwienie przed samym
sobą, bo chcę zobaczyć, która godzina. Mój wierny longines na ręku jest bardziej odporny na błoto niż ja. Cyka
wyraźnie, gdy go przytykam do ucha. Wycieram go o bluzę i patrzę na świecące wskazówki. Dopiero godzina. A
wydawało mi się, że już pół nocy. Doganiam dziewczynę,
która czeka na nas.
- Niedługo będzie pierwszy właz.
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Wstydzę się jej zapytać, co to znaczy niedługo. Ile minut,
metrów, skoków? Jestem cały mokry, zdyszany, obolały.
Zanim zobaczyłem poświatę, poczułem przepływ świeżego powietrza. To mnie orzeźwiło. Zimno mi, ale łatwiej
oddychać. Skaczę znowu dalej. Jak dotąd nie udało mi
się zrobić prawidłowo więcej niż kilka skoków. Najgorzej
przeszkadza mi sten. Wystarcza, bym stracił równowagę,
przechylił się w lewo czy w prawo, a żelastwo zawadza o
ścianę. Choć mocno przytroczony, zrobił się jakiś dziwnie ciężki. Staram się obliczyć, ile mam jeszcze skoków
do włazu, który oświetla łuną błoto w kanale, ale ciągle
jest ich za dużo. Nareszcie.
Pokusa, żeby najpierw stanąć i wyprostować się, jest silniejsza od rozumu i strachu. Najpierw staję, prostuję się,
a potem dopiero patrzę w górę. Okrągły otwór nade mną
jest pusty. Na niebie łuna. Jak zwykle po nocy. Mogę
wstać, obciągnąć mokre portki, poprawić sten i chlebak.
Studzienka włazu jest tak ciasna, że gdy w niej stoję i
wychylony do przodu opieram ręce na klamrach, to plecami dotykam przeciwległej ściany. Tak usztywniony odpoczywam. Dziewczyna przeszła szybko pod włazem i
czeka na mnie po drugiej stronie. Za mną jest "Wojtek",
za nim "Kubuś", za nim "Jacek". Każdy z nich też chce
odpocząć i wyprostować się. Dziewczyna przywołuje
mnie gniewnym szeptem.
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- Wyłaź stąd! Nie marudź!
Wiem, że powinienem znowu się schylić i szukać oparcia
na oślizgłych ścianach, że powinienem umożliwić przejście przez właz idącym za mną. Wiem i stoję nadal.
Mogę się wyprostować, nad sobą widzę niebo. Nie ma
nade mną cegieł.
Wpycham się znowu do kanału. Obijam się o sklepienie,
o ściany, o dno. Przede mną, nade mną, za mną są mokre, twarde cegły. Wszędzie są cegły. Ogarnia mnie
strach przed obojętną szczelną ciasnotą. Nie mogę się
odwrócić. Może to i lepiej, bo jednak próbuję posuwać
się do przodu.
Mógłbym długo wyliczać, jak upadałem w błoto, jak obijałem się o ceglane ściany - żeby się usprawiedliwić, że
nie za wcześnie zrezygnowałem. Ale i tak muszę się
przyznać. Jeszcze próbowałem. Zaproponowałem idącym
za mną, żeby mnie wyprzedzili przy następnym włazie.
Odpocznę i dogonię ich. Nie zgodzili się. Czekałem, że
może ktoś idący za mną zaproponuje pierwszy, żebyśmy
się wycofali. To, że ilekroć ja się zatrzymywałem, ilekroć
siadałem czy klękałem w śmierdzącej mazi, nikt mnie z
tyłu nie przynaglał, świadczyło, że im także nie szło łatwo. Na nic mi się nie przydało powoływanie się przed
samym sobą, że przecież przeszedłem trzy razy kanałami
trasę Żoliborz - Starówka. Tam, pod Wierzbową, nie da-
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łem rady. Wątpię nawet, czy doszedłem aż pod Wierzbową.
Nie pamiętam - nieważne zresztą - kto z nas pierwszy
powiedział to głośno. Zgodziliśmy się wszyscy czterej, że
już dalej nie pójdziemy. Jedno pamiętam na pewno, że
ani wtedy, gdy przerażony wypluwałem śmierdzące błoto, ani wtedy, gdy po raz nie wiem który poprawiałem
przytroczony na piersiach sten, nie przyszło mi na myśl
zostawić go na dnie kanału.
Byłem tak zmęczony, obolały i mokry, że mi już nawet
nie było wstyd, gdy się przyznałem dziewczynie, do której dowlokłem się resztkami sił, że nie damy rady, że
chcemy wracać. Nie próbowała nas zachęcać. Do najbliższego włazu wracaliśmy tyłem. Było tak ciasno, że nie
można się było odwrócić.
Dziewczyna nawet z nas nie kpiła. Miała tyle litości, że
tam na górze, wobec wartownika przy włazie, jakby odpuszczając nam nasze tchórzostwo, jeszcze raz powtórzyła, że nikt dotychczas nie próbował przejść tą trasą z
przytroczonym pistoletem maszynowym. Dziękuję ci,
mała ubłocona dziewczyno.
Pułkownik "Wachnowski" nie zdziwił się, gdy mu się zameldowałem nazajutrz rano. Uzupełnił meldunek do Komendy Głównej, dał nam przepustkę do dużego kanału
pod Miodową, który już funkcjonował. Schodziliśmy do
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włazu pod ogniem niemieckiej artylerii. W długiej kolumnie czekających byli ranni na noszach. Osobno spuszczano do włazu rannych, osobno nosze. Zapamiętałem w tej
kolejce do włazu - psa. Może dlatego, że rannych i czekających żołnierzy było bardzo wielu, a pies był jeden. Jakiś oddział chciał go zabrać ze sobą do Śródmieścia. Tłumaczyli wartownikowi, że to ich pies, że przyszedł z nimi
z Woli. Psisko było duże, bardzo wychudłe. Nie chciał się
dać namówić, by zejść po klamrach do dziury, bronił się,
gdy go chcieli znieść na rękach. Rozkraczył się, zaparł
czterema łapami. Ktoś protestował, krzyczał, że nie ma
miejsca dla ludzi, że nie wolno tracić czasu, że trzeba
psa zastrzelić. Może miał rację. Ale byliśmy po stronie
psa. Wartownicy przy włazie także. Związali go wreszcie
liną i spuścili szczekający pakunek na dno. Ścieki nie
były głębokie i chyba jemu było tam w kanale wygodniej
niż nam. Nie musiał się schylać.
Po czterech godzinach marszu w nie kończącej się kolumnie zobaczyłem niebieską lampkę przy włazie na Wareckiej. Obok wartownika w kanale - telefon. Pierwszą
osobą, którą zapamiętałem w Śródmieściu, była dziewczyna. Stała wśród nas, ubłoconych, śmierdzących żołnierzy ze Starówki, w lśniących, czarnych butach z cholewami, w granatowych obcisłych spodniach, z malutką
"piątką" w skórzanej kaburze za pasem z "koalicyjką", w
białej bluzce, nieskalanie czystej, z biało-czerwoną opa-
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ską na ręku, w granatowej furażerce na głowie. Tak mi
się stopniowo ukazywała, gdy wyłaziłem z włazu na Nowym Świecie. Najbardziej zafascynowały mnie jej czyste
lśniące, czarne buty.
Na Starówkę już nie wróciliśmy. Od pułkownika "Makarego" dowiedziałem się, że na wniosek dowódcy Starówki pułkownika "Wachnowskiego" patrol plutonu "Agaton"
w składzie: por. "Agaton" - Stanisław Jankowski, por.
"Kubuś" - Stefan Ba-łuk, ppor. "Wojtek" - Jan Wojtowicz,
i szeregowy "Jacek" - Kazimierz M. Piechotka, został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.
W nocy z 1 na 2 września długa kolumna obrońców Starówki wyszła z włazu na rogu Nowego Światu i Wareckiej. Na Starym Mieście zostały już tylko nieliczne oddziały osłaniające ewakuację. 2 września o godzinie 2.30
wszedł do włazu na placu Krasińskich batalion AK kapitana "Gozdawy". Niemcy znajdowali się wówczas w odległości 50 metrów. Do ostatniej chwili jako obsada barykad i ubezpieczenie wycofujących się oddziałów pozostały nieliczne drużyny pod dowództwem porucznika "Maciejewskie-go" (Witolda Łyżwińskiego) i podporucznika
"Jackowskiego" (Tadeusza Kowalczyka). Losy ich nie są
znane.
Trudno ustalić - i nie to jest najważniejsze - który oddział, która drużyna, wreszcie który żołnierz broniący
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Starego Miasta wszedł do włazu na placu Krasińskich
ostatni. W okolicznościach, jakie towarzyszyły ostatnim
chwilom Starówki, wielu wchodzących do włazu mogło
uważać, że poza nimi nie ma już nikogo.
2 września 1944 roku Niemcy zburzyli Kolumnę Zygmunta, a w grudniu wysadzili w powietrze ograbiony
uprzednio, Zamek Królewski.
Epitafium Starówki wypisane zostało na marmurowych
płytach. Nie wykutą w kamieniu antykwą, lecz kopiowym
ołówkiem. Dwie białe marmurowe płyty z wykutymi i złoconymi literami napisów: "Zbudowano MDCCIY" na jednej, "Odnowiono MCMXXXIV" na drugiej, wmurowane
były po obu stronach wejścia do budynku Długa 7. Przed
wojną mieściło się w nim Ministerstwo Sprawiedliwości.
W czasie Powstania stacjonowały oddziały AK i Komenda
Główna. W piwnicach solidnego budynku, o grubych
ścianach i stropach, umieszczono szpital powstańczy.
Częściowo zbombardowany i wypalony gmach przetrwał
do końca. Komenda przeszła kanałami ze Starówki do
Śródmieścia w nocy z 25 na 26 sierpnia. Ostatnie oddziały AK wyszły w nocy z 1 na 2 września. Tylko niewielu
rannych zdołano zabrać. Szpital na Długiej pozostał:
ciężko ranni i sanitariuszki. Niemcy ostrzeliwali długo
opustoszałą dzielnicę, zanim weszli na Starówkę 2 września.
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"Rozpoczęły się od razu masowe mordy i gwałty. Ocalałą
ludność cywilną z północnej części dzielnicy spędzono
pod eskortą do parku Traugutta oraz na Stawki, z południowej - na plac Zamkowy. Połowa tej ludności miała
rany. Niedołężnych oraz podejrzanych o należenie do Armii Krajowej rozstrzeliwano. Taki sam los spotkał ciężko
rannych, których mordowano pod kierownictwem majora
Kotschke lub spalono żywcem w szpitalu piwnicznym.
Masakrze tej uległy szpitale na Długiej 7 - 430 ciężko
rannych - na Podwalu pod nr. 23 ("Krzywa Latarnia") i
pod nr. 11 ("Czarny Łabędź"), rannych rozstrzelano na
Wąskim Dunaju. Tylko znikomą część rannych pozwolono wynieść. Część rannych w szpitalu przy Miodowej
uratowali leżący tam ranni żołnierze niemieccy."14
Płyta marmurowa jest krucha. A jednak dwie białe marmurowe płyty wmurowane na Długiej 7 przetrwały i
miny burzące, i artylerię, i bombardowanie Starówki, i
pożary, i Vernichtungskommando.
Jeszcze długo po wyzwoleniu Warszawy ruiny Starego
Miasta były puste i bezludne. Przychodzili tu ludzie szukać śladów swoich bliskich. W piwnicach wypalonego
doszczętnie budynku Długa 7 odnajdywali resztki zwęglonych zwłok. Nie było nikogo, kto mógłby cokolwiek
powiedzieć. Więc warszawskim zwyczajem pierwszych
miesięcy powrotów do miasta wypisywali na murach za14 A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie, s. 247-249.
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pytania o najbliższych. Na Długiej 7 najłatwiej było napisać pytanie na marmurowej tablicy. Ktoś napisał pierwszy. Potem pojawiło się coraz więcej pytań i nieliczne odpowiedzi. Natrafiłem na te płyty, gdy w roku 1953 przygotowywaliśmy z Janem Furmanem i Lechem Robaczyńskim w Muzeum Historycznym ekspozycję poświęconą
latom wojny i okupacji. Zabezpieczone płyty z ulicy Długiej znalazły się w sali Powstania Warszawskiego. Leżą
w gablocie obok hełmu kapitana Andrzeja Morro, który
oddała do Muzeum jego matka, i "panterki" nieznanego
żołnierza AK. Literki napisów są nadal czytelne. Ile słów
nadziei i rozpaczy można napisać kopiowym ołówkiem
na dwóch niewielkich kawałkach marmuru.
"W tym szpitalu leżała Niusia Majewska lat 18 z nogą
amputowaną oraz Lala Zawadzka (pseudo Irma) również
noga amput. proszę o wiad. Milanówek, ul. Podgórna 18
p. Laudańska." To pierwsze zapytanie wypisane jest u
samej góry płyty "Zbudowano MDCCIY" przez całą jej
szerokość, gdy było jeszcze dużo wolnego miejsca.
Otwiera długą listę pytań. Lakoniczną odpowiedź ktoś
napisał widać już znacznie później. Napisana jest obok,
ale już z trudem mieści się na wąskim skrawku marmuru
pośród innych pytań wypełniających coraz szczelniej płytę.
"Wymienione zastrzelone i spalone przez Niemców."
Podpis nieczytelny.
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Zapisywane na płycie pytania są coraz trudniejsze do odczytania, literki coraz mniejsze. Coraz więcej przychodziło na Stare Miasto poszukujących i coraz mniej pozostawało wolnego miejsca do pisania na marmurowych płytach. Tekst kolejnego zapytania o życie ludzkie musiał
się zmieścić we wnętrzu wykutej cyfry "C".
"Kto wie o Bożenie Kłoś, pseudo Magda. Sanitariuszce.
Adres Praga Stalowa 45 m. 5 Rosochacz."
Dla innego pytania starczyło ledwie tyle miejsca, ile odstępu między cyframi "M" i "D".
"Kto wie o Dunin-Markiewiczu Aleksandrze, proszę zawiadomić Mickiewicza 9 m. 24 Dunin-Markiewicz Olga."
"W szpitalu tym leżał 1944 Henryk Walewski (por. Bronek) wysoki blondyn ranny w obojczyk. Gorąco prosimy
o danie jakiejkolwiek wiadomości rodzinie pod adresem
Marszałkowska 81 m. 14." Odpowiedź wypisana jest tuż
obok, ale żeby w gmatwaninie liter nie pomylić szczęśliwego tekstu, łączy go z pytaniem narysowana strzałka.
"On leżał w tymczasowym szpitalu w kościele Karmelitów Krak. Przedm. 50/54, później został odtransportowany w kierunku Milanówka." Podpis nieczytelny.
Słowo "odtransportowany" jest podkreślone. Żeby nie
było wątpliwości, że tak było na pewno.
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"Kto wie o Świderskim por., leżał w tym szpitalu ranny
29.8. B. proszę o wiadomość Górnośląska 39 parter."
"Kto wie, co się stało z Janem Pujkowskim, brunetem
pseudo Żmudzin, leżącym pod Krzywą Latarnią ze zmiażdżoną..." (reszta nieczytelna).
"Kto wie o Jerzym Borkowskim rannym w obydwie nogi
przyniesionym 29.8, proszę o wiadomość Obozowa 8318."
"Proszę o wiadomość o Bohdanie Makowskim. Borek Falęcki M. Szonert."
"Kto wie coś o Feliksie Kacperskim, ps. «Stary», proszę
(nieczytelne) lub osobiście pofatygowanie się Okęcie,
Bandurskiego 53 a, m. 10."
"Kto znał W. Karpińskiego, proszę o wiadomość j Nieporęcka 12/7. Leżał w piwnicy Sala 2 do 2/944."
"Kto wie o losach ul. Podwale 19, Sł. Krynickiego] - Waldy Możeń."
"Kto wie o losie rannej Kaliny - prosi Matka, Miedziana
3."
"Barbara lat 16 Wawrowska pseud. Krysia sanitariuszka
zam. Chmielna 26 m. 6 proszę kierować wiadomość Włochy" (reszta nieczytelna).
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"Tadeusz Bruszewski był ranny w tym szpitalu, prosi o
wiadomość żona."
Lista pytań jest długa. Tym, którzy je napisali, nie pozostało nic innego, jak wybierać spomiędzy trzech odpowiedzi nie zaadresowanych do nikogo.
"Widziałem jeden z nielicznych, jak niemieckie zbiry
mordowali wszystkich rannych, sam ledwie uszłem
śmierci w tym szpitalu."
"Część rannych została uratowana z palącego się szpitala ok. 40 osób i przetransportowano później do klasztoru
Karmelitanek."
"Kto był ranny ew. młody - został w tym domu (gdy wyszli ze Starego Miasta cywilni) rozstrzelany przez niemców SS."
Dwa słowa "Cześć bohaterom", wypisane obok cyfry "M",
znaczącej tysiąclecie, adresowane są do wszystkich.
Podobnie szczelnie pokryta napisami jest druga płyta z
wykutym napisem: "Odnowiono MCMXXXIV".
I tu rozpoczyna długą listę pytanie umieszczone w lewym górnym rogu - prawdopodobnie pierwsze w kolejności - wypisane dużym czytelnym pismem:
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"Kto wie o Kalinowskiej Zofii rannej przywiezionej 1
września 1944 do tego szpitala? - proszę napisać Praga
Szeroka 33 m. 11 Gozdalska."
Równie czytelnie wypisane jest pytanie umieszczone
między dwoma wierszami wykutych liter:
"Kto wie, co się stało z Chomko Józefem leżącym w tym
szpitalu do kapitulacji Starego Miasta, proszę napisać,
adres mój Praga, Mała 7 a m. 20 - Chomko."
Na płycie coraz mniej miejsca, pytania wpisywane są coraz drobniejszymi literkami.
Najczęściej przychodziły tu szukać matki i żony.
"Kto widział Stanisława Lejmana ps. Rycerz, proszę gorąco o wiadomość pod adres [nieczytelne] Tykocińska 21
Matka."
"Kto wie o Kalinie, leżała ranna w tym szpitalu, prosi o
wiadomość Matka Grodzisk Traugutta 41."
"Kto wie o Czesławie Rychowieckim, leżał w tym szpitalu, proszę dać znać żonie Zachariasza nr 1 m. 18. Rychowiecka."
"Proszę o wiadomość pseud. Ślusarski ranny w głowę
żona."
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"ŚP Jerzy Kamler, zwłoki pochowane na Powązkach
29.3.45 żona."
"Może ktoś wie o losie Zygmunta Figarskiego pseudo
«Firek», prawdopodobnie leżał w tym szpitalu ranny w
nogę przy końcu sierpnia, adres Praga, Jagiellońska 9 m.
4 Figarska.
"Kto wie o łączniczce «Marii» lat 45 siwe włosy poparzona i potłuczona w trwarz i żebra nazwisko Maria de Nisan przebywającej w tym szpitalu od 24-go sierpnia, proszę dać znać C. Vetulani Milanówek Zaduma 6."
"Kto wie o Józefie Świniarku, proszę dać znać Włochy
Żyromskiego 13."
"Kto wie coś o Pr. Marku pseud. Antoni Dąbrowski lat
43. Dać znać Gazownia na Dworskiej H. Hryjewski."
Odpowiedzi są nieliczne. Niewiele pozostawiają nadziei.
"Częściowo niemcy wybijali rannych rozstrzelając rannych, niektórzy żyli. Bez wyjątku wszystkich spalili. Z
tego szpitala wyszła grupa ludzi około 40 osób kobiety i
ksiądz kapelan sanitariusz mający papiery M.C.K. Kilku
doktorów. Ranni, którzy próbowali uciekać pod «Krzywą
Latarnią», zostali masowo rozstrzelani. Działo się to po
poddaniu Starego Miasta godz 13, rano rozstrzelali, potem palili. Sam że żyję, to cud Boski."
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"Kto miał 18 lat, ten nie wyszedł ze szpitala." "tam w
piwnycy mordowały naszy żołnierzy AK."

6. MOKOTÓW - ŚRÓDMIEŚCIE - KONIEC
Nazajutrz po przyjściu do Śródmieścia byliśmy świadkami nie byle jakiej ceremonii w naszym plutonie: ślubu
Marysi (Maria Piechotkowa z domu Huber) i"Jacka".
Na trzy dni przed wybuchem Powstania "Jacek" pojechał
po narzeczoną do Krakowa, żeby ją przywieźć do Warszawy, "bo tu będzie najbezpieczniej". Sam sobie wystawił dokumenty podróży i dojechał do Krakowa bez trudu.
Ale pociągów powrotnych do Warszawy już dla Polaków
nie było. Przekupił bahnschutza - pojechali towarowym.
30 lipca przyjechali oboje do Warszawy.
W przeddzień Powstania rozstali się na Sadybie i od tej
pory "Jacek" nie wiedział, co się z Marysią dzieje, i szukał jej. Odnaleźli się po miesiącu w Śródmieściu.
Ślub odbył się 30 sierpnia w kościele na ulicy Moniuszki
(tam, gdzie dziś pusty plac naprzeciw Telewizji). Kościół
był już kilkakrotnie trafiony, wchodziło się po deskach
przez okno. Śluby nie odbywały się podczas Powstania
często, a że rejon Moniuszki nie był tego dnia pod obstrzałem, więc zjawiło się sporo znajomych, między innymi "Agata" z "Profesorem Janem" i cały nasz pluton z wyjątkiem służbowych. Ślub był uroczysty, jak przystało.
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Panna młoda w pożyczonej "nowej" sukience i w pożyczonych "nowych" butach, z bukietem petunii zerwanych
na ocalałym balkonie domu przy ulicy Przeskok. Pan
młody w "panterce". Oboje z biało-czerwonymi opaskami
na ręku.
Ślubu udzielił im ksiądz "Biblia" - płk Stefan Kowalczyk,
dziekan Warszawskiego Okręgu AK. Na zakończenie uroczystości łupnęła w pobliżu "krowa". Wesele odbyło się
naprzeciw w holu operacyjnym PKO. Był nawet jakiś alkohol na dnie kubków i kanapki z czarnego chleba - smakowitość wielka. W podróż poślubną państwo młodzi
udali się pieszo na ulicę Smolną do rodziców panny młodej.
Na Starówce nie miałem możliwości słuchania radia. Po
przejściu do Śródmieścia nadrabiałem zaległości. Komunikaty powstańczej radiostacji "Błyskawica" nadawane
były w kilku punktach przez uliczne głośniki. Niemal na
każdej kwaterze były odbiorniki, przy pomocy których
można było słuchać całej Europy.
Najciekawsze były komunikaty z Londynu i Moskwy.
Choć polskie audycje BBC kończyły się przygnębiającą
melodią "Z dymem pożarów", słuchaliśmy ich regularnie.
Wiedziałem, że melodia ta jest umownym hasłem
"Burzy" nadawanym nadal uparcie dla oddziałów AK w
kraju, ale ponura dosłowność tytułu na tle płonącej War-
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szawy drażniła za każdym razem. Jeszcze bardziej drażniło wyliczanie kolejnych wyzwalanych miast holenderskich, belgijskich, francuskich i włoskich, i kolejnych
bombardowanych dzielnic i ulic warszawskich. Jeden z
komunikatów BBC, którego wysłuchałem już na Mokotowie, przyniósł informację dotyczącą bezpośrednio nas.
Gabinet brytyjski uchwalił uznanie Armii Krajowej walczącej w Warszawie za składową część sprzymierzonych
Polskich Sił Zbrojnych. Analogiczną uchwałę ogłosił rząd
Stanów Zjednoczonych. Oświadczeniu temu towarzyszyło ostrzeżenie pod adresem Niemców, że pogwałcenie
zasad prawa wojennego w stosunku do żołnierzy AK będzie traktowane jako zbrodnia, a sprawcy będą pociągnięci do odpowiedzialności. Podjęto tę uchwałę dopiero
po trzydziestu dniach walk w Warszawie, po mordowaniu żołnierzy AK wziętych do niewoli i rannych na Ochocie, Woli i Starówce. A do odpowiedzialności za zbrodnie
popełnione w Warszawie nie pociągnięto ani Reinefartha, ani von dem Bacha nigdy.
Nie zagrzałem długo miejsca w Śródmieściu. Mamy znowu iść kanałami. Tym razem z "Kubusiem" na Mokotów.
Zadanie wyjaśnił nam osobiście generał "Grzegorz".
Chodziło o rozpoznanie sytuacji i o sprawdzenie możliwości pomocy ze strony oddziałów partyzanckich zgrupowanych w Lasach Chojnowskich i Kabackich.
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- A przy okazji dowiedzcie się, jak tam się sprawuje podchorąży "Kasztan" - dodał na zakończenie generał.
Choć moje doświadczenia z odsieczą z Puszczy Kampinoskiej były jak najgorsze, zgodziłem się chętnie. Znowu
miałem konkretne zadanie. Może tym razem uda się lepiej niż z oddziałami z Kampinosu.
Wiedziałem, że przejście kanałem ze Śródmieścia na Mokotów i z powrotem będzie długie i trudne. Chciałem się
zrehabilitować przed samym sobą. Może jeszcze kiedyś
spotkam małą dzielną dziewczynę z kanału pod ulicą Bielańską i nie będę musiał się przed nią wstydzić.
Siedem razy szedłem kanałami w czasie Powstania. Za
każdym razem wierzyłem, że tam po drugiej stronie, po
wyjściu z włazu los się odwróci, że nie będę znowu
uczestnikiem kolejnej klęski. Głupia nadzieja, ale konieczna tam, na dole, po ciemku, w smrodzie i błocie. I
tym razem, idąc na Mokotów, byłem przekonany, że to
moje nurzanie się w gównie na coś się przyda. Zeszliśmy
na Powiśle Książęcą, potem już rowem dobiegowym do
domu przy ulicy Okrąg, gdzie odbywała się kanałowa odprawa. Sprawdzili nasze przepustki. Przewodnika uspokoiłem, że nie idziemy pierwszy raz kanałami, ale już się
nie chwaliłem doświadczeniami z trasy Żoliborz-Starówka-Śródmieście. Wartownicy przy włazie rozpoznali
zresztą, skąd jesteśmy, bo "panterki" z Woli były już do-
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brze znane w Śródmieściu. Nie omieszkaliśmy naszyć sobie obaj z "Kubusiem" baretek Virtuti Militari i Krzyża
Walecznych. Tak - przyznaję się - chcieliśmy się nimi pochwalić, ale takie jest chyba żołnierskie prawo.
Trasa kanałami ze Śródmieścia na Mokotów była długa.
Ponad cztery kilometry pod Czerniakowską-Podchorążych-Dworkową - do Puławskiej, aż do włazu na ulicy Wiktorskiej. Najcięższy był odcinek stromego podejścia pod
skarpę pod ulicą Dworkową. Szliśmy pod pozycjami niemieckimi. Kanał szeroki, ale tak stromy, że trzeba się
było wciągać po linie-poręczy, założonej przez saperów
AK z Mokotowa, płytko, ale prąd tak silny, że za każdym
krokiem ścieki bryzgały na twarz, zalewały oczy. Wolałem nie zastanawiać się, co by się z nami stało, gdyby
tak nagle spadł deszcz. Ostatni odcinek przed włazem na
Wiktorskiej był łatwy, a do tego jeszcze oświetlony niebieskimi lampkami.
Zameldowaliśmy się w dowództwie. Spotkaliśmy tam porucznika "Aminiusa" (Zbigniewa S. Mrazka), cichociemnego skoczka spadochronowego, kolegę "Kubusia" z Anglii. Był oficerem informacyjnym w sztabie pułkownika
"Daniela". Obiecał ułatwić nam rozpoznanie i dać ocenę
sytuacji. Przydzielono nam łączniczkę "Basię" (Barbarę
Kostrzewiankę, obecnie Bałuk), która ułatwiała nam kontakty z miejscowymi oddziałami. Nie wiem, co bardziej
utkwiło mi w pamięci, jej uśmiech czy też niefrasobli-
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wość, z jaką prowadziła nas pod ogniem niemieckim na
wysunięte placówki na skarpie.
Chciałem na Mokotowie jak najwięcej sam zobaczyć. Nie
najlepszy to sposób rozpoznania, ale nic go nie zastąpi.
Nie mieliśmy żadnego konkretnego przydziału, chodziliśmy z przygodnymi patrolami. W trakcie jednego z takich patroli doszliśmy do Królikami. Z dowódcą oddziału
stojącego w tym rejonie obserwowałem przedpole przez
lornetkę. Widać było jak na dłoni Sadybę, gdzie 1 sierpnia pożegnałem się z matką i z Magdaleną. Sadyba była
zajęta przez oddziały AK, wzmocnione plutonami przybyłymi z Lasów Chojnowskich. Szeroki pas "ziemi niczyjej",
ciągnący się poprzez pola i ogródki od skarpy mokotowskiej aż po pierwsze zabudowania Sadyby, był nie rozpoznany. Chodziły tam pojedyncze patrole z Mokotowa,
aleją Sobieskiego jeździły niemieckie samochody pancerne. Zaproponowałem, byśmy poszli na Sadybę na rozpoznanie. Przyznaję, że przede wszystkim chciałem dowiedzieć się o matkę i Magdę, ale rozpoznanie aktualnej sytuacji na Sadybie i możliwości kontaktów z Mokotowem
jak najbardziej usprawiedliwiały taką wyprawę. Nikt jednak nie kwapił się na ten patrol. Poszedłem sam. Żołnierze z placówki przy Królikami poinformowali mnie, jak
iść, żeby się nie dać przyłapać niemieckim cekaemom z
klasztoru na Służewcu, i pożyczyli mi na drogę dwa granaty.
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Głupio się czułem, idąc samotnie w biały dzień, otwartym terenem, wśród ogródków działkowych, zagonów
kapusty i pomidorów. Kryć się nie było jak. Pomidory
były znakomite.
Już wśród zabudowy dogoniły mnie sztukasy, które tego
dnia zaczęły obrabiać Sadybę. Domek na Goraszewskiej
był cały. Moje obie panie odnalazłem w piwnicy przemienionej na schron. Nawet się nie zdziwiły, gdy się zjawiłem w zatłoczonym pomieszczeniu.
- Magda, patrz, wujek przyszedł.
- Byłyśmy z babcią po kozie mleko dla małego Jurka. Jak
nadleciały samoloty, schowałyśmy się w malinach. Wcaleśmy się nie bały - chwaliła się Magda. Ale przy następnej serii bomb pozwoliła się wziąć na ręce i przytulała
się do mnie przy każdej detonacji.
Zostałem na noc na Goraszewskiej. Na kolację matka
zrobiła mi jajka na pomidorach, chleb z masłem i kubek
gorącego mleka. To była najwspanialsza kolacja, jaką jadłem w życiu. Od dowódcy miejscowego oddziału AK dowiedziałem się o sytuacji na Sadybie. Nalot sztukasów
nie wróżył nic dobrego. Pożegnałem się skoro świt.
Widziałem wiele nalotów podczas Powstania. Ten, na
który patrzyłem z mokotowskiej skarpy, wracając 1
września z Sadyby, zapamiętałem na całe życie. Łatwiej
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samemu być pod bombami i bać się niż z bezpiecznego
oddalenia patrzeć, jak Niemcy bombardują matkę i Magdalenę. Pogoda była wspaniała, a miejsce na skarpie jakby wybrane do oglądania spektaklu. Dolina Wisły jest tu
rozległa, podnóże skarpy nie zabudowane. Widać aż hen
daleko, po lasy otwockie, ciemniejące na horyzoncie jak
morze. Obserwowałem precyzyjną robotę bezkarnych
sztukasów. Nad płonącą Sadybą stał ogromny, nieruchomy słup dymu. Sztukasy nadlatywały w regularnych odstępach jak na sznurku. Gdy kolejny samolot dolatywał
nad Sadybę, dokładnie w tym samym miejscu na niebie
nagle się odrywał i nurkował w gęsty słup dymu. Nie widać go, słychać tylko zawodzenie silnika i kolejne eksplozje. Wiedziałem, gdzie mam wypatrywać. Nad którą
kępą drzew, na tle którego nieruchomego obłoku czarna
sylwetka bombowca wyłoni się z chmurny dymów i błysków, które za sobą zostawił. Sztukas zajmował swoje
miejsce w kolejce odlatujących po nowy ładunek bomb.
Następny powtarzał dokładnie ten sam manewr. Przy
każdej detonacji czułem, jak Magda przytulała się do
mnie w piwnicy na Goraszewskiej. Nalot już dawno się
skończył, a ja ciągle popatrzyłem na płonącą Sadybę. Dopiero kartka w obozie w Langwasser w listopadzie 1944
roku przyniosła . mi odpowiedź na pytanie, które zadawałem sobie od chwili, gdy ostatni sztukas uciekł z
chmury dymu a nad Sadybą.
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Wojna nauczyła mnie nie dziwić się tak zwanym dziwnym zbiegom okoliczności. Z mokotowskiej skarpy śledziły ten sam właśnie nalot na Sadybę "Weronika", moja
siostra, i "Krystyna". Po ucieczce z kolumny ludzi pędzonych z Woli do Pruszkowa doszły piechotą do Kuznocina
pod Sochaczewem, resztówki majątku państwa Woyzbunów, dziadków "Krystyny". Zarastały dworek pełen gestapowców. Weszły w nocy; przez okno do pokoju babki
"Krystyny". Pani Halina Woyzbunowa, siwowłosa, wytworna pani, nie bała się nikogo. Nieskazitelną niemczyzną i swą postawą potrafiła uchronić dwie młode kobiety
przed pijanymi Niemcami i własowcami, którzy na klombie przed domem rozstrzeliwali ludzi i zrywali kwiaty. W
końcu sierpnia "Weronika" i "Krystyna" wyszły z Kuznocina i postanowiły iść na Sadybę, gdzie spodziewały się
zastać Magdalenę z babcią. Okrążyły Warszawę od południa i nocą doszły aż opodal Królikami. Na Sadybę nie
zdążyły, bo już tam byli Niemcy. Matkę i Magdalenę
Niemcy wyrzucili z domu następnego dnia po nalocie.
Na sąsiedniej ulicy rozstrzeliwali powstańców i ludność
cywilną. Czekały, czy je rozstrzelają, czy popędzą dalej.
Popędzili je do obozu na Czerniakowie, gdzie nadal rozstrzeliwano Polaków. Do obozu w Pruszkowie szły piechotą.
- Bolą cię nogi? - pytała babcia. Magda trzymała fason.
- Po co się pytasz, kiedy i tak muszę iść.
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Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła babcia o czwartej rano po
dojściu do obozu w Pruszkowie, był rosół dla Magdy,
ugotowany na zakupionym od "baby ze Starówki" koźlątku.
Po kilku dniach "Weronika" i "Krystyna" odnalazły w
obozie babcię z Magdalenką, Halę Jankowską (moją bratową) z dziećmi oraz panią Knollową ("panią Wandę") z
jej małym wnuczkiem, synkiem "Elżbiety" - przepędzone
do Pruszkowa z Sadyby. "Ciocia po mnie przyjdzie" - zapewniała Magda. Przez protekcje koleżanek, sanitariuszek z Woli, udało im się wyciągnąć "na lewo" trzy kobiety z dziećmi i zaprowadzić do Milanówka. Tam Maciej
Rościszewski, przyjaciel mego brata, załadował całe towarzystwo na wóz i odwiózł do Kuznocina, gdzie przebywały aż do marca 1945 roku.
Na Mokotowie niewiele mieliśmy do roboty. Chodziliśmy
na patrole, asystowaliśmy przy przesłuchiwaniu jeńców,
zbieraliśmy informacje w sztabie Mokotowa. Nie trzeba
było wiele czasu, by się przekonać, że nadzieje na odsiecz czy pomoc z kierunku Mokotowa są płonne. Na oddziały leśne z Lasów Chojnowskich i Kabackich nie można było liczyć. "Z obiecanych sześciu tysięcy żołnierzy
nie znalazłem nawet jednego plutonu" - meldował już
uprzednio do Śródmieścia rozgoryczony pułkownik "Karol" (Józef Rokicki). Z meldunkiem od pułkownika "Daniela" (Stanisława Kamińskiego) do Komendy Głównej
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wracaliśmy do Śródmieścia. Z przejścia kanałami z Mokotowa do Śródmieścia pamiętam jedynie, że to było
moje przejście ostatnie.
Wróciłem do Śródmieścia. Od tej chwili będę już tylko
biernym uczestnikiem wydarzeń. Będę pełnił służbę,
chodził na patrole, nosił jęczmień od Haber-buscha.
Będę lekko ranny w trakcie przypadkowego patrolu, na
przypadkowym podwórku na Piusa. Będę jeszcze przeżywał chwile nadziei, patrząc, jak radzieckie myśliwce wymiatają sztukasy znad Warszawy, ale coraz pewniej będę
czuł, że to już na nic. Dotychczas myślałem, jak się Powstanie skończy dla nas wszystkich, po powrocie do
Śródmieścia przyłapałem się na tym, że zacząłem oczekiwać, jak się Powstanie zakończy dla mnie.
Idąc Książęcą pod górę, zapamiętałem zburzony kościół
Św. Aleksandra. Zbombardowany był chyba dopiero co,
bo złocenia kasetonów wewnątrz rozłupanej kopuły
błyszczały pełnią kolorów na niebie. Wracaliśmy do PKO
na Jasną, gdzie po przyjściu ze Starówki zastałem nasz
pluton. W rejonie placu Napoleona natknąłem się na ślady niedawnego nalotu i bombardowania. Wąska jezdnia
ulicy Świętokrzyskiej była zasypana gruzem aż pod
pierwsze piętro resztek domów bez szyb. Część budynku
PKO była zburzona, stalowa konstrukcja narożnej kopuły, zrzucona siłą wybuchu, leżała rozerwana i pogięta na
ulicy. Głębokie leje od bomb świadczyły, że skoncentro-
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wanie ataku lotnictwa bombardującego i ognia artyleryjskiego nie było przypadkowe. Niemcy wykryli miejsce
postoju Komendy Głównej. 4 września pocisk z moździerza kolejowego trafił w budynek PKO i eksplodował w
schronie dwa piętra pod ziemią, gdzie mieściła się Komenda Główna AK i szpital. Poległo 30 osób, było wielu
rannych. Został ranny generał "Grzegorz" - szef Sztabu,
płk "Kuczaba" (Kazimierz Pluta-Czachowski) - szef Oddziału V, kilkanaście łączniczek. Wielu rannych leżących
w szpitalu ponownie odniosło rany. "Gotowałam zupę wspomina "Anna". - Ilekroć gotowałam zupę, tylekroć
spadały bomby. Chłopcy śmieli się, niech pani nie gotuje,
bo zaraz spadnie bomba. Pocisk spadł przez szyb windowy. Byłam lekko ranna, ale bardzo pokrwawiona. Chciałam opatrzyć «Grzegorza», ale kazali mi iść na opatrunek. Zeszyli mnie później w szpitalu na Mokotowskiej."
- Byliśmy po służbie - opowiada "Witek" - mieliśmy wolne
popołudnie. Siedzieliśmy na klatce schodowej obok windy, ktoś grał na akordeonie. Przyszedł "Beniek", żeby ze
mną wyjść na ulicę. Wstałem. Mnie dmuchnęło na korytarz, z sąsiedniego pokoju nie wydobyto nikogo.
"Pęd powietrza przewrócił mnie - wspomina "Kleofas". Kiedy odzyskałem przytomność, w ciemnościach, z trudem wygrzebałem się spod przygniatających mnie ciał.
Jęki rannych, gryzący pył wciska się wszędzie, dusi. Wołam: «Agaton», «Agaton»! Odzywają się głosy kolegów.

6. MOKOTÓW - ŚRÓDMIEŚCIE - KONIEC

442

Zapalają latarki. Szukamy wyjść na górę. Jest noc. Czekamy do rana. Przerażający widok. Bomba trafiła w szyb
windowy i wybuchła na samym dole. Górna część gmachu PKO jest zerwana i wygląda jako otwarte pudełko od
konserw. Wśród zmasakrowanych ciał odnajdujemy «Benia», którego rozpoznajemy po «panterce», jakie dostaliśmy na Woli. Ma zmiażdżoną głowę. W kieszeni odnajdujemy strzępy legitymacji."
Wrócili do PKO z patrolem po kilku dniach, żeby próbować odnaleźć w zburzonym schronie części sprzętu radiowego. Ledwie tam dobrnęli przez zburzoną klatkę
schodową, po ciemku, w smrodzie rozkładających się
zwłok.
Generał "Grzegorz", ranny w twarz i z dużą gorączką,
wysłuchał mego meldunku o sytuacji na Mokotowie. Znał
ją już z raportu pułkownika "Daniela", ale zadał mi jeszcze szereg pytań, z których wynikało, że po przyjściu ze
Starówki do Śródmieścia liczył na nawiązanie jakiejś
wspólnej akcji z Mokotowem. Podchorąży "Kasztan", o
którego losach pragnął się dowiedzieć, ciężko ranny
pierwszego dnia Powstania, w ataku na Stauferkaserne
(koszary SS) przy ulicy Rakowieckiej 4, zmarł 18 sierpnia. Dopiero w obozie w Langwasser dowiedziałem się,
że meldunkiem z Mokotowa zawiadomiłem generała o
śmierci jego syna Krzysztofa.
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Kwaterowaliśmy na ulicy Piusa 19 w zdobytym przed
dwoma tygodniami budynku centrali telefonicznej, tak
zwanej małej PAST-y, dokąd przeniosło się Dowództwo
AK ze zbombardowanego gmachu PKO na ulicy Świętokrzyskiej. Zostaliśmy tam już do końca Powstania. Budynek stał w pobliżu linii bojowych i należało liczyć się z
możliwością niespodziewanego ataku nieprzyjaciela,
zwłaszcza gdyby Niemcy dowiedzieli się o miejscu postoju Komendy AK. Miało to jednak i swoje dobre strony. Z
uwagi na bliskość własnych pozycji Niemcy nie bombardowali tego rejonu i nie kierowali nań ognia artylerii.
Wejście do budynku zostało osłonięte od strony Alei
Ujazdowskich solidną barykadą, która chroniła przed obstrzałem i obserwacją wroga.
Nasz pluton "Agaton" wzmocniony kilkunastu żołnierzami z kompanii "Zemsta" batalionu "Pięść", którzy odnaleźli nas w Śródmieściu, został oddziałem osłony Dowództwa AK pod kryptonimem "Oddział Łączności 59".
W dniach 7-8 września dołączyli do naszego plutonu następujący żołnierze kompanii "Zemsta":
1.
2.
3.
4.
5.

sierż, pchor. Andrzej Zawadzki - "Andrzejewski"
plut. pchor. Andrzej Nasierowski - "Sędzimir"
plut. pchor. Zbigniew Szubański - "Clive"
plut. pchor. Walerian Rożalski - "Dań"
plut. pchor. Stefan Rogowiec - "Szaruga"
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6. plut, pchor. Janusz Krzymowski - "Zawieja"
7. plut. pchor. Zygmunt Tomaszewski - "Orłów"
8. kpr. Marian Pyzlak - "Szczotka"
9. sierż. Lucjan Buczyński - "Nieśmiały"
10. kpr. pchor. Maciej Nasierowski - "Brzoza"
11. sanit. Danuta Hibner - "Nina"
Do naszych zadań należało zapewnienie łączności pomiędzy Dowództwem AK a generałem "Monterem" i Delegaturą Rządu oraz patrolowanie w dzień i w nocy rejonu
ulicy Piusa. Bardziej przypominało to służbę wartowniczą niż nasze pierwsze tygodnie Powstania na Woli i na
Starówce. Odnaleźli nas na Piusa koledzy z "Agatona" "Elżbieta", żona "Wojtka", "Philips", "Kocio" i "Hanka",
wrócił ranny na Woli "Bartek".
"Elżbieta" chciała z nami iść do Powstania. Odmówiłem
jej. Została na Sadybie, gdzie przeniosła się po "spaleniu" kolejnego mieszkania, z dziesięciomiesięcznym synkiem, którego jeszcze karmiła. Nie wytrzymała. Trzeciego dnia zdecydowała się iść. Zostawiła synka pod opieką
babci, wzięła plecak i ruszyła przez pola, w górę - na Mokotów. Koło Królikami, przebiegając pod ogniem niemieckim przez Puławską, potknęła się o leżącą na jezdni
zabitą kobietę.
- To był mój pierwszy trup w Powstaniu.
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Doszła do Różanej. Wróciła pod obstrzałem z "czerwonego klasztoru" na skarpie. Dowiedziała się, że przez właz
na Czerniakowskiej wychodzą kanałami z miasta ludzie.
Postanowiła pójść w odwrotnym kierunku. Przy szpitalu
powstańczym na Chełmskiej pokazali jej na środku jezdni otwarty właz. Był stale pod ogniem nieprzyjaciela.
Spod wysokiego ogrodzenia Nazaretanek skoczyć do
włazu było łatwo. Ale jak tam szybko wejść z plecakiem
na plecach? Jak tam w środku jest? Czy jest drabinka? W
kanale była sarna. Bała się długo i często świecić latarką, żeby nie wyczerpać jedynej baterii, jaką miała ze
sobą. Początkowo wydało jej się nadspodziewanie łatwo.
Była w burzowcu, mogła iść. Potem musiała się czołgać.
Długo - z plecakiem na plecach. Paskudnie było. Potem
znowu szła. Z włazu przy Ludnej pomógł jej wyleźć wartownik. Poszła sama na Książęcą w górę mimo ostrzeżenia, że przejść trudno.
- Usłyszałam wtedy po raz pierwszy ryk "szaf. Nie wiedziałam, co to takiego, więc się nie bałam.
Ogrodem Głuchoniemych, przez ruiny kina "Napoleon"
doszła aż do posterunku w Gimnazjum Królowej Jadwigi.
Zameldowała się w kancelarii zgrupowania "Sławbora"
w domu Pod Gigantami, gdzie spotkała kapitana
"Bradla".
- Nareszcie mogłam usiąść i ściągnąć pokarm.
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Dowiedziała się, że jesteśmy opodal w budynku PAST-y,
ale nie chciała się do nas przenieść. Na Frascati, u
"Sławbora", była w pierwszej linii. Została tam odznaczona Krzyżem Walecznych.
"Philips" przytaszczył swoje skarby, z którymi się nie
rozstawał: dwa odbiorniki i rosyjską stację nadawczo-odbiorczą. Nawiązał kontakt z porucznikiem Tadeuszem
Wróblewskim, który w dawnym gmachu ambasady radzieckiej na ulicy Poznańskiej - gdzie mieściła się powstańcza radiostacja "Błyskawica" - montował aparaturę
radiową dla potrzeb Komendy. Przy pomocy odbiorników
przyniesionych przez "Philipsa" słuchaliśmy nie tylko
Londynu, ale także rozmów, które prowadziły między
sobą załogi czołgów niemieckich. Do ostatnich dni Powstania "Philips" pracował nad uruchomieniem aparatury nadawczej. Nie zdążył jej uruchomić z braku części,
ale zdążył ją dokumentnie zniszczyć i Niemcom nie zostawił.
Z rannym "Bartkiem" rozstaliśmy się na Woli. Z upływu
krwi tracił przytomność. Opatrzony prowizorycznie,
przez cmentarze, gdzie szukał naszego plutonu, przeszedł z wycofującym się przygodnym oddziałem przez
getto na Starówkę. Nie mogli mu tam zoperować oka skierowali go do Śródmieścia. Jak tam przejść? Z pistoletem i granatem szedł samotnie wśród palących się domów Długiej. Przez wybite w murach dziury, wielokrot-
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nie ostrzeliwany, wśród pożarów i lejów od bomb, dowlókł się do placu Mirowskiego - Solnej. "Było mi już
wszystko jedno." Przy barykadzie na Ciepłej zatrzymało
go głośne: "Stój, kto idzie?" - Odkrzyknął obowiązujące
na Starówce hasło "Granat". Przepuścili go, ale nie
chcieli uwierzyć, że przyszedł ze Starówki. Uratowała go
legitymacja plutonu "Agaton". W szpitalu na Śliskiej zaopiekowali się nim doktorzy Sobański i Bójko. Operował
go doktor Sobański i nie przerwał operacji, choć Niemcy
bombardowali szpital. Po operacji "Bartek" dowiedział
się, że nie ma oka, a drugie jest zagrożone. Wyszedł z zatłoczonego szpitala, ale wracał na opatrunki. W piwnicy,
gdzie znalazł sobie kąt, ktoś nie pozwalał słuchać radia.
"Bartek" wyszedł. Pod gruzami zginęło w tej piwnicy 40
osób. Gdy zjawił się na Piusa, czuł się znacznie lepiej i
dołączył do plutonu. Ucieszyliśmy się ogromnie.
Od kilku dni Niemcy namawiają ludność cywilną, by wychodziła z miasta. Samoloty zrzucają ulotki podpisane
przez von dem Bacha, podające terminy ewakuacji. Zapowiadają zaprzestanie ognia w dniu 7 i 8 września od
godziny 12 do 13, "by dać najszerszym rzeszom możność
opuszczenia miasta". Sytuacja ludności cywilnej już i w
Śródmieściu stawała się rozpaczliwa. Stłoczeni w piwnicach, głodni, bez wody, schorowani i brudni, pod ciągłym ogniem, mogli tylko czekać. Na co? A jednak czekali, nie chcieli opuścić ginącego miasta.
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Po masakrze ludności cywilnej na Woli nikt Niemcom nie
ufał. Teraz jednak, po sprawdzeniu losów uchodźców
przez PCK, Dowództwo AK zezwoliło kobietom, dzieciom, starcom i chorym na wyjście z miasta. Pułkownik
"Sławbor", dowódca Śródmieścia, potwierdził to oficjalnie w rozkazie. 7 września w południe, zgodnie z zapowiedzią, Niemcy przerwali ogień. Ta pierwsza godzina
ciszy od chwili wybuchu Powstania była przygnębiająca.
Mimo usankcjonowania wyjścia z miasta przez Dowództwo AK - 8 września wyszli tylko nieliczni. Próby rozmów
kapitulacyjnych z Niemcami, o których dowiedziałem się
od pułkownika "Makarego", zaskoczyły mnie i przygnębiły. Było to już wówczas w pełni uzasadnione, ale nie mogłem oswoić się z tą myślą.
Zaczynało nam być głodno. Z pobytu na Woli, Starówce i
Żoliborzu nie zapamiętałem nic, co by dotyczyło jedzenia. Widać to nie było ważne. W Śródmieściu po raz
pierwszy uświadomiłem sobie, że jestem głodny. Chłopcy
zdobyli gdzieś sporą butlę "soczku". Przynieśli ją z dumą
na kwaterę. Pierwszy spróbował - skrzywił się - podał dalej. Drugi - to samo. I tak wszyscy po kolei. Dopiero gdy
ostatni wypił - przyznali się, że popijali zjełczały pokost.
Chleba nie jedliśmy już od dawna. Podstawą wyżywienia
był zapas jęczmienia zgromadzonego w browarze Haberbuscha na Krochmalnej. Z całego Śródmieścia ciągnęły
tam karawany. Szło się długo wśród świeżych gruzów,
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po drabinach, przez połączone ze sobą puste mieszkam; i
przez gęsto zatłoczone piwnice, gdzie ludzie łakomie patrzyli na nasz ładunek. Przejście przez rów w Alejach Jerozolimskich, jedyne połączenie pomiędzy południowym i
północnym Śródmieściem, było już solidnie umocnione i
dobrze zorganizowane. Wartownicy z obu stron regulowali ruch. Pierwszeństwo mieli niosący rannych, po nich
niosący worki z jęczmieniem. Cywile nosili jęczmień na
równi z nami, dzieląc się pół na pół z Kwatermistrzostwem, które zaopatrywało oddziały, szpitale i punkty żywienia, wydające wszystkim głodnym zupę. Potrzebujących było coraz więcej . Jęczmień trzeba było zemleć w
młynku od kawy, co upodobniało go do kaszy - zwłaszcza
gdy ktoś był głodny - ale nie likwidowało ostrych łupinek
- stąd nazwa popularnej w Śródmieściu "zupy pluj", która była podstawą wyżywienia. "Pakulski" skonstruował
co prawda w piwnicy jakiś "ulepszony" młynek do mielenia jęczmienia, ale pluć trzeba było nadal. Dogoniły nas
w Śródmieściu wszy i szkarlatyna. Kilku lżej chorych leżało w bramie na Piusa. "Jacka" z dużą gorączką odprowadziliśmy do szpitala na Koszykową . Gdyśmy go odwiedzili, napędził nam stracha, był nieprzytomny. - Wyliże się, uspokajał lekarz.
Chodziłem na patrole. Po co? Żeby się samemu oszukać,
że jeszcze w czymś biorę udział. W trakcie jednego z takich patroli przyłapał mnie niemiecki granatnik. Pocisku
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nie usłyszałem. Zrobiło mi się nagle bardzo gorąco i
ciemno. Ocknąłem się w piwnicy, dokąd mnie zanieśli.
Dmuchnęło mnie i obsypało drobnymi odłamkami. Wydłubali mi je opalonym nad świecą scyzorykiem w punkcie sanitarnym na Mokotowskiej. Goiło się jak na psie,
ale przeleżałem kilka dni z gorączką w piwnicy na Piusa.
W głowie mi się kręciło, chodziłem jeszcze marnie, ale
pokuśtykałem na płaski dach naszego budynku, gdy
mnie wywołali z piwnicy. Cały pluton stał i gapił się w
niebo. Radzieckie myśliwce. Widać było wyraźnie czerwone gwiazdy malowane na skrzydłach. Były znacznie
szybsze od niemieckich sztukasów. Niemcy, dotychczas
bezkarni, uciekali teraz nisko nad dachami. Już nie mogli
bezczelnie krążyć nad nami i przymierzać się spokojnie
do celu. Nareszcie Niemcy musieli kryć się przed bombami. Radzieckie lotnictwo bombardowało niemieckie
pozycje na Pradze oraz lotnisko na Bielanach i na Okęciu.
Słuchaliśmy każdego komunikatu radiowego. Obok nazw
wyzwalanych miast francuskich, belgijskich i holenderskich zaczynały się pojawiać w nich nazwy podwarszawskich miejscowości. Huk dział zza Wisły potwierdzał komunikaty radiowe. Przeżyłem wówczas najbardziej gwałtowną zmianę nastroju od czasu pierwszej zbiórki na
cmentarzu Ewangelickim. Im nam było ciężej i bardziej
beznadziejnie po kolejnej likwidacji Woli i Starówki, tym
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teraz wydawało się bliżej zwycięstwa. Nasze nieudane
wyprawy do Kampinosu, nawet klęski pod Dworcem
Gdańskim nabrały innego znaczenia. Przedłużały nasz
opór, przedłużały Powstanie, pozwoliły nam dotrwać do
tej upragnionej ofensywy radzieckiej. Wiedzieliśmy z komunikatów radiowych, że biorą w niej udział polskie dywizje. Walki lotnictwa radzieckiego, które oczyściły niebo nad Warszawą, kanonada i pożary na prawym brzegu
Wisły świadczyły o rozwijającym się natarciu. Którejś
nocy usłyszałem nad nami nieznany samolot. Latał widać
bardzo nisko, bo słychać było wyraźnie jego warkot, bardziej zbliżony do terkotania motocykla niż do głuchego
dudnienia nocnych bombowców. Radziecki "kukuruźnik".
Latały tuż nad nami, nic sobie nie robiąc z niemieckiej
artylerii przeciwlotniczej ani z reflektorów, które nie
umiały dać sobie z nimi rady. Ich poczciwy, odważny turkot dodawał nam początkowo chyba jeszcze więcej otuchy niż zrzuty dokonywane w workach z niskiego pułapu. Zrzucali broń, amunicję i konserwy, które podnosiliśmy w pogniecionych puszkach.
13 września Niemcy wysadzili mosty na Wiśle. Początkowo nie zorientowałem się, co oznacza głucha detonacja,
wyraźnie odcinająca się od ognia artyleryjskiego i znajomego głosu kolejowego moździerza. To most Poniatowskiego wyleciał w powietrze. W kilka godzin później
most Średnicowy i późną nocą - most Kierbedzia. Prze-
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prawy przez Wisłę, o których utrzymanie Niemcy walczyli od pierwszych dni Powstania, zostały przez nich samych zerwane. Gdy słuchałem detonacji niszczących
warszawskie mosty, nie myślałem o tym, że trzeba je będzie odbudować, nie przypuszczałem, że sam będę brał
w tym udział. Detonacje oznaczały dla mnie wówczas
przede wszystkim fakt, że Niemcy przegrywają bitwę na
Pradze, że wycofują się na lewy brzeg. Oznaczały rychłą
pomoc dla Warszawy. Nie musiałem sprawdzać rozwoju
wypadków w komunikatach radiowych. Do Komendy
Głównej AK na Piusa doszły meldunki o wyzwalaniu Pragi, o przeprawie batalionu piechoty z 3 Dywizji 1 Armii
Wojska Polskiego na Czerniaków, o nawiązaniu łączności
z oddziałami AK, o krwawych wspólnych walkach. Po raz
pierwszy artyleria polska i radziecka ostrzelała zza Wisły
niemieckie pozycje wskazane przez powstańców. Najważniejsze były teraz komunikaty z przyczółka czerniakowskiego. Toczyły się tam decydujące i najtragiczniejsze walki. Artyleria niemiecka przez kilka dni oszczędzała Śródmieście, bo skoncentrowała ogień na Czerniakowie.
Ranek 18 września był na Piusa jeszcze pełen nadziei i
optymizmu. W piwnicy przy radio oczekiwaliśmy potwierdzenia wielkiej amerykańskiej wyprawy lotniczej na
Warszawę. Zapowiedziana od dawana, była kilkakrotnie
odkładana. W nocy z 17 na 18 września BBC powtórzyło
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zapowiedź wyprawy. Melodia nadawana po porannej audycji 18 miała ją ostatecznie potwierdzić. Jeśli usłyszymy: "Jeszcze jeden mazur dzisiaj" - to oznacza, że wyprawa wystartowała. Cóż to była za radość, gdy zamiast
przygnębiającego "Z dymem pożarów" usłyszałem mazura. Wyobrażałem sobie naiwnie, że ta wyprawa bombowców będzie zapowiedzią nowej formy pomocy, że może
jeszcze wywrzeć jakikolwiek wpływ na losy Powstania.
Radiodepesza z Londynu zapowiedziała, że należy oczekiwać nalotu koło południa. Był pogodny dzień, niebo
bez chmurki. Od dawna pogoda była przeciw nam, sprzyjała niemieckim sztukasom. Teraz wreszcie miała nam
pomóc, miała ułatwić zrzut amerykański na pozycje powstańców. Czekałem na dachu PAST-y. Widowisko było
wspaniałe. Ponad sto czteromotorowych bombowców "latających fortec" - nadleciało w trzech wielkich zgrupowaniach. Leciały wysoko, ponad białymi obłoczkami rwących się pocisków, niewiele sobie robiąc z niemieckiej
artylerii przeciwlotniczej, która otworzyła huraganowy
ogień. Niebo zaroiło się od czarnych punkcików, z których rozwijały się kolorowe spadochrony. Choć wiedziałem, że to nie desant powietrzny, ale zrzut pojemników,
jako spadochroniarz czułem się niemal współuczestnikiem tej akcji. Niemcy w obawie, że to desant powietrzny, nasilili ogień artylerii przeciwlotniczej i cekaemów.
Pociski rwały się wśród obojętnie opadających spadochronów. Coraz to któryś rozdarty odłamkami pocisków

6. MOKOTÓW - ŚRÓDMIEŚCIE - KONIEC

454

tracił swój regularny kształt i leciał w dół. Zrzucane z
wysokości ponad trzech tysięcy metrów spadochrony
opadały długo i powoli. Szczególnie długo i powoli dla
tych, którzy czekali na nie od wielu tygodni, a teraz wypatrywali z niepokojem, czy zrzuty trafią na niewielki
skrawek miasta, skąd będzie można je podnieść. Pierwsze spadochrony były już dostatecznie nisko, żeby rozpoznać, że to nie ludzie, tylko pojemniki. Ogień niemieckiej
artylerii przeciwlotniczej ucichł. O skuteczności zrzutu
miał teraz zadecydować wiatr. Wiał silnie tam w górze i
znosił coraz więcej pojemników nad pozycje niemieckie.
Z 1 284 zrzuconych pojemników Komendant AK pokwitował odbiór 388. Nigdy w czasie Powstania nikt nie zakpił
sobie z moich nadziei tak widocznie, jak ten wiatr, znoszący kolorowe spadochrony na niemieckie pozycje.
Potem to już był koniec. Moje wspomnienia z ostatnich
dni Powstania są w rażącej dysproporcji do wydarzeń, jakie się wówczas rozgrywały. I tych zapisanych na płycie
pamiątkowej na przyczółku czerniakowskim, i tych przypominanych w rocznicowych nekrologach ostatnich oddziałów walczących na Czerniakowie, na Mokotowie, na
Żoliborzu. Nie usiłuję tego ukryć ani upiększyć. Próbuję
do końca zanotować wiernie moje wspomnienia. Może
właśnie to ich ubóstwo jest cząstką prawdy o utraconych
nadziejach.
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Załamanie się pomocy zza Wisły przekreśliło ostatnie
moje nadzieje. A tak bardzo chciałem uwierzyć w tę pomoc. Wiadomości o upadku Czerniakowa i Mokotowa
wysłuchałem niemal obojętnie. Może nawet rad byłem,
że już tam na próżno nie giną polscy żołnierze. 30 września o godzinie 18.30 zakończona została ostatnia w
Warszawie regularna walka powstańców z Niemcami.
Rokowania kapitulacyjne były już w toku, przewidywały
zaprzestanie ognia na 30 września, godzina 17.00. Ale
trzeba było specjalnej interwencji pułkownika "Wachnowskiego" na Żoliborzu, by oddziały pułkownika "Żywiciela" zgodziły się złożyć broń. 30 września - zapamiętałem tę datę. Siedziałem późną nocą w piwnicy na Piusa i
słuchałem radia. Z komunikatu BBC dowiedziałem się o
mianowaniu generała Bora Naczelnym Wodzem Polskich
Sił Zbrojnych. Byłem pierwszym, który go o tym w nocy
zawiadomił. W swych wspomnieniach generał Bór tak
przedstawia tę chwilę:
"Gdy późną nocą trzydziestego września położyłem się i
twardo zasnąłem, zbudził mnie nagle dyżurujący tej nocy
dowódca plutonu ochronnego [...]. Panie generale - zameldował Agaton - przed chwilą w audycji BBC podano
wiadomość, że został Pan mianowany Wodzeni Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych. Przez chwilę myślałem, że
mu się coś przyśniło lub przesłyszało. Nie było nic bar-
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dziej nieoczekiwanego, a co najmniej prawdopodobnego,
jak taka wiadomość w takiej chwili."15
Mogę uzupełnić tę scenę. "Cholera!" - zaklął wówczas
skromny człowiek, któremu los wyznaczył rolę tragicznie
przerastającą jego możliwości. "W tej trudnej chwili - pisze dalej generał Bór - zrozumiałem swoją nominację
jako wysunięcie symbolu, który by jednoczył wszystkich
Polaków. Tym symbolem była Warszawa. Było to jednocześnie uznanie dla ofiarnej i bohaterskiej walki żołnierzy Armii Krajowej."16
Historia osądzi kiedyś, ile było w tej nominacji zakulisowych spraw i płonnych nadziei, a ile oddania czci bohaterstwu żołnierzy Powstania. Pamiętać będę gorzką ironię losu, gdy w dniu zakończenia walk przekazywałem
zatroskanemu generałowi wiadomość o nominacji.
Porządkowano sprawy awansów i odznaczeń. Tak mi
było wówczas źle i ciężko na sercu, że obojętnie przyjąłem awans na kapitana. Natomiast rozkaz Komendanta
AK, w którym za działalność konspiracyjną zostałem odznaczony Krzyżem Walecznych po raz drugi, a wielu żołnierzy z "Agatona" Krzyżami Zasługi z Mieczami, sprawił
mi prawdziwą radość. W dniach gorzkich rozrachunków
15 T. Bór-Komorowski, Armia Podziemna, 3 wyd., Londyn 1967, s.
341-342.
16 T. Bór-Komorowski, Armia Podziemna, Londyn 1950, s. 341.
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z przegranym Powstaniem i zburzoną Warszawą konspiracyjna robota naszej komórki była dla nas źródłem rzetelnej satysfakcji. Przez dwa i pół roku codziennie wygrywaliśmy z Niemcami naszą wojnę.
W tych najcięższych dniach Powstania, w najbardziej
nieoczekiwanym momencie przypomniałem sobie urbanistykę. Właściwie to przypomnieli mi ją podporucznik Stanisław Dziewulski i podporucznik Kazimierz Marczewski.
Na Starym Mieście w Oddziale OW-PPS spotkałem kolegę architekta podporucznika Stanisława Dziewulskiego.
Minęliśmy się przy którejś z barykad. Ponownie spotkaliśmy się pod koniec września w Śródmieściu, a następnego dnia u Dziewulskiego w Alejach Ujazdowskich, już we
trójkę z architektem podporucznikiem AK Kazimierzem
Marczewskim. Wobec spodziewanej kapitulacji i konieczności wyjścia z Warszawy ludzie przygotowywali się do
drogi w nieznane. Kompletowali ubranie i żywność, leki,
pamiątki rodzinne. Gdy zjawiłem się w mieszkaniu-pracowni, zastałem obu kolegów przy pracy: Marczewski
kończył właśnie szkicować projekt dzielnicy mieszkaniowej "Muranów", a Dziewulski - na ocalałej maszynie do
pisania - Wytyczne Programu Odbudowy Warszawy.
Data: 26 IX 1944. Uprzednio, 21 IX 1944, napisał dwustronicową notatkę pt. Konieczność reformy terenowej w
miastach (na przykładzie Warszawy). Było to kontynuacją prac projektowych nad planem ogólnym Warszawy,
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prowadzonych konspiracyjnie przez cały czas okupacji
przez Stanisława Dziewulskiego, Kazimierza Marczewskiego i Zygmunta Skibniewskiego. Dziewulski wręczył
mi kopie Wytycznych programu, jako że nie wiadomo, co
komu przeznaczone, a napisana na maszynie notatka
może się przydać. Przydała się. Zadziwia trafnością sformułowań i niezłomną wiarą w szybką odbudowę Warszawy. Trudno uwierzyć, że była pisana wśród dopalających
się gruzów zburzonego miasta. Przytaczam ją w całości:
Wytyczne programu odbudowy Warszawy.
1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z odbudową Warszawy musi być sporządzony plan
tej odbudowy w formie urbanistycznego szkicu programowego (dawny plan Zarządu Miejskiego nie odpowiada
już dzisiejszym potrzebom urbanistycznym, ponadto po
katastrofie, jaka spotkała Warszawę - stracił cały swój
sens praktyczny jako tak zwany plan zabudowania).
Przedmiotem urbanistycznego szkicu programowego jest
nie tylko odbudowa, lecz również gruntowna przebudowa Warszawy, zmierzająca do naprawienia błędów jej
rozwoju popełnionych w ciągu ostatniego stulecia, powrotu do zdrowej tradycji urbanistycznej oraz zaspokojenia pełni współczesnych potrzeb społecznych, artystycznych i technicznych w życiu wielkiego miasta. Szkic pro-
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gramowy winien być uzupełniony planem kolejnych etapów realizacji odbudowy.
2. W planie przebudowy uwzględnione być muszą w jak
najszerszej mierze wszelkie założenia i budynki, posiadające wartość zabytkową. Dotyczy to zarówno zabytków,
które pozostały, jak również tych wszystkich, które na
skutek zniszczenia będą rekonstruowane.
3. Realizacja planu - już w 1-szym etapie - winna być dokonywana nie drogą wznoszenia pojedynczych budynków, lecz całych zespołów. Będzie to miało na celu zarówno możliwie ekonomiczne uzbrojenie terenu w zakresie komunikacji, wodociągu, oświetlenia itp., jak również
osiągnięcie - już w 1-szym etapie - zdecydowanej formy
architektonicznej powstających fragmentów miasta.
4. Realizacja zespołów architektonicznych w 1-szym etapie, a więc przede wszystkim w ciągu roku 1945-go, winna być przeprowadzona drogą jednolitej akcji społecznogospodarczej i technicznej.
5. Ze względu na konieczność zwalczania bezdomności
przed następną zimą dopuszcza się w ciągu roku 1945
remontowanie budynków częściowo zniszczonych - tych
nawet, których sytuacja niezgodna jest z powziętym planem urbanistycznym. Wyklucza się jednak remontowanie budynków o sytuacji sprzecznej z założeniami urba-
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nistycznymi przeznaczonymi do realizacji już w 1-szym
etapie.
6. Jako dodatkowa akcja przy zwalczaniu bezdomności
może być zastosowane montowanie baraków mieszkalnych. Akcja taka byłaby wskazana zarówno w okresie
najbliższej zimy, jak również w ciągu roku 1945-go, o ile
okazałoby się, że budowa domów mieszkalnych oraz remontowanie budynków częściowo zniszczonych nie wystarcza dla zaradzenia bezdomności przed zimą 1945/46.
Z uwagi na to, że w najbliższym okresie uzbrojenie terenu w najniezbędniejsze inwestycje będzie szczególnie
trudne - przy budowie baraków należałoby również stosować zasadę realizacji zespołami."
Gdy we wrześniu 1946 roku wróciłem do Warszawy (po
niewoli niemieckiej i ukończeniu studium urbanistyki na
Uniwersytecie w Liverpool) i zgłosiłem się do pracy w
BOŚ, Stanisław Dziewulski był moim pierwszym szefem
jako kierownik Pracowni Planu Ogólnego. Kazimierz
Marczewski był wówczas kierownikiem Pracowni Urbanistycznej Śródmieścia, całością zaś prac urbanistycznych BOŚ kierował - wraz z Wacławem Ostrowskim Zygmunt Skibniewski.
Wynosząc z Warszawy po upadku Powstania wystukane
na maszynie Wytyczne i chroniąc je przed kolejnymi rewizjami w oflagach, nie przypuszczałem w najśmielszych
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marzeniach, że dane mi będzie włączyć się do tak wspaniałej ich realizacji.
Toczące się na Piusa długotrwałe narady z udziałem oficerów z Komendy Głównej AK wskazywały na podjęcie
ostatecznych rokowań kapitulacyjnych. Wyznaczona została delegacja do rokowań pod przewodnictwem pułkownika Kazimierza Iranka-Osmeckiego - "Makarego".
Gdy go spotkałem którejś nocy przy umocnionym workami wejściu do naszej kwatery, powiedział mi: "Idziemy
do niewoli". Wiedziałem, że to nas czeka. Ale dopiero
wówczas dotarło to do mnie. Dotychczas w naszych rozmowach - a przecież braliśmy to pod uwagę już od dawna - to było gdzieś, kiedyś. Jakby poza miejscem i poza
czasem. Wtedy w nocy dowiedziałem się, że to w najbliższy poniedziałek. W Sztabie AK opracowano projekt
umowy kapitulacyjnej, który przewidywał przyznanie
praw kombatanckich nie tylko zaprzysiężonym żołnierzom AK, lecz wszystkim, którzy walczyli w szeregach
powstańczych. Drugi zasadniczy warunek gwarantował,
że nikt spośród powstańców i ludności cywilnej nie może
być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu przynależności do ruchu podziemnego i związanej z tym uprzedniej działalności. Projekt domagał się również przyznania
praw kombatanckich kobietom walczącym w szeregach
powstańczych oraz zapewnienia opieki PCK dla ludności
cywilnej, 1 i 2 października obowiązywać będzie od go-
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dziny 5 do 19 dwudniowe zawieszenie broni. W tym czasie ma się rozpocząć ewakuacja ludności cywilnej. Oddziały AK mają wyjść z Warszawy i złożyć broń 4 i 5 października.
Trudno określić, co było dziwniejsze: cisza czy tłumy ludzi, które wyległy na ulicę. Zrobiło mi się żal każdej godziny, która mi jeszcze pozostała w Warszawie. Postanowiłem pójść na Mokotowską 39, do domu mego dzieciństwa, miejsca najbardziej mojego w Warszawie. Mieszkałem tam, odkąd pamiętam, aż do 1936 roku, stamtąd gestapo zabrało mego ojca i brata, tam aresztowali moją
matkę. Już następnego dnia po skoku poszedłem zobaczyć znajomą bramę i okno na pierwszym piętrze w podwórzu, okno naszego "dziecinnego" pokoju. Podczas
okupacji mieszkali "u nas" życzliwi, ale obcy ludzie. Nie
byłem tam ani razu. Dozorca, konfident gestapo, mógł
mnie z łatwością rozpoznać, 1 października 1944, pierwszego dnia zawieszenia broni, poszedłem tam. Chętnie
spotkałbym się wówczas z dozorcą, ale przede wszystkim chciałem być choć raz w tym mieszkaniu przed wyjściem z Warszawy. Dozorca uciekł pierwszego dnia Powstania. Widać bał się spotkania nie tylko ze mną. Przy
wejściu do bramy wisiała nadal tabliczka z nazwiskiem i
godzinami przyjęć mego ojca. Niepotrzebna już od czterech lat. Mieszkanie było puste, ale zamieszkałe widać
do ostatniej chwili. Obok obcych przedmiotów zastałem
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gabinet ojca niemal bez zmian, umeblowany mahoniowymi antykami. Biurko ojca stało w tym samym miejscu w
rogu pokoju przy oknie. Brakowało tylko obrazów Gierymskiego i Fałata ukradzionych przez gestapo. W stołowym nie było jednej ściany i kawałka stropu. Wypełniona
wspomnieniami pustka mieszkania, po którym chodziłem, po raz pierwszy od pięciu lat w niemieckiej "panterce" i z pistoletem u pasa - wydała mi się nierealna. Na
pamiątkę zabrałem fotografie rodzinne i starą mapę Polski, która wisiała obok biurka ojca, Carte Générale et
nouvelle de toute la Pologne du grand Duché de Lithuanie et de Pais Limitrofes, DMCCLXX. Była naklejona na
płótnie i po wyjęciu z ramek i złożeniu mieściła się w kieszeni "panterki". W oflagu w Langwasser musiałem długo tłumaczyć oficerowi Abwehry, który sprawdzał skrupulatnie zawartość mego mapnika, że mapa Polski z
XVIII wieku nie świadczy o zamierzonej ucieczce z obozu. Na wszelki wypadek zabrał mapę do depozytu. "Dep.
Nr 1815" wypisany na odwrocie mapy obok mego nazwiska świadczy, że jednak mi uwierzył, bo wysyłając nas do
obozu w Colditz mapę mi oddał.
Poszedłem na Wydział Architektury, gdzie już poprzednio - po przyjściu ze Starego Miasta - odnalazłem
"Agatę" - Zofię Chojnacką. 1 sierpnia dostała od "Elżbiety" polecenie odniesienia o godzinie pierwszej pieniędzy
na ulicę Mickiewicza. Nie wiedziała o godzinie "W". Na
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Żoliborzu słychać było strzelaninę. Ulice były puste.
Przez wiadukt wracała samotnie środkiem jezdni, między
dwoma szeregami Niemców idących z bronią gotową do
strzału w kierunku Żoliborza.
Zdążyła wrócić przed godziną 17 na Koszykową, na Wydział.
"Pracownia miała być przeniesiona do mnie do domu wspomina "Agata" - ktoś od «Pakulskich» zrobił skrytkę
podłogową. Segregowałam pieczęcie i druki do przeniesienia. Nie zdążyłam.
Do domu miałam odwrót odcięty, na placu przed Politechniką była już strzelanina. Zostałam w pracowni, zdawało mi się, że muszę jej pilnować."
Pozostała tam przez cały okres Powstania. Dostała pilną
robotę. Dla potrzeb dowództwa rysowała plan przejść
piwnicami obejmujący sporą połać południowego Śródmieścia. Nosiła rysunki - jak za dawnych czasów - do odbitki na Wilczą do "Szymańskie-go-Cygańskiego". Firma
funkcjonowała i dopóki elektrownia dostarczała prąd, robiła światłoczułe odbitki rysunków dla Dowództwa AK.
15 sierpnia w gmachu Wydziału Koszykowa 55 w wielkiej sali rysunku odręcznego odbył się koncert. Na tle
gipsowego modelu okna wawelskiego, sięgającego aż po
strop, stał fortepian, na którym Jan Ekier grał Etiudę rewolucyjną. Na skrzypcach grała Irena Dubiska, śpiewała
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Mira Zimińska i Mieczysław Fogg. Koncert przerwali, ale
tylko na kilka minut, niemieccy "gołębiarze" ostrzeliwujący salę. Słuchacze siedzący na podłodze przesunęli się
dalej od okien, fortepianu nie trzeba było przesuwać, bo
stał poza linią obstrzału. W kilka dni później fortepian z
częścią zbombardowanego stropu zjechał na dół.
Z chwilą postanowienia kapitulacji i pójścia do niewoli
przekazałem "Agacie" polecenie naszego szefa: miała zabrać niezbędne wyposażenie pracowni fałszywych dokumentów, wyjść z ludnością cywilną z Warszawy i nadal
pozostawać w konspiracji. Podobne polecenie dostały:
Krystyna Skrobańska - "Katarzyna" z pracowni "Blikle" i
Maria Ambrożewicz-Woyzbun - "Magdalena" z pracowni
"Wedel". Znaczna część GG była jeszcze pod okupacją
niemiecką, walka z Niemcami trwała nadal. Dostarczyłem "Agacie" walizkę z podwójnym dnem - ostatni konspiracyjny produkt "Braci Pakulskich".
Szliśmy do niewoli, "Agata" została sama. Ta samotność
będzie jej ciążyć przez następne miesiące bardziej niż
głód, dyzenteria i pobyt w obozach.
Przeszła przez obozy jenieckie Lamsdorf i Szczecinek.
Wmówiła Niemcom urzędującym w obozowym Arbeitsamcie, którzy wysyłali jeńców na niewolnicze roboty do
Rzeszy, że znalazła się w obozie przez nieporozumienie,
że pracuje w niemieckiej firmie w Poznaniu. Wymieniła
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fikcyjną firmę, adres, telefon, nazwiska. Mówiła płynnie
po niemiecku. Uwierzyli. Poznań, Ostrów Wielkopolski.
Odnalazła znajomych, ale nie chciała ich narażać swym
dłuższym pobytem. W mroźną grudniową noc przeszła
przez granicę GG, niosąc ze sobą, jako jedyny swój dobytek, walizkę z podwójnym dnem.
Zgłosiła się na adres kontaktowy w Krakowie. Po wyzwoleniu Warszawy dalsza działalność konspiracyjna już jej
nie odpowiadała. Chciała żyć normalnie, pracować. W
marcu 1945 roku zgłosiła się do Biura Odbudowy Stolicy
w Warszawie. Jeździła ciężarówką do Łowicza i zwoziła
do Warszawy zbiory biblioteczne Wydziału Architektury,
ukryte tam po Powstaniu w podziemiach klasztornego
kościoła przez Bohdana Guerquina i Jana Zachwatowicza. Książki były pakowane w worki i złożone na trumny
braciszków. Wszystko razem było przemieszane, gdyż
pod ciężarem książek trumny pozawalały się. Naprzeciw
kościoła była apteka. Któregoś dnia aptekarz zapytał
"Agatę":
- Proszę pani, jak to się dzieje, że od kilku tygodni wywozicie z kościoła książki, a nikt nie widział, jak były przywożone?
Z krakowską komórką utrzymywała już tylko luźny kontakt. 28 października wróciła jej matka ewakuowana z
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück na kurację do
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Szwecji, 1 listopada "Agata" została aresztowana przez
organy bezpieczeństwa. Zwolniono ją po trzech miesiącach. Wróciła do pracy w BOŚ i na Wydział Architektury.
Odznaczona Krzyżem Walecznych. Zmarła w Warszawie
30 czerwca 1978 roku.
"Paweł" - Piotr Biegański 1 sierpnia nie dotarł do pracowni na Wydziale. Z domu na Wiśniowej, w którym
mieszkał, Niemcy wygarnęli wszystkich już 2 sierpnia po
południu. Kobiety i dzieci w stronę j Narbutta, mężczyzn
do Stauferkaserne na Rakowieckiej. Sprawdzenie dokumentów i selekcja 300 mężczyzn. Do czego? - nie wiadomo. Nie pomogła "Pawłowi" autentyczna legitymacja z
"gapą" - nie wzięli go. Stał z rękoma do góry pod zakrwawionym murem, na skraju długiego szeregu. Pilnowali
ich żołnierze Wehrmachtu. Koło siódmej zrobiło się szaro. Zdecydował się. Opuścił ręce i szybko dołączył do wybranych 300. Zapowiedzieli, że ich rozstrzelają nazajutrz, a tymczasem na noc zamknęli ich w koszarach.
Tych, co stali pod murem, rozstrzelali jeszcze tego wieczoru. Dwa dni i dwie noce czekali stłoczeni bez jedzenia
i picia. Trzeciego dnia pozwolili rodzinom przyjść pod
ogrodzenie koszar i przynieść jedzenie.
"Paweł" próbował wyjść. Przekupienie wartownika nie
udało się. Lekarz SS, do którego zgłosił się po zastrzyk
na serce, zbił go po twarzy i skopał. Był pewien, że ich
wszystkich wykończą. 23 sierpnia wypędzili ludność z re-
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jonu ulicy Rakowieckiej. Zapowiedzieli im w Stauferkaserne, że wypuszczą tych, którzy mają powyżej czterdziestu lat. Skrupulatnie sprawdzali dokumenty - zakwalifikowanych ustawili czwórkami. Zabrakło trzech do
ostatniej czwórki - kto skończył 39 lat? To już "Paweł"
mógł udowodnić. Znalazł się w ostatniej czwórce tych,
których wypuścili. Pozostałych rozstrzelali.
Wydostał się przez obóz w Pruszkowie, gdzie radziecki
lekarz-jeniec uznał go za "ciężko chorego gruźlika".
1 i 2 października obowiązywało obustronne zawieszenie
broni od godziny 5 do 19. Warszawiacy nie kwapili się do
wychodzenia z ruin miasta, natomiast tłumnie wychodzili
na Pole Mokotowskie po kartofle i pomidory. Punktualnie o 19 2 października Niemcy wznowili obstrzał Śródmieścia. Musieli znać już wówczas rejon, w którym mieściło się Dowództwo AK, bo kładli ogień wyraźnie w naszej bliskości. Po raz pierwszy wtedy ten ogień artylerii
niemieckiej sprawił mi satysfakcję. Bałem się, jak zwykle
w takiej chwili, ale jednocześnie miałem satysfakcję, że
jeszcze do nas strzelają. Potem już była tylko cisza. Kapitulacja została podpisana dnia 2 października wieczorem. Propozycja wysuwana przez Niemców, by podpisane zawieszenie broni rozszerzyć na oddziały AK w całym
kraju, została odrzucona. Pamiętam, że gdy się dowiedziałem o kapitulacji, po raz pierwszy policzyłem jak dłu-
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go trwało Powstanie: 31 dni sierpnia, 30 dni września i 2
dni października. 63 dni.
Ocenę moralną tych 63 dni wyznaczają powstańcze mogiły, składane kwiaty i zapalone znicze. Ocenę militarną
Powstania jako wielkiej bitwy przypomniał w rocznicowym numerze z 1975 roku warszawski tygodnik
"Stolica":
"Przypomnijmy, że trwała ona o 24 dni dłużej niż cała
kampania zachodnia 1940 r. zakończona rozgromieniem
armii francuskiej, belgijskiej, holenderskiej i brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. Ilość sił zaangażowanych
przez Niemców przeciwko Powstaniu wyraźnie przekraczała liczebność Afrika-Korps marszałka Rommla, walczącego w Libii i w Egipcie w latach 1941-43. Aby pokonać Powstanie, Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych (których uznać można z pewnością
również za poległych) i 9 tysięcy ciężko rannych - razem
26 tysięcy, podczas gdy pokonanie prawie 5-milionowej
armii koalicji zachodniej w 1940 r. kosztowało ich 45 tysięcy ludzi. Przeciętnie tygodniowo na froncie włoskim
1943-45 Niemcy tracili 400 zabitych, na froncie zachodnim 1944-45 1 000 zabitych, a każdy tydzień Powstania
kosztował ich 1 250 poległych. Większe straty ponosili
jedynie na froncie wschodnim.
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Powstanie w Warszawie spowodowało, że obrona niemiecka w całym tym rejonie była strategicznie chwiejna,
co można było nadrobić tylko kierowaniem tam coraz to
nowych jednostek. Wreszcie dopiero po upadku Powstania Niemcy byli w stanie zorganizować należycie pozycje
obronne na tym środkowym odcinku frontu wschodniego. Ponieważ przystępują do tego - w następstwie walk
powstańczych - z dwumiesięcznym opóźnieniem, nie
starcza im czasu, aby osiągnąć zaplanowane efekty. W
szczególności nie udaje się im zrealizować decyzji Hitlera o przekształceniu Warszawy w potężną twierdzę, zdolną do wielomiesięcznej obrony i przez długi okres mającą zatrzymać potok radzieckiego zaopatrzenia, które w
ofensywie berlińskiej musiało być transportowane przez
warszawski węzeł kolejowy."17
Pułkownik "Makary" wezwał mnie do siebie. Mieszkał razem z nami na Piusa, spotykaliśmy się często, ale tym razem wezwał mnie oficjalnie, rozmawialiśmy w cztery
oczy. Przedstawił mi krótko, o co chodzi. Generał Bór
zdecydował, że wraz z oddziałami AK idzie do niewoli.
Sugestie Londynu, by próbował się ukryć i przedostać na
Zachód, odrzucił. Razem z nim idą do niewoli ranny generał "Grzegorz", szef Sztabu AK, generał "Monter", dowódca Okręgu Warszawskiego AK, i trzej inni generałowie AK, których nie znałem. Każdemu z nich zgodnie z
17 Militarna rola Powstania Warszawskiego, "Stolica" z 3 VIII
1975, nr 31.
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Konwencją Genewską przysługuje prawo zabrania ze
sobą do obozu jeńców adiutanta i ordynansa. Generał
Bór jako Naczelny Wódz ma prawo do zabrania ponadto
oficera do zleceń. Nominacja generała Bora na Naczelnego Wodza w przeddzień pójścia do niewoli, znana
Niemcom, stworzyła sytuację szczególnie trudną i niebezpieczną. Należy się liczyć z tym, że Niemcy będą próbowali wywierać na uwięzionym Komendancie AK i Naczelnym Wodzu różnorodne presje, że trzeba mu będzie
pomagać w trudnych do przewidzenia sytuacjach.
- Diabli wiedzą, co oni będą chcieli z nim zrobić w niewoli - powtarzał zatroskany "Makary". - Chodzi o to, by poszli z nim do niewoli ludzie, na których będzie można liczyć w każdej sytuacji. - Pułkownik nie taił przede mną,
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 generała Bora. "Wojtkowi", by towarzyszył w tym
samym charakterze rannemu generałowi "Grzegorzowi".
Prosił, by nawet funkcje ordynansów obsadzić, o ile można, zaufanymi chłopcami z naszego plutonu, choć im to
na pewno nie będzie w pierwszej chwili odpowiadało.
Funkcje ordynansów nie istniały w AK. Poprosiłem o
czas do namysłu. Chciałem przemyśleć tę propozycję,
przedyskutować ją z "Wojtkiem" i z chłopcami. Funkcja
adiutanta kojarzyła mi się dotychczas z mało sympatycz-
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ną sylwetką wyelegantowanego oficera. Do tego nie
nadawałem się zupełnie. Pesymistyczne przewidywania
pułkownika "Makarego" zapowiadały jednak całkiem
inną rolę adiutanta uwięzionego Dowódcy AK i Naczelnego Wodza. Generała Bora nie znałem bliżej. Pierwszy
raz spotkałem go po wyjściu z kanału na Starówce, potem w schronie PKO, gdzie osobiście dekorował nasz patrol Krzyżem Virtuti Militari. Na Piusa widywałem go tylko przelotnie. Nie musiał w sobie cech dowódcy, który
umie porwać żołnierzy. Wydał mi się chory, zmęczony,
bardzo nieśmiały. Sposób, w jaki zareagował na wiadomość o nominacji na Naczelnego Wodza, utwierdził mnie
w tej opinii. Ale przecież był Komendantem AK, szedł do
niewoli niemieckiej. Argumenty pułkownika "Makarego",
a zwłaszcza jego osobista decyzja towarzyszenia generałowi Borowi w niewoli, przekonała i mnie, i "Wojtka", i
czterech chłopców z "Agatona". Postanowiliśmy iść do
niewoli niemieckiej razem z Dowództwem AK. Dobór
chłopców, którzy zdecydowali się iść do niewoli z nami,
to był ostatni kawał, jaki zrobiliśmy Niemcom. Zdziwiliby
się niemało referenci gestapo w Warszawie, gdyby się
dowiedzieli, że jako "ordynarni" generałów AK poszli do
niewoli "Blikle" i "Bartek", dwaj najlepsi specjaliści od
podrabiania dokumentów, oraz "Pakulski" - mistrz w pakowaniu, ukrywaniu i przemycaniu najmniej spodziewanych przedmiotów. Narzędzia pracy - wyglądające zresz-
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tą całkiem niewinnie lub ukryte dostatecznie - zabrał
każdy z nich ze sobą.
Dostaliśmy od pułkownika "Makarego" ostatnie polecenie po linii naszej konspiracyjnej specjalności. Zabezpieczyć i ukryć przed Niemcami podręczne archiwum Dowódcy AK, którego nie mógł zabrać ze sobą, a zniszczyć
nie chciał. Nie znałem zawartości sporej paczki, którą
wręczył mi pułkownik "Makary". "Pakulski" miał okazję
po raz ostatni wykazać swe talenty, tylekroć wypróbowane przy ukrywaniu naszych konspiracyjnych materiałów i
broni. Wynalazł gdzieś skrzynkę metalową wielkości
podręcznej walizki. Po wysmarowaniu smołą wewnątrz i
zewnątrz miała zabezpieczyć archiwum, które zdecydowaliśmy zakopać gdzieś w piwnicach PAST-y. Okazało
się, że po umieszczeniu archiwalnej paczki pozostało w
skrzynce jeszcze sporo miejsca. Postanowiliśmy wypełnić je osobistymi pamiątkami.
Włożyłem tam mojego konspiracyjnego visa; który towarzyszył mi wiernie przez całe Powstanie, ktoś - orzełka z
czapki, pistolet i biało-czerwoną opaskę.
Zygmunt Skrobański - "Blikle" - rodzinne fotografie i dokumenty, a wśród nich rękopis Moniuszki: "Arya z kurantami z opery Straszny Dwór. Dla Jadwigi Moniuszko
ułożona na fortepian przez Stanisława Moniuszko r.
1868." Własność z Moniuszków Jadwigi Skrobańskiej.
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Pamiątki rodzinne "Bliklego" wróciły do mnie po piętnastu latach. "Arya z kurantami" - zgodnie z wolą wdowy
po Zygmuncie, Krystyny Skrobańskiej, żyjącej po wojnie
w Londynie, została przekazana 25 lutego 1980 roku do
Biblioteki Narodowej w Warszawie. Mojego visa nigdy
więcej nie zobaczyłem.
5 października mieliśmy wyjść z Warszawy przez rozebraną barykadę u wylotu ulicy Śniadeckich.
"Postanowiłem dalszą walkę przerwać - pisał w ostatnim
rozkazie do Żołnierzy Walczącej Warszawy Komendant
AK. - Wszystkim żołnierzom dziękuję za znakomitą, najcięższym warunkom nie ulegającą postawę bojową. Poległym oddaję hołd należny ich męce i ofierze. Ludności
wyrażam podziw i wdzięczność walczących szeregów i
ich do niej przywiązanie."18
Wieczorem pożegnałem się z resztą plutonu. Siedzieliśmy do późnej nocy, wspominając konspirację i Powstanie.
Spotkamy się w Warszawie!
O godzinie ósmej rano ostatnia zbiórka plutonu i meldunek generałowi Borowi. Najtrudniej było mi żegnać się z
chłopcami z "Agatona". Za barykadą na Śniadeckich nasze drogi się rozejdą. Niewiele umiałem im powiedzieć.
18 T. Bór-Komorowski, Armia Podziemna, s. 351.
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O godzinie 9.15 oddziały powstańcze Śródmieście-Południe zebrały się w kolumnie na ulicy Śniadeckich. Pierwsza i ostatnia zbiórka. W myśl umowy kapitulacyjnej mieliśmy wyjść z bronią w ręku, zdając przedtem resztki
amunicji. Jeszcze poprzedniego dnia postanowiliśmy, że
broni Niemcom nie oddamy i zakopaliśmy ją w piwnicy
na Piusa. Na Śniadeckich szliśmy wśród tłumu milczących ludzi. Starałem się o niczym nie myśleć. Ale to trudno nie myśleć wychodząc z Warszawy. Barykada na Śniadeckich była już częściowo rozebrana. Po drugiej stronie
pusty plac przed Politechniką, w głębi Niemcy. Jeszcze
Polska nie zginęła! Na prawo patrz! Stojący obok ksiądz
błogosławił przechodzące oddziały. Szliśmy wyrównanymi czwórkami.
Po Powstaniu i wypędzeniu ludności Niemcy przystąpili
do ostatecznej zagłady opustoszałej Warszawy. Podstawą tej niewiarogodnej akcji niszczycielskiej był rozkaz
Hitlera, przekazany przez gubernatora Franka 11 października 1944 (w pięć tygodni po wypędzeniu ludności z
miasta), "Warszawę należy spacyfikować, to znaczy, jeszcze w ciągu wojny zrównać z ziemią, o ile konieczności
wzmocnienia obrony nie staną temu na przeszkodzie."
Bezludną, wypaloną i wyburzoną w znacznej części Warszawę Niemcy podzielili na rejony zniszczeń, na narożnych budynkach wypisane zostały numery i daty zniszczeń. Po zrabowaniu domów do akcji przystąpiły specjal-
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ne oddziały "Brennkommando" - podpalaczy i "Vernichtungskommando" - burzycieli. Jednostki te korzystały z
porady ekspertów: historyków sztuki i architektów, którzy wskazywali, co należy zniszczyć w pierwszej kolejności, ponieważ przedstawia największą wartość. Jednym z
takich ekspertów był inż. arch. Alfred Mensebach, którego kolekcję 137 zdjęć wykonanych w trakcie akcji niszczycielskiej odnaleziono w 1945 roku w Lesznie Wielkopolskim.
Akcję niszczycielską prowadzili przez sto dni. Ostatnie
obiekty zburzyli 16 stycznia po południu - fragment kościoła na Powązkach i Bibliotekę Państwową im. Kierbedziów na ul. Koszykowej. A 17 stycznia 1945 r. "odzyskaliśmy wolność".

7. W NIEWOLI. ANGLIA.
POWRÓT DO WARSZAWY
Langwasser, Oflag 73. Obóz jeniecki pod Norymbergą.
Jesienią 1944 roku zastaliśmy tam kilka tysięcy oficerów
włoskich i kilkuset oficerów rumuńskich. Niedawni
sprzymierzeńcy Hitlera w ostatniej chwili zdążyli jeszcze
zostać oficjalnie wrogami III Rzeszy. Siedzieli w niewoli
od kilku miesięcy, wyczekując końca wojny. Otoczeni
drutami kolczastymi. I pogardą Niemców.
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Nie czuliśmy do nich sympatii. Mieszkaliśmy w identycznym drewnianym baraku, jedliśmy taką samą brukiew,
pilnowali nas ci sami podtatusiali wachmani na wieżach
strażniczych - ale przecież odmienna droga zaprowadziła
nas za te same druty. Choć byliśmy jeszcze gorzej ubrani
od Włochów i Rumunów, w stare mundury po zmarłych
francuskich jeńcach, które wyfasowano nam zamiast naszych cywilnych ubrań i powstańczych mundurów, nosiliśmy na bardzo różnych furażerkach jednakowe orzełki ręcznie wycięte z blachy - żeby jak najbardziej odróżniać
się od pozostałych jeńców podczas przemarszów do łaźni, do której prowadzono nas pod konwojem raz na tydzień.
Od reszty obozu byliśmy ściśle izolowani. Nasz barak
stojący w środku rozległego obozu wraz z terenem do
spacerów o wymiarach 30 x 40 metrów został dodatkowo
otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego wysokości
trzech metrów, z "własną" wieżą wartowniczą i "własnymi" reflektorami, oświetlającymi w nocy nasz teren.
Oprócz tych dodatkowych rygorów i częstych apeli w
dzień i w nocy, podczas których liczono nas skrupulatnie, zastosowano do nas jeszcze specjalne, nieco humorystyczne środki ostrożności. Nasz barak stał na betonowych słupkach wysokości około 80 cm, tak że między
podłogą baraku - przez którą wiało dotkliwie i ciągnął
mróz - a ziemią była wolna przestrzeń. Teren pod na-
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szym barakiem wysypano żółtym piaskiem i codziennie
rano służbowy podoficer właził pod barak i czołgając się
sprawdzał, czy nie ma tam żadnych podejrzanych śladów
podziemnych wykopów. Sława powstańczych przejść kanałami musiała dotrzeć do komendanta obozu, bo najbliższą studzienkę kanalizacyjną o średnicy 40 cm zabezpieczono żelaznym okuciem zamykanym na kłódkę.
W obozie w Langwasser było nam zimno, głodno i gorzko. Dzień dzisiejszy za drutami liczył się tylko dlatego, że
mijał. Ważne było, co będzie jutro i co było wczoraj.
Przez częściowo rozebraną barykadę u wylotu ulicy Śniadeckich wyszliśmy na plac przed Politechniką. Po wypełnionych ruinami ulicach Śródmieścia wydał mi się nadspodziewanie rozległy i pusty. Niemcy stali w połowie
drogi między wylotem Śniadeckich a budynkiem szpitalnym na ulicy 6 Sierpnia. Szliśmy czwórkami, niewielką
kolumną, jaką udało się sklecić z kompanii osłony Komendy AK, na czele wychodzących oddziałów AK - Śródmieścia Południe. Mundury, cywilne łachy, obładowani
podręcznym bagażem.
Pierwsza i ostatnia defilada. Generał Bór i generał
"Grzegorz" żegnali idącą kolumnę.
Przeszliśmy za barykadę niemiecką. Dalej stał gęsty kordon piechoty, rozstawionej po obu stronach jezdni. Za
nimi samochody i motocykle pełne żandarmów z pistole-
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tami maszynowymi gotowymi do strzału i fotoreporterzy.
Trafił im się niezły temat. Szliśmy wśród trzasku kamer i
aparatów filmowych. Na rogu alei Niepodległości obojętnie przyglądał nam się niemiecki czołg.
Skierowano nas na dziedziniec Wojskowego Instytutu
Technicznego, zamienionego przez Niemców na Heereskraftfahrpark - wojskową stację obsługi samochodów.
Pomyślałem, nie bez ironii, że po raz pierwszy wchodzę
oficjalnie, główną bramą, do instytucji, która przez wiele
miesięcy zaopatrywała mnie w autentyczną legitymację
służbową "tapicera samochodowego".
Otoczeni kordonem piechoty, idąc wzdłuż rozstawionych
stołów i skrzyń, zdawaliśmy broń. Resztki broni, której
nie zakopaliśmy poprzedniej nocy w ruinach domów na
Piusa obok PAST-y. Całe uzbrojenie naszej kompanii z
trudem wypełniło dno skrzyni. Pusty stół czekał bezskutecznie na długą broń.
Grupę Komendy AK ustawiono na prawym skrzydle i załadowano do samochodów. W pierwszym jechał generał
Bór eskortowany przez dwóch oficerów żandarmerii.
Drobna postać w kapeluszu i zbyt obszernym palcie. Gestem ręki żegnał stojące na baczność oddziały AK. Bo
jakże to: Salutować do kapelusza? Kłaniać się wojsku?
Pojechaliśmy za nim w kierunku Woli.
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Opuściliśmy Wolę po pierwszym tygodniu walk, teraz po
dwóch miesiącach z trudem rozpoznawałem znajome ulice. Jechaliśmy szybko, na ile pozwalały nie uprzątnięte z
gruzu jezdnie, leje od bomb, przejścia w barykadach
przetrasowane przez czołgi, do stacji kolejowej w Ożarowie. Czekał tam na Komendanta AK i towarzyszącą mu
grupę generał von dem Bach z oficerami swego sztabu i
oddziałem żandarmerii, w długich ceratowych płaszczach, z pistoletami maszynowymi w ręku. Otoczyli nas
zwartym kołem. Von dem Bach powitał generała Bora
propagandowym przemówieniem: konieczny jest front
antykomunistyczny, wojna skończy się szybko zwycięstwem Niemiec dzięki użyciu "neue Waffe". Znacznie
ciekawsza była jego wypowiedź na temat działalności gestapo w Warszawie. Jako spec od zwalczania ruchów
oporu (uprzednio zwalczał partyzantkę w Jugosławii), po
Powstaniu Warszawskim oceniał działalność gestapo w
Warszawie jako okrutną, ale głupią, jeśli po pięciu latach
terroru nie potrafiła zapobiec zmobilizowaniu tak licznej
i wyszkolonej armii podziemnej. Jako jedną z przyczyn
bezradności gestapo von dem Bach wymieniał powszechny udział kobiet polskich w konspiracji, co zdezorientowało Niemców.
Po kilku minutach dołączył do naszej grupy generał
"Monter", który wychodził z oddziałami AK - Śródmieścia-Północ przez inną barykadę. Głupio mi było na wi-
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dok generała "Montera" i towarzyszącego mu kapitana,
ubranych w niby-polskie mundury, z polskimi dystynkcjami, uszyte ze zdobycznego, jadowicie zielonego sukna
mundurowego żandarmerii. Wsiedliśmy - pociąg ruszył
natychmiast.
Jechaliśmy wagonem osobowym, między dwoma wagonami z eskortą. Przed każdym przedziałem stał na korytarzu wartownik z pistoletem maszynowym w ręku. Dali
nam jeść.
Jechaliśmy na zachód. Dokąd - nie wiadomo. Po raz
pierwszy zatrzymaliśmy się na stacji w Sochaczewie,
gdzie wyprowadzono generała Bora i pułkownika "Makarego" w asyście oficerów żandarmerii i wartowników.
Zaniepokoiło nas to, ale pocieszającym był fakt, że czekaliśmy na stacji, więc chyba na ich powrót.
Wiedziałem, że pod Sochaczewem, w Kuznocinie, w rodzinnym dworku Woyzbunów mieszkała babka "Krystyny". Jeśli "Krystyna" żyje, to będzie się starała tam dostać. Napisaliśmy karteczki z lakonicznym komunikatem
o nas z prośbą o dostarczenie ich do Kuznocina.
Nasz pociąg specjalny z silnym konwojem wywołał zrozumiałe zainteresowanie na stacji, ale peron był gęsto
obstawiony uzbrojonymi wartownikami, którzy nie dopuszczali nikogo do pociągu. Pod pozorem wietrzenia
przedziałów wyrzuciliśmy napisane karteczki na prze-
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ciwną stronę, na tory. Znalazł je jakiś Polak, bo trafiły
pod wskazany adres. Były to pierwsze wiadomości, że
przeżyliśmy Powstanie.
Po półgodzinie wrócił generał Bór i pułkownik "Makary",
pociąg ruszył. Jak nam opowiadali, samochody z eskortą
zawiozły ich do pobliskiego dworku, gdzie kwaterował
dowódca 9 armii, generał von Lüttwitz. Gdy Polacy weszli, oświadczył im uroczystym tonem, że od tej chwili
generał Bór i jego żołnierze są jeńcami Wehrmachtu,
który będzie przestrzegał, aby postępowano z nimi zgodnie z Konwencją Genewską i w myśl podpisanej umowy
kapitulacyjnej.
Kabotyn. Zgrywał się wobec uwięzionego Komendanta
AK, jakby nie znał Konwencji Genewskiej od pierwszego
dnia Powstania, gdy oddziały niemieckie na podległym
mu terenie rozstrzeliwały jeńców i mordowały bezbronną ludność cywilną.
Z zapadnięciem zmroku do każdego przedziału wszedł
uzbrojony wartownik i zajął miejsce przy drzwiach. Nad
ranem dojechaliśmy do stacyjki Kruglanken (dziś Kruklanki opodal Giżycka). Gdyśmy wysiedli, otoczyło nas
kilkudziesięciu esesmanów z pistoletami maszynowymi.
Odwieźli nas do obozu Waffen-SS, gdzie zostaliśmy rozmieszczeni w schludnych drewnianych domkach. Wartownicy ustawieni przed każdym wyjściem nie pozwalali
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nam wychodzić na zewnątrz. Pobyt w Kruglanken minął
nam głównie na roztrząsaniu: "Co dalej?"
Dopiero później w obozie jeńców dowiedzieliśmy się o
rozmowach, jakie niemieckie dowództwo prowadziło w
Kruglanken z generałem Borem. Zapytywali go telefonicznie, czy podpisana umowa kapitulacyjna dotyczy tylko oddziałów AK w Warszawie, czy też całości AK w kraju. Wobec odpowiedzi, że kapitulacja obowiązuje tylko
walczących w Warszawie, Niemcy sugerowali, by generał Bór wydał rozkaz zaprzestania walki dla wszystkich
oddziałów AK w kraju. Odmówił kategorycznie.
9 października, bez słowa wyjaśnienia, zawieziono nas
pociągiem do Berlina. Na dworcu przyglądano nam się z
wrogą ciekawością. Byliśmy ubrani w większości po cywilnemu, ale z biało-czerwonymi opaskami na rękawie, a
splendoru dodawała nam silna eskorta SS z pistoletami
maszynowymi w ręku. "Polnische banditen."
Przejeżdżaliśmy przez zbombardowany Berlin. Miasto
robiło wrażenie wymarłego. Ulice bezludne, zawalone
gruzem. Tylko środkiem jezdni przetrasowane wąskie
przejazdy. Zawieziono nas do wspaniałej willi - jak nam
powiedziano - siedziby sztabu Himmlera, który chciał ponoć widzieć generała Bora. Czekaliśmy przez cały dzień
w ogrodzie. Do spotkania nie doszło. Pod wieczór odwie-
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ziono nas na nocleg do koszar SS. Tam zastał nas alarm
lotniczy.
Eskortujący nas esesmani kazali nam zejść do schronu.
Wybuchła awantura, gdyż komendant schronu nie chciał
wpuścić "polskich bandytów". Kłócił się z esesmanami,
którzy w trosce o własne bezpieczeństwo chcieli wymusić i dla nas miejsce. Na próżno. Komendant schronu postawił na swoim. Resztę nocy spędziliśmy pod strażą esesmanów na klatce schodowej prowadzącej do schronu.
Czułem się tam tak wyłącznie w roli widza, że ani przez
myśl mi nie przeszło, że angielskie bomby byłyby równie
przykre dla Niemców, jak i dla mnie. Doczekałem się. Po
raz pierwszy lotnictwo bombardujące było po mojej stronie.
Następnego dnia odjechaliśmy do Norymbergi. Langwasser - Oflag 73 - Stalag XII D.
Dziwne miałem uczucie podczas wstępnych formalności,
gdy po szczegółowej rewizji przeprowadzonej przez
funkcjonariuszy obozowej Abwehry podawałem swoje
dane personalne. Przez dwa i pół roku żyłem w Warszawie pod fałszywymi nazwiskami po to, by uniknąć spotkania z gestapo i Abwehrą, a tu, w niewoli, wobec
przedstawiciela tejże Abwehry miałem ujawnić prawdziwe imię i nazwisko. Zarejestrowali mnie pod numerem
4454.
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W skład grupy generałów i wyższych oficerów AK uwięzionych w Langwasser wchodzili:
- gen. dyw. Tadeusz Komorowski-Bór, Komendant AK,
mianowany dnia 30 IX 1944 roku Naczelnym Wodzem
Polskich Sił Zbrojnych (zmarł w Londynie 24 sierpnia
1966);
- gen. bryg. Tadeusz Pełczyński - "Grzegorz", Szef Sztabu AK (zmarł w Londynie 3 stycznia 1985);
- gen. bryg. Antoni Chruściel - "Monter", dowódca Warszawskiego Okręgu AK (zmarł w Waszyngtonie 30 listopada 1960);
- gen. bryg. Albin Skroczyński - "Łaszcz", dowódca Obszaru Warszawskiego (zmarł w Warszawie w 1972);
- gen. bryg. Kazimierz Sawicki - "Prut", dowódca Obszaru Południe (zmarł w Londynie w 1971);
- gen. dyw. Tadeusz Kossakowski, w Powstaniu bez przydziału, przybyły do kraju "mostem nr 2" w maju 1944
(zmarł w Warszawie w 1973);
- płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki - "Makary", "Heller", szef II Odziału Sztabu KG AK (zmarł w Londynie 22
maja 1984)
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oraz towarzyszący im oficerowie i szeregowi AK: ppłk
Tadeusz Zdano wieź, kpt. Stanisław Jankowski "Agaton", rtm. Zdzisław Rubach-Połubiński - "Admirał",
por. Ludwik Hermel - "Kazimierz Boruń", ppor. Zenon
Chorzewski - lekarz, ppor. Jan Wojtowicz - "Wojtek", kpr.
Janusz Makarewicz, kpr. pchor. Janusz Małecki, kpr.
pchor. Zygmunt Skrobański - "Blikle", kpr. pchor. Czesław Wegner - "Bartek", kpr. Piotr Woyzbun - "Janusz",
st. Strzelec Leon Putowski - "Pakulski".
Wobec generała Bora, nawet w baraku za dodatkowymi
drutami, Niemcy stosowali specjalne obostrzenia. Pokój,
w którym mieszkał wraz z generałem "Grzegorzem", zamykano wczesnym wieczorem na klucz, a wartownik
przed drzwiami na korytarzu pilnował ich do rana.
Strach przed możliwością ucieczki któregoś z nas doprowadził Niemców do tego, że nie chcieli przekazać do
obozowego szpitala generała "Grzegorza", którego ropiejąca rana na twarzy groziła ogólnym zakażeniem. Dopiero pisemny protest generała Bora poskutkował. Operacja, której dokonał chirurg-Jugosłowianin, więzień sąsiedniego Stalagu XII D, uratowała generałowi "Grzegorzowi" życie.
Od reszty obozu byliśmy odgrodzeni kolczastymi drutami, od siebie nawzajem dzieliła nas gorycz klęski, nadmiar pytań bez odpowiedzi, niepokój o najbliższych pozostawionych w Warszawie.
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Zdecydowałem się, po długiej rozmowie z pułkownikiem
"Makarym", iść do niewoli jako adiutant generała Bora,
w przeświadczeniu, że mogę mu być przydatny w trudnych okolicznościach. Nie sprawdziła się ta moja gotowość. Lepiej zresztą, że jej generał nie potrzebował. Dystans służbowy, nuda obozowego życia na niby nie sprzyjały nawiązaniu bliższych z nim kontaktów. Niełatwa dla
mnie była konfrontacja wyidealizowanego wizerunku Komendanta AK, następcy legendarnego "Grota", ze zmęczonym, nieśmiałym, uprzejmym i koleżeńskim człowiekiem, z którym stałem wspólnie w kolejce pod prysznic
w obozowej łaźni. Pobyt w Langwasser, wspólny pokój i
niejedna noc przegadana do rana pozwoliły mi natomiast
na nawiązanie serdecznych stosunków z pułkownikiem
Kazimierzem Irankiem-Osmeckim, moim ostatnim szefem w konspiracji i utrwaliły przyjaźń na resztę życia. Z
pozostałymi generałami AK, z którymi spędziłem w Langwasser cztery miesiące, mój kontakt ograniczał się do
wymiany skąpych informacji i zdawkowych uprzejmości.
Myślę, że im było wówczas jeszcze ciężej niż mnie, bo
więcej mieli za sobą i przed sobą przegranych spraw i
zawiedzionych nadziei. Nie przypuszczałem, że krótkie
wspólne spacery wzdłuż obozowych drutów w Langwasser powrócą do mnie po wielu latach nieoczekiwanym listem.
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W marcu 1957 roku napisał do mnie generał Antoni
Chruściel - "Monter". Jakby się usprawiedliwiając, powoływał się "na wspomnienia pewnych chwil z obozu jeńców, zwłaszcza Norymbergi". Pisał z Waszyngtonu na
adres redakcji wydawanego w Warszawie polonijnego tygodnika "7 Dni w Polsce", w którym przeczytał mój artykuł o projektowanym Pomniku Bohaterów Warszawy.
Przesyłał swoje propozycje pomnika, zastrzegając się
żartobliwie, że "to nie jest stawaniem do konkursu". "Pomnik Bohaterów - pisał - postawcie u zbiegu ulic Marszałkowska-Królewska (na Starym Mieście nie ma miejsca, a plac Teatralny straciłby dziś przez pomnik). Forma kopca z betonu, z zewnątrz rzeźby, w wydrążonym
wnętrzu panoramy przedstawiające sceny z lat 1830/31,
1905, 1939, 1944." Tęsknił do Warszawy, choć ani słowa
o tym nie wspomniał. Zapytywał, czy gdyby wrócił, to
mógłby liczyć na mieszkanie i pracę przy odbudowie.
"Mam teraz - pisał - dziwne zamiłowanie do tej kategorii
prac. Nie jestem inż., ale przecież tyle jest tam możliwości wykorzystania człowieka."
Odpowiedziałem niezwłocznie. Nie tając trudności w
znalezieniu dlań pracy w nowym zawodzie ani trudności
mieszkaniowych, namawiałem go do powrotu. Pilno mu
było do warszawskich spraw, bo mi odpisał także niezwłocznie. Martwił się trudnościami, wracał do spraw
pomnika. O sobie i swych najbliższych napisał: "... nie
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pasujemy do emigracji, a możemy to stwierdzić po wielu
latach wygnańczego życia." Umarł 30 listopada 1960
roku o wiele tysięcy kilometrów od Warszawy po wielu
latach pełnych krzywd i goryczy.
Sprawdziłem w Langwasser na własnej skórze trudności
obozowego życia za drutami, o których tyle napisano w
powojennych wspomnieniach. Choć krótko, ale w zaostrzonej dawce, ze względu na ograniczoną liczbę
mieszkańców naszego samotnego baraku, nadmiar problemów, zimno, głodowy obozowy wikt, który musiał
nam wystarczyć przez pierwsze dwa miesiące. Trudno
było nie myśleć o jedzeniu. Pokrajać porcję chleba na
cieniutkie plasterki, usu-szyć je na rurze od piecyka na
chrupiące grzanki i wydzielać je sobie przez cały dzień,
czy posmarować pajdę chleba "całą" margaryną i zjeść
od razu na śniadanie. Bo choć "Pakulski" opracował bezbłędną metodę dzielenia chleba i skonstruował foremkę i
wagę do podziału margaryny, w niczym nie zwiększało to
codziennych porcji. Reszta obozowego wiktu: "herbata" z
sosnowych igieł z sacharyną i brukiew pod różnymi postaciami, nie nadawały się do żadnych ulepszeń, a i do
jedzenia nie za bardzo.
Poza jedzeniem pozostawało niewiele czynności, które
pozwalały na samokontrolę i niepoddawanie się obozowej apatii.
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W tych warunkach codzienne staranne golenie się przy
pomocy ostrzonej na dłoni żyletki oraz mycie się w pieczołowicie wydzielanej menażce zimnej wody, słanie łóżka i codzienny - bez względu na pogodę - długi spacer
wzdłuż drutów, nabierały istotnego znaczenia. Nie mieliśmy książek, nie było obozowej biblioteki. Staraliśmy się
jakoś rozładować gorycz, zabić nudę. Zorganizowaliśmy
wykłady z języków obcych, matematyki, historii, architektury, uroczysty obchód z okazji 11 listopada, wspólną
kolację z opłatkiem w Wigilię Bożego Narodzenia. Po raz
pierwszy, właśnie tam, w obozie Langwasser, wygłosiłem prelekcję o odbudowie Warszawy. Niewiele wiedziałem jeszcze wówczas na ten temat poza tym, że Warszawa na pewno będzie odbudowana i że bardzo chcę w tym
uczestniczyć.
Niezapomnianym przeżyciem w obozowej nudzie były
dla mnie poranne spacery wzdłuż drutów kolczastych,
które odbywaliśmy we trójkę z pułkownikiem "Makarym"
i z "Wojtkiem". Mogliśmy rozmawiać do woli na temat
konspiracji, Powstania, rychłego zakończenia wojny i
bardzo różnych wariantów jej finału dla naszej grupy
jeńców-zakładników. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zaostrzone rygory bezpieczeństwa stosowane wobec nas
nie pochodzą od komendanta obozu, ale są wynikiem
rozkazu z góry i mogą zapowiadać jeszcze niejedną przykrą dla nas niespodziankę.
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O tym, że nasza grupa była nadal tematem zainteresowania gestapo, przypomniała nam w początku listopada wizyta dwu cywilów, którzy zjawili się dla przeprowadzenia
rozmowy z generałem Borem. Nietrudno było rozpoznać,
że to gestapowcy, a sądząc z szacunku, który im okazywał szef obozowej Abwehry, jacyś wyżsi funkcjonariusze
tej instytucji.
Jak nam później relacjonował generał Bór, była to jeszcze jedna próba wciągnięcia go do frontu antykomunistycznego. Odmówił kategorycznie. Przy okazji tej rozmowy wypytywał o losy generała "Grota"-Roweckiego.
Jeden z przybyłych gestapowców prowadził jego sprawę
i osobiście przesłuchiwał go na Alexander-Platz w Berlinie (centrala gestapo). Oświadczył, że stan zdrowia
aresztowanego jest zły. Od chwili gdy wskutek wybuchu
Powstania w Warszawie przestał otrzymywać paczki z
kraju, nie może powrócić do sił. Gestapowiec zgodził się
na propozycję generała Bora, by przesłać generałowi Roweckie-mu paczki od nas, zalecając towarzyszącemu mu
oficerowi Abwehry, by z chwilą otrzymania paczki przekazał ją dalej.
Nie zrozumieliśmy wówczas właściwie, co oznaczały w
ustach gestapowca słowa, że więzień "przestał otrzymywać paczki". Po dwu miesiącach dowiedzieliśmy się
przypadkowo, że nasza paczka przeznaczona dla "Grota"
wciąż leży w obozowej kancelarii Abwehry. Adresat nie
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żył już dawno, o czym dobrze wiedzieli Niemcy podczas
rozmowy z generałem Borem.
Pod koniec listopada dostałem wreszcie pierwszą wiadomość z domu. Pisała matka i "Krystyna". Przeżyły Powstanie, były razem z Magdalenką i moją siostrą. Od tej
chwili byłem pewien, że i ja doczekam się szczęśliwie
końca wojny. Na Gwiazdkę dostałem list od Magdalenki.
Pierwszy jej własnoręcznie napisany list. Konspiracja
wojenna obowiązywała nadal, bo list zaczynał się: "Kochany wujku".
Skończyło się nasze głodowanie. Dostaliśmy paczki z
domu. Tam nasze panie odżywiały się kaszą z majerankiem i namiastką herbaty z sacharyną, ale nam do obozu
wysyłały domowej roboty suchary, smalec i cebulę. Trafił
też do nas mąż zaufania Polaków-jeńców sąsiedniego
stalagu i zaopatrzył szczodrze w znakomite paczki Czerwonego Krzyża. Palacze, którzy dotychczas dzielili na
cztery części jednego papierosa, kupionego za dzienną
porcję chleba od wachmana, stali się nagle posiadaczami
kartonów cameli i lucky strike'ów.
Bogactwo paczkowo-papierosowe nie tylko poprawiło nasze samopoczucie, ale wpłynęło wydatnie na zwiększenie
serwisu informacyjnego oraz liczby reglamentowanych
blankietów korespondencyjnych, które za papierosy dostarczał nam Gwóźdź-tłumacz.

7. W NIEWOLI. ANGLIA. POWRÓT DO WARSZAWY

493

Gwiazdkę w Langwasser obchodziliśmy w niemal pogodnym nastroju. Mieliśmy wiadomości z domu, nawet najwięksi pesymiści przyznawali, że to ostatnia wojenna
Gwiazdka. Urządziliśmy wspólną Wigilię.
Były kolędy, sąsiad, kucharz-Włoch, grał na skrzypcach,
ja na pożyczonej od Włochów za papierosy harmonii.
Dzięki paczkom mieliśmy węgla pod dostatkiem, nareszcie było ciepło w baraku.
Najwspanialszy prezent gwiazdkowy zrobili nam w kilka
dni później Anglicy. Nocny nalot na Norymbergę. Pierwsza fala bombowców zrzuciła rakiety oświetlające na
spadochronach. Potem nastąpiło ciągłe bombardowanie
trwające blisko godzinę. Z jednostajnego łoskotu można
było wyróżnić detonacje ośmiotonowych bomb, po raz
pierwszy użytych ponoć właśnie w tym nalocie. Staliśmy
w otwartych oknach, potem wyszliśmy przed barak, nie
bacząc na odłamki spadające na dach naszej budy. Byliśmy sami. Wachmani dawno już pouciekali z wież strażniczych i poukrywali się w schronach. Nikt nam nie przeszkadzał w kontemplacji pożarów i detonacji.
5 lutego 1945 roku, niespodziewanie, kazano nam się
spakować i pod silną eskortą przewieziono nas do Saksonii do obozu w Colditz.
Colditz - Oflag IV C. Sonderlager, Straflager - obóz specjalny, obóz karny - jak mówili Niemcy. "The bad boy's
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camp" - "Obóz dla niegrzecznych chłopców" - jak mówili
Anglicy. Zamczysko na wysokiej skale nad rzeczką,
zniszczone podczas wojen husyckich, odbudowane przez
Augusta Mocnego na przełomie XVII i XVIII wieku. Z jedynym wejściem przez niegdyś zwodzony most i dębowe
wrota pod zamkową wieżą. Otoczone zasiekami z drutu
kolczastego, oświetlone w nocy rzęsiście reflektorami ze
wszystkich stron, mimo obowiązującego zaciemnienia. W
roku 1940 byli tu więzieni Polacy, między innymi generał
Tadeusz Piskor i admirał Józef Unrug.19
W chwili naszego przybycia w lutym 1945 roku w obozie
znajdowało się około czterystu jeńców: głównie Brytyjczyków, trochę Francuzów od de Gaulle'a, trzydziestu
czeskich lotników z RAF-u i jeden Amerykanin. Byli to
jeńcy specjalnie dobierani: schwytani uciekinierzy z obozów, spadochroniarze, komandosi i grupa tzw. prominents (znakomitości), między innymi kapitan Elphinstone, siostrzeniec królowej Elżbiety, porucznik Lascelles lord Harewood, siostrzeniec króla Jerzego VI, kapitan
lord Haig, syn marszałka, porucznik Alexander, bratanek
marszałka, porucznik lotnictwa Stanów Zjednoczonych
Winant, syn ambasadora USA w Londynie, jakiś kuzyn
Churchilla i kilku innych, tak czy inaczej skoligaconych z
możnymi tego świata. Oprócz tych utytułowanych "znakomitości" było też w Colditz kilku sławnych oficerów tej
19 G. Romilly e M. Alexander, The Privileged Nightmare, Londyn
1954.
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wojny, jak na przykład Group Captain Douglas Bader,
dowódca Skrzydła 12 grupy myśliwskiej, w skład której
wchodził polski dywizjon 302. Jako oficer zawodowy RAF-u, na kilka lat przed wojną stracił obie nogi w wypadku
lotniczym. Ten zdawałoby się zupełny inwalida niesłychaną siłą woli doprowadził do tego, że mając dwie protezy, wspaniale latał i walczył, był jednym z asów Bitwy
o Anglię. Po podwórzu zamkowym w Colditz chodził o
dwóch protezach bez laski. Podczas defilady zwycięstwa
nad Londynem prowadził eskadrę spitfirów.
Do Colditz trafiali karnie schwytani uciekinierzy z obozów, ale można było dostać się tam i za inne "przestępstwa", Belgowie, major Flébus i porucznik Marlière, trafili tam za... zjedzenie kota.
Dowódca obozu w Eichstadt, przed wysłaniem jeńców do
Colditz, ukarał ich przykładnie i opisał to w obozowym
rozkazie:
"pkt 1. Postanowiłem ukarać jeńca wojennego mjr.
Flébus aresztem 10-dniowym za to, że w dniu 2.3.1941
złowił niemieckiego kota, nie będącego jego własnością,
i w dniu 4.3.1941 wziął udział w nielegalnej konsumpcji
kota.
pkt 2... jeńca wojennego por. Marlière, aresztem 14 dni,
za to, że w bestialski sposób zabił niemieckiego kota, nie
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będącego jego własnością, ugotował go i pożarł w nielegalny sposób."
- Pyszny, zupełnie jak królik - wspominał w Colditz major
Flébus.
Skomasowanie przez Niemców w obozie karnym w Colditz dużej liczby połapanych uciekinierów z obozów jenieckich spowodowało takie nagromadzenie specjalistów
od obozowych ucieczek, umożliwiło taką wymianę doświadczeń, że po pewnym czasie nawet z Colditz, najbardziej strzeżonego obozu jeńców, było również kilka udanych ucieczek, także i w polskim wykonaniu.
W Colditz spotkałem dwu znajomych z Warszawy Anglików, których aresztowano na Topolowej.
W końcu marca 1945 roku przybyła do Colditz kilkudziesięcioosobowa grupa jeńców francuskich z 1940 roku.
Nawet się nie zdziwiłem, gdy wśród przybyłych spotkałem kapitana Labaylle, dowódcę baterii, w której przed
pięciu laty odbywałem praktykę na linii Maginota. Podarowałem mu zapasową parę butów, które zabrałem z
Warszawy. Nie musiał odtąd chodzić w drewnianych sabotach. Od niego dostałem moją karykaturę, którą na poczekaniu narysował jego kompan porucznik Séri.
Jeńcy brytyjscy w Colditz byli dobrze wyposażeni i zorganizowani. Dwa razy dziennie otrzymywaliśmy od nich
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serwis najnowszych wiadomości z radiowego nasłuchu.
Zrewanżowaliśmy się, wygłoszoną wobec licznego audytorium, zakonspirowaną przed władzami obozowymi prelekcją o konspiracyjnej walce z Niemcami w Polsce. Z
upoważnienia generała Bora "Wojtek" wygłosił ją po angielsku, ja po francusku. Z powojennej lektury dowiedziałem się, że ponadto generał Bór wygłosił w obozie w
Colditz trzy wykłady o AK.20
Nawet w obozie w Colditz, na dwa miesiące przed kapitulacją, Niemcy nie dali spokoju generałowi Borowi wizją
"frontu antykomunistycznego". Tym razem nie byli to gestapowcy, ale uprzejmy starszy pan. Powoływał się na
przedwojenne Towarzystwo Polsko-Niemieckie, apelował
do wspólnoty europejskiej. Gdy mu generał Bór oświadczył, że na próżno czas traci, zrezygnował z dalszej argumentacji i więcej się już nie pokazał.
Komunikaty z frontu potwierdzały szybki postęp armii
alianckiej i rozwój decydujących o losach wojny ofensyw
radzieckich. Koniec wojny stawał się realny i bliski.
Gdzieś w końcu marca generał "Grzegorz" przeprowadził
z każdym z oficerów naszej grupy rozmowę w cztery
oczy, którą nazywaliśmy "spowiedzią wielkanocną". Zapytywał, co indagowany zamierza robić z chwilą zakończenia wojny. Odpowiedziałem, że chcę towarzyszyć Ko20 J.M. Ciechanowski, Gen. Bór-Komorowski. Trzy wykłady o AK,
"Zeszyty Historyczne", Paryż 1979, nr 49.
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mendantowi AK do końca jego niewoli, potem udać się
do Londynu dla załatwienia spraw formalno-służbowych
związanych ze zrzutem do Polski i wracać do Warszawy.
Nie wiem, czy moja odpowiedź była po myśli generała,
ale w niczym nie zakłóciła uprzejmych stosunków między
nami.
W kwietniu wypadki na froncie zachodnim potoczyły się
bardzo szybko. Armie amerykańskie zbliżały się do Saksonii, a wzrastająca nerwowość Niemców wskazywała,
że dni obozu w Colditz są policzone. W nocy z 13 na 14
kwietnia kazano nam się spakować w ciągu pół godziny,
załadowano nas z grupą "prominents" do dwu autobusów. Ktoś nam zdążył w ostatniej chwili przekazać usłyszany właśnie komunikat o śmierci prezydenta Roosevelta.
Wywieźli nas z obozu. Nazajutrz, 15 kwietnia, obóz w
Colditz został wyzwolony przez armię amerykańską. Nie
było wątpliwości - byliśmy zakładnikami.
Potem już wszystko potoczyło się szybko i bez większej
emocji. Dopiero z powojennej lektury dowiedziałem się,
co nam groziło.
Przez Drezno, dymiące po ostatnim nalocie, przewieziono nas do saskiej twierdzy Koenigstein nad Łabą. Po
przenocowaniu pojechaliśmy dalej przez Pilzno, Kładno i
Pasawę, by 16 kwietnia wylądować w obozie jeńców i
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oficerów holenderskich w Titmoning pod Salzburgiem.
Holendrzy przyjęli nas bardzo serdecznie: paczkami i
koncertem obozowej orkiestry na naszą cześć.
Po kilku dniach przy nocnym apelu wybuchła awantura.
Brak było w naszej grupie sześciu oficerów angielskich.
Po kilkakrotnym przeliczeniu i trzymaniu nas przez wiele
godzin pod strażą pod gołym niebem wywieziono nas do
sąsiedniego miasteczka Laufen, do obozu dla cywilnych
internowanych. Żeby wszystko było formalnie w porządku, nad drzwiami do naszej sali, przy których czuwał
wartownik, umieszczono napis: "Oflag". Po trzech dniach
doprowadzono do nas niedoszłych uciekinierów (z wyjątkiem kuzyna Churchilla, który uciekł z oficerem holenderskim). Ukryli się w piwnicy na terenie obozu, gdzie
ich wytropiły psy policyjne.
Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Czołgi generała Pattona podchodziły pod Salzburg. Jak długo
Niemcy będą nas ewakuowali i dokąd? Coraz było ciaśniej.
Pod koniec kwietnia załadowano nas znowu w największym pośpiechu do autobusu i przez Salzburg, Berchtesgaden przewieziono do Markt-Pongau w Alpach Tyrolskich. Zastaliśmy tam duży obóz jeniecki szeregowych, w
którym spotkaliśmy po raz pierwszy od wyjścia z War-
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szawy żołnierzy AK z Powstania. Lżej mi się na sercu
zrobiło, choć sytuacja stawała się coraz bardziej napięta.
Następnego dnia dotarł tam do nas ambasador Szwajcarii przy rządzie niemieckim, od którego dowiedzieliśmy
się o zajęciu Colditz przez Amerykanów i o alarmie, jaki
wywołało wywiezienie naszej grupy. Robiło się koło nas
gorąco.
Ambasador Szwajcarii otrzymał polecenie poszukiwania
nas i odnalazł w Markt-Pongau. Zdołał przekonać przebywającego w tym rejonie SS-Obergruppenführera i generała policji Bergera, szefa Himmlerowskiej Administracji Obozów Jenieckich (Kriegsgefangenenwesen),
żeby we własnym interesie zgodził się oddać nas pod
opiekę przedstawiciela Szwajcarii.
Jak się dowiedziałem z powojennej literatury, ambasador
musiał przekonać Bergera wówczas również i o tym, by
nie wykonał rozkazu führera. 22 kwietnia 1945 roku, a
więc 10 dni przedtem - jak wspomina H.R. Trevor Roper
w książce Ostatnie dni Hitlera - Gotlob Berger zameldował się w podziemnym schronie Hitlera w Berlinie. Musiał czekać, bo Hitler był na naradzie. Wprowadzono go
wreszcie na rozmowę, na zakończenie której poruszyli
sprawę wysoko ustosunkowanych jeńców angielskich i
amerykańskich, których trzymano jako zakładników. Byli
internowani w zachodnich Niemczech, ale w miarę posu-

7. W NIEWOLI. ANGLIA. POWRÓT DO WARSZAWY

501

wania się wojsk sprzymierzonych zostali oddzieleni od
swych towarzyszy niewoli i skierowani do Bawarii. Gdy
Berger żegnał się, Hitler wstał. Całe jego ciało trzęsło
się. "Drżały jego ręce, noga, głowa i nic innego nie miał
do powiedzenia jak tylko:
- Masz pan ich wszystkich rozstrzelać. Rozstrzelać."21
Nie ulega wątpliwości, że gdyby Berger zdecydował się
wykonać rozkaz führera, dotyczący Anglików i Amerykanina, to już z własnej inicjatywy wykończyłby i nas.
Szczęściem, argumenty ambasadora Szwajcarii i bliskość czołgów amerykańskich były dostatecznie przekonywające. Nazajutrz, to jest 4 maja, już pod flagą szwajcarską, odjechaliśmy w kierunku granicy. Dotarliśmy
jednak tylko do linii frontu utrzymywanej na tym odcinku
przez dywizję SS. Droga do Szwajcarii była odcięta.
Dowódca tego odcinka frontu generał von Schwartz też
widocznie szykował sobie "alibi" wobec bliskiego końca
wojny, bo zaprosił prominentów - a przy okazji i nas - na
podwieczorek do swej kwatery. Obsługiwali nas podoficerowie SS, a generał, opasły grubas z gwiazdką brylantową na piersi, trzymał mowę wyraźnie adresowaną do
naszych brytyjskich kolegów. Nie odbiegała od propagandowych hitlerowskich schematów: była w niej i
wspólnota europejska, i wspólny front przeciwko "zale21 H.R. Trevor-Roper, Ostatnie dni Hitlera, Poznań 1965, s. 144.
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wowi azjatyckiej komuny". Na zakończenie generał zaklaskał w dłonie, wbiegł adiutant - punkt programu był
widać zawczasu przygotowany - i po uroczystym "Heil
Hitler" wręczył mu czerwone pudło. Grubas potoczył
wzrokiem dookoła ze słowami: "dwa są szczególne momenty w życiu żołnierza, kiedy dostaje broń i kiedy zdaje
broń", otworzył pudło i wręczył najstarszemu stopniem z
brytyjskich prominentów pistolet ze swym wygrawerowanym facsimile. Niemcy już się łasili do swych jutrzejszych zwycięzców. Zażenowany kapitan Elphinstone nie
wiedział, jak się zachować wobec wręczanego mu pudła i
wyciągniętej ręki Niemca.
Pojechaliśmy dalej.
Jak formalnie zakończyła się dla mnie wojna? Każdy, kto
ją przeżył, zapamiętał tę chwilę, jakże nieraz różną od
tej wymarzonej.
Dla mnie zakończyła się nijako: 5 maja 1945 roku, o godzinie 6.30, na tyrolskiej szosie pod Wörl, w autobusie z
niemieckim kierowcą jadącym pod szwajcarską flagą.
Wyminęliśmy zamaskowany wśród drzew niemiecki
czołg i kilku żołnierzy, wjechaliśmy w ziemię niczyją. Pogoda piękna, krajobraz niewojenny, spokojnie. Tylko raz
po raz przelatywały po niebie myśliwskie samoloty
alianckie, polujące z niskich wysokości na najmniejsze
nawet przesuwające się po drodze oddziały i samodziel-
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ne pojazdy. Głupio byłoby dostać od własnego - bądź co
bądź - lotnika w ostatniej godzinie wojny.
Czołg z białą gwiazdą, zamaskowany gałęziami opodal
drogi, nie zwrócił na nas uwagi. Zatrzymał nas dopiero o
kilkadziesiąt metrów dalej samotny żołnierz z pistoletem
maszynowym w ręku, w hełmie nie znanego mi kształtu.
Na lewym rękawie miał naszyty znak rozpoznawczy swej
jednostki: zielony kaktus na biało-żółtym tle. Był to wysunięty posterunek 103 dywizji piechoty amerykańskiej.
Sztab jej mieścił się w Innsbrucku, dokąd nas skierowano. Dowódca przyjął nas serdecznie i niekonwencjonalnie, wręczając każdemu na powitanie po dwie pary krótkich kalesonów koloru khaki.
Następnego dnia pojechałem z generałem Borem i trzema prominentami do dowództwa frontu. Zapamiętałem,
że kierowca amerykańskiego dżipa, którym jechaliśmy,
rozmawiał z nami po polsku. Nie zastaliśmy amerykańskiego generała, dowódcy armii, który omawiał warunki
kapitulacji z dowódcą niemieckim, a następnego dnia
rozstaliśmy się z prominentami. Oni odlecieli do Anglii,
nas skierowano do obozu polskich jeńców wojennych w
Murnau. Spotkaliśmy tam resztę wywiezionych z Colditz
Polaków i sporą grupę oficerów i żołnierzy AK z Powstania Warszawskiego. Od kogoś z napotkanych znajomych
dostałem biało-czerwony proporczyk do naszycia na beret.
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Po paru dniach wraz z generałem Borem, "Grzegorzem"
i "Monterem" odlecieliśmy samolotem do Paryża.
13 maja zameldowałem się w Oddziale IV Sztabu w Londynie.
Po trzech miesiącach poprosiłem generała Bora o zwolnienie mnie z funkcji adiutanta. Nasza wspólna powstańcza droga skończyła się 5 maja pod Wörl, gdyśmy minęli
amerykański czołg. Teraz zaczynał się nowy rozdział. Generał wizytował Polskie Siły Zbrojne i przygotowywał się
do podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał odwiedzić ośrodki polonijne. O mojej decyzji powrotu do Warszawy wiedział i rozumiał ją. Życzył mi powodzenia. Żal
mi go było, że nie mógł jak ja do Warszawy powrócić.
Polacy na Wyspie stanęli wobec pełnej goryczy i zawodu
konieczności demobilizacji. Władze brytyjskie zachęcały
do repatriacji. Tych żołnierzy polskich na Zachodzie,
uwolnionych z obozów jenieckich żołnierzy września
1939 roku oraz AK, którzy nie decydowali się wracać zaraz do kraju, czekało przekształcenie Polskich Sił Zbrojnych w Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Przygotowywałem się do powrotu. Chciałem być jak najbardziej przydatny przy odbudowie Warszawy, więc zapisałem się na roczne studium urbanistyczne na Uniwersytecie w Liverpool. Był tam najstarszy wydział urbanistyki
w Anglii, a chyba i jeden z najstarszych na świecie, na
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którym wykładali między innymi tacy urbaniści, jak
Abercoombie i Holford.
W grudniu opublikowałem w londyńskich "Wiadomościach" krótkie opowiadanie pt. Pomidory na Żoliborzu o
naszym przejściu ze Starówki, potem jeszcze dwa: W kanałach Warszawy o pierwszym przejściu kanałami z Żoliborza do Starego Miasta i Ludzie z lasu o natarciach na
Dworzec Gdański. Chciałem na gorąco utrwalić wspomnienia. Na ich dokończenie potrzebowałem trzydziestu
lat.
Z listów od matki, siostry i "Krystyny" - Hanki mogłem
sobie wyobrazić, jak niełatwo jest ludziom żyć w zrujnowanej Warszawie, tej pierwszej, mroźnej powojennej
zimy.
Matka i siostra wróciły z Magdą na Mokotowską. "Magda jeździ w stołowym pokoju na łyżwach - pisała siostra z
uszkodzonego bombą mieszkania - sprzedałam obrączki
moją i babci, mój brylant, antyki po ojcu."
Piekły ciastka na sprzedaż. Siostra pracowała jako lekarz. Pierwsze buty kupiła Magdzie za zastrzyki dożylne,
które robiła szewcowi na Pradze. "Krystyna" - Hanka
zdała maturę, potem egzamin konkursowy na Politechnikę w Łodzi. Nie pisała o trudnościach i dopiero po przyjeździe do Warszawy dowiedziałem się, że studiując, sy-
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piała na zestawionych krzesłach w nie opalanym pokoju,
a głodową dietą
doprowadziła się do skrajnego wyczerpania i choroby
serca. Ciuchy z paczki, którą jej przysłałem - choć bardzo by jej się przydały - sprzedawała za grosze, żeby
mieć co jeść.
Nie wiedziałem, jak dam sobie radę w Warszawie po powrocie.
"Boję się - pisałem w jednym z listów do matki - że mój
powrót nie zmniejszy Waszych kłopotów, ale sprowadzi
Wam jeszcze jedną kulawą kaczkę."
W kwietniu 1946 roku spotkałem w Londynie kolegę-architekta Stanisława Dziewulskiego, który wraz z kilku
urbanistami warszawskimi przyjechał na konferencję do
Hastings. Opowiadał mi o pracy w Biurze Odbudowy
Stolicy. Napisałem do Warszawy z prośbą o formalne zapotrzebowanie dla mnie do pracy w BOŚ. Przychylna odpowiedź, którą wkrótce otrzymałem, pomogła mi w załatwieniu formalności wyjazdowych z Anglii.
3 lipca 1946 uzyskałem dyplom ukończenia studium
urbanistycznego "Civic Design" Uniwersytetu w Liverpool. W sierpniu zgłosiłem się na wyjazd do kraju. Przed
wyjazdem z Londynu do obozu przejściowego zwróciłem
się do szefa VI Oddziału Sztabu z prośbą o wyasygnowa-
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nie mi odpowiedniej sumy na zakup książek architektonicznych i urbanistycznych, które chciałem zabrać ze
sobą. Myślę, że 42 książki, które zakupiłem za uzyskane
pieniądze i przekazałem do Biblioteki Wydziału Architektury, oraz 70 książek dla Publicznej Biblioteki Technicznej, przydały się w Warszawie. Album pt. Numeri di Vitruvio wręczyłem osobiście profesorowi Lechowi Niemojewskiemu.
8 września przybiliśmy do nabrzeża wypalonego portu w
Gdańsku. Wśród nielicznych oczekujących rozpoznałem
z daleka "Krystynę" - Hankę. Ona nie mogła mnie odnaleźć wśród tysiąca jednakowych battledressów i granatowych beretów tłoczących się na pokładzie wzdłuż balustrady.
Zgłosiłem się do placówki Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, gdzie tak jak każdy z przybyłych złożyłem na
piśmie "przebieg służby wojskowej od 1939 do 1945
roku". W trakcie uzupełniającej rozmowy na pytanie, jakie kursy szkoleniowe ukończyłem w Anglii przed skokiem do Polski, odpowiedziałem: Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej. Nie wzbudziło to zainteresowania
mego rozmówcy. Dostałem zaświadczenie Nr 780163
stwierdzające, że w dniu 9 września 1946 roku zarejestrowałem się w Punkcie Przyjęcia w Gdańsku-Porcie, że
mam "pierwszeństwo i prawo jednorazowego bezpłatne-
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go przejazdu wszelkimi środkami lokomocji do Warszawy", prowiant i zapomogę w wysokości 100 zł.
Do Warszawy pojechaliśmy pociągiem razem z "Krytyną"
- Hanką. Ślub nasz odbył się 1 października 1946 roku w
kościele na Saskiej Kępie.
15 września 1946 roku zgłosiłem się w Biurze Odbudowy
Stolicy (BOŚ), gdzie zostałem zatrudniony w Pracowni
Planu Ogólnego. Gdy zjawiłem się w I pawilonie na Ujazdowie, speszyłem się. Na ścianie w pracowni wisiał duży
rysunek: Perspektywiczny Plan Odbudowy Warszawy.
Pomyślałem: Spóźniłem się. Nie zostało już dla mnie nic
do roboty. Wkrótce jednak wiedziałem, że tej roboty zostało bardzo dużo. Dla mnie na trzydzieści lat.
Szybko uczyłem się warszawskiej urbanistyki. Miałem
wiele satysfakcji, gdy powierzono mi przygotowanie i
wygłoszenie referatu pt. Plan zagospodarowania przestrzennego Warszawy w latach 1947-1965 na III Sesji
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy, która odbyła się
31 marca 1947 roku w obecności prezydenta Bieruta.
Wkrótce rozpoczęliśmy projektowanie Trasy W-Z.
Przez niemal trzydzieści lat pracowałem jako architekturbanista nad odbudową i rozwojem Warszawy. Nie wyobrażam sobie piękniejszej roboty.
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V. I CO DALEJ?
1. JANUSZ KIESZKOWSKI I PRZEMYSŁAW SIWIK
Wspominając pracownię profesora Bohdana Pniewskiego, w której pracowałem w dniu wybuchu wojny, wymieniłem kolegów, z którymi pracowaliśmy do 1 września
1939 roku. Obok nazwiska Janusza Kieszkowskiego
umieściłem w nawiasie: zamordowany w roku 1940. Dla
mojego pokolenia było to jednoznaczne. Dla pokolenia
moich wnuków potrzebne uzupełnienie: Janusz Kieszkowski, jeniec obozu w Kozielsku, został zamordowany
przez NKWD w 1940 roku w Katyniu.
Przemysław Siwik, jeniec obozu w Starobielsku, został
zamordowany przez NKWD w miejscu i okolicznościach
dotychczas nie wyjaśnionych.

2. WITOLD SYRUNOWICZ
Kolejne uzupełnienie jest bardzo świeżej daty, a odnosi
się do mego pobytu w Kownie na trasie Warszawa - Paryż. Po ucieczce z obozu internowanych w Połądze do
Kowna zamieszkałem u państwa Syrunowiczów. Ich go-
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ścinność i odwagę, jakiej trzeba było, by ukrywać poszukiwanych przez policję oficerów polskich, opisałem w
książce, a w sercu zachowałem na zawsze. Niestety nigdy więcej z nimi się nie zetknąłem. Będąc w marcu 1987
roku na spotkaniu autorskim w Elblągu, relacjonowałem
ten mój kowieński epizod i nieoczekiwanie natrafiłem na
ślad państwa Syrunowiczów.
Jeden z uczestników spotkania, pan Andrzej Wiśniewski,
był uczniem profesora Witolda Syrunowicza, który w
gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu po
wojnie uczył matematyki. Były uczeń - dziś siwy, starszy
pan - serdecznie wspomina zmarłego w 1980 roku "profesora Sinusa".
"Był wymagający, serdeczny, z poczuciem humoru. Lubił
dworować sobie z dziewczyn, przymawiając się, by go
zapraszały na litewskie bliny. Nawet gdy się na nas złościł, czuliśmy, że nas lubi."
Po nitce do kłębka, przez książkę telefoniczną Elbląga, w
której nadal figuruje telefon profesora - trafiłem do jego
syna inżyniera Wiesława Syrunowicza zamieszkałego w
Gdańsku, który - w odpowiedzi na mój list - nadesłał mi
informacje o ojcu i fotografie rodzinne z tamtych lat.
Witold Syrunowicz, matematyk, był działaczem i organizatorem życia oświatowego, kulturalnego i sportowego
Polonii na Litwie. Nauczycielem w gimnazjum im. Adama
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Mickiewicza w Kownie, prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego "Pochodnia" i klubu sportowego "Sparta". Brał
czynny udział w działalności konspiracyjnej, przeciwstawiającej się w okresie przedwojennym wynaradawianiu
Polaków przez władze litewskie. W roku 1945, w jednym
z pierwszych transportów repatriacyjnych, znalazła się
rodzina Syrunowiczów. Zamieszkali w Elblągu, gdzie
profesor podjął pracę pedagogiczną.
"Szkoda, że ojciec nie mógł zapoznać się z treścią pańskiej książki - wspomina syn - natomiast matka, Genowefa Syrunowicz, zmarła w 1986, czytała kilkakrotnic przygody «Agatona» i podarowała mi książkę, traktując ją
jako pamiątkę rodzinną."
Żałuję, że nie było mi danym spotkać państwa Syrunowiczów po wojnie. Tym bardziej cenię sobie ten odnaleziony po latach ślad po nich.

3. JANUSZ ZALEWSKI - «CHINEK»
Paryż 1939, koszary Bressuire, punkt zborny Polaków.
Spotkałem tam mego przyjaciela Janusza Zalewskie-go "Chińczyka", kolegę ze Szkoły Podchorążych Rezerwy
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i z Wydziału Architektury. W listopadzie 1939, w ogonku po zupę, Janusz
opowiadał mi, jak z pułkownikiem Stanisławem Rostworowskim wystartowali z Warszawy do Paryża. Wyjście
pułkownika Stanisława Rostworowskiego i Janusza Za-
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lewskiego z Warszawy, po wrześniowym oblężeniu, to
drobny przyczynek do studium psychologicznego o
Niemcach i Polakach czasu wojny.
W pierwszych dniach po kapitulacji Warszawa była otoczona przez wojska niemieckie, które nie wpuszczały nikogo z zewnątrz do miasta. A ludzie cisnęli się tłumnie,
by sprawdzić skutki bombardowania, odnaleźć swych
najbliższych, dowieźć im żywność. Potrójny kordon posterunków obsadził drogi dojazdowe i nie wpuszczał nikogo. Ale Janusz okazał się równie dobrym piechurem,
jak i psychologiem. Z prawdziwym kunsztem harcerskowojskowym przeprowadził pułkownika przez pierwszy
wewnętrzny kordon placówek najbliższych Warszawie,
po czym zawrócili i ujawnili się na drodze, prosząc wartownika, by im pozwolił przejść do Warszawy. Idą z
Otwocka, chcą jak najszybciej dostać się do rodzin.
Niemiec był nieubłagany. Do Warszawy nikomu wchodzić nie wolno. Rozkazał wyprowadzić ich za obydwa zewnętrzne kordony posterunków. Ordnung muss sein Porządek musi być.
Dalej poszło już łatwiej. Via Ryga-Sztokholm, jako jedni z
pierwszych przybyszów z Warszawy, zameldowali się w
Paryżu:
- gen. bryg. Stanisław Rostworowski - "Odra", "Rola", w
1942 powrócił do kraju. W 1944 awansowany do stopnia
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generała brygady, mianowany inspektorem KG AK na
Okręg Kraków. 11 VIII 1944 został aresztowany w Krakowie i po bestialskim śledztwie - zamordowany;
- por. Janusz Zalewski - "Chinek". Skakał z 30 na 31 III
1942 jako cichociemny do kraju. Oficer wywiadu. Aresztowany przez Abwehrę w Kijowie 1411943. Zaginął.

4. BRESSUIRE
Tylko krótkie uzupełnienie, nawiązujące do mego pobytu
w Bressuire, gdzie w grudniu 1939 roku w pogoni za
prawdziwym wojskiem znalazłem się znowu w Ośrodku
Szkoleniowym Artylerii. Nudę pseudoszkolenia i pseudowojska przerwała tragiczna katastrofa. Przed świtem na
stojącą w dwuszeregu na drodze kompanię żołnierzy polskich wpadła ciężarówka. Pięciu żołnierzy leżało martwych. Kilkunastu rannych długo odwożono do szpitala...
Na wojnie giną ludzie. Ale tak na szosie, na porannym
apelu, pod ciężarówką...
W wiele lat później przekonałem się, że tragiczny wypadek polskich żołnierzy zapadł także w serca i pamięć
mieszkańców Bressuire.
W liście do Alberta Falquet z 6 września 1978 roku mer
Bressuire pisał: "Pomnik wzniesiony na cmentarzu, ku
czci Polaków, ofiar wypadku, jaki wydarzył się w stycz-
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niu 1940 roku, jest otoczony troskliwą opieką, składane
są kwiaty."

5. PUŁKOWNIK KAZIMIERZ IRANEK-OSMECKI
"Antoni", "Makary", "Heller" - emisariusz do kraju, cichociemny, szef Wywiadu AK. Mój szef i przyjaciel.
Po raz pierwszy spotkałem go jesienią 1941 roku w Londynie, w Szkole Oficerów Wywiadu. Mówił nam o życiu
w okupowanej Warszawie, z której niedawno wrócił. Dla
wprowadzenia w błąd wywiadu niemieckiego trasę Warszawa-Londyn odbył przez Budapeszt - Istambuł - Haifę do Freetown w Sierra Leone. Dalej konwojem morskim
przez Atlantyk do brzegów Kanady, skąd do portu Cardiff w Wielkiej Brytanii.
Ponownie spotkałem pułkownika w styczniu 1944 roku w
Warszawie. Konspiracyjną pocztą dostałem polecenie:
"Wtorek, godz. 17. Skwer Wielkopolski, trzecia ławka od
Filtrowej." Znak rozpoznawczy i hasło. Tam poznałem
mego nowego szefa, który po aresztowaniu podpułkownika Mariana Drobika - "Dzięcioła" objął kierownictwo
Wywiadu AK. Spotykałem później pułkownika IrankaOsmeckiego - "Makarego" niejednokrotnie. Na odprawie
w lokalu przy ulicy Żelaznej we wtorek 1 sierpnia 1944
usłyszałem od niego: "Dziś o godzinie 17 zaczynamy."
Pułkownik "Makary" akceptował nasz zamiar przejścia
ze Starówki na Żoliborz po odsiecz z Puszczy Kampino-
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skiej. U pułkownika "Makarego" w tydzień później zameldowałem się, ociekający śmierdzącym błockiem, po
przejściu kanałem z Żoliborza na Starówkę. Pułkownik
"Makary" przekonał mnie, bym poszedł do niewoli z generałem Borem jako jego adiutant. Z pułkownikiem "Makarym" spędziłem ostatnie trzy tygodnie Powstania i siedem miesięcy w niewoli.
13 maja 1945 roku pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki
po raz trzeci zameldował się w Londynie. Pozostał w tym
mieście aż do śmierci, niemal czterdzieści lat. Stronił od
działalności politycznej. Resztę pracowitego życia poświęcił publicystyce historycznej i samopomocy koleżeńskiej. Był współautorem i współredaktorem wydawnictw:
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III.
Armia Krajowa; Drogi cichociemnych; Armia Krajowa w
dokumentach 1939-1945, oraz autorem książek: Emisariusz Antoni i Kto uratuje jedno życie - Polacy i Żydzi
1939-1945. Z tych książek jedynie Drogi cichociemnych i
Emisariusz Antoni zostały wydane w Polsce.
Oficer odznaczony po wojnie 1920 roku srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych
oraz w wojnie 1939-1945 złotym Krzyżem Virtuti Militari
i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, do końca życia pozostał urzekająco skromny. Dwukrotnie odmówił propozycji awansu na generała. Po raz pierwszy pod koniec
Powstania, gdy z takim wnioskiem wystąpił generał Bór-
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Komorowski, i ponownie w roku 1965, gdy podobną propozycję wysunął generał Władysław Anders.
Założyciel Koła Żołnierzy AK i Koła Cichociemnych w
Londynie. Był nam przyjacielem i autorytetem moralnym.
W PRL pułkownik "Makary" - Kazimierz Iranek-Osmecki
nie cieszył się dobrą opinią i przez wiele lat był "zapisem" cenzury. W pierwszym wydaniu mej książki cenzura skreśliła wszędzie w tekście jego nazwisko, pozostawiając z konieczności tylko pseudonim.
Gdy w roku 1984 ukazało się drugie wydanie, cenzura
była już dla pułkownika Iranka-Osmeckiego łaskawsza,
ale moje słowa o "pogłębionym dla niego szacunku" okazały się w dalszym ciągu niecenzuralne.
Ostatni raz spotkałem Pułkownika w Londynie w listopadzie 1982 roku. Odprowadził mnie do stacji metra. Pozostał mi w pamięci jego życzliwy uśmiech i gest pożegnania. Zmarł w Londynie 22 maja 1984 roku.
Zgodnie z ostatnią jego wolą został pochowany w mundurze pułkownika z odznakami POLAND na ramionach.
Na odwrocie naszej odznaki cichociemnych, obok kolejnego numeru, są wyryte dwa słowa: TOBIE OJCZYZNO.
Pułkownik Iranek-Osmecki całym swoim życiem opromienił to hasło szczególnym blaskiem. Wzbogacił nas i
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następne pokolenia Polaków głęboką wiarą w nieprzemijające wartości prawdy.
1 sierpnia 1986 roku, w 42 rocznicę Powstania Warszawskiego, w kościele Św. Jacka przy ulicy Freta w Warszawie, po uroczystej mszy świętej, została odsłonięta i poświęcona tablica ku czci Pułkownika Kazimierza IrankaOsmeckiego.
W październiku 1986 roku w Muzeum Archidiecezji na
Solcu odbył się wieczór wspomnień pt. Cichociemny
-pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, opartych na wybranych tekstach Pułkownika.
Miałem wiele emocji przed tym pierwszym spotkaniem:
czy dopisze publiczność, czy słuchacze będą naprawdę
zainteresowani tą postacią. Powtórzyliśmy to spotkanie
dwunastokrotnie - zawsze przy pełnej widowni. Na
pierwsze spotkanie zaproszono cichociemnych. Przyszło
ich czterech. Poproszono mnie, bym ich przedstawił:
- mjr Teodor Cetys - "Wiking". Krzyż Virtuti Militari i
trzykrotnie Krzyż Walecznych. Skakał z 8 na 9 IV 1942.
Szef Sztabu Okręgu AK Wilno-Nowogródek. W latach
1944-1948 więziony w ZSRR.
- kpt. Adam Boryczka - "Brona". Krzyż Virtuti Militari i
trzykrotnie Krzyż Walecznych. Skakał z 8 na 9 IV 1942.
Szef Kedywu Okręgu AK Wilno. Ciężko ranny podczas
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próby aresztowania w Wilnie. Z-ca dcy 6 Brygady Wileńskiej AK. Powtórnie ranny. Szef Oddz. III ostatniej Komendy Okręgu AK Wilno. W latach 1953-1967 w więzieniu w kraju.
- kpt. Bronisław Konik - "Sikora". Krzyż Virtuti Militari.
Skakał z 24 na 25 V 1944. Oficer Kedywu Okręgu AK
Stanisławów. W 1945 na zesłaniu w ZSRR.
- por. Bronisław Czepczak-Górecki - "Zwijak". Krzyż Virtuti Militari. Skakał z 26 na 27 XII 1944. Radiotelegrafista Okręgu AK Kraków. W latach 1945-1947 więziony w
PRL, w 1950 ponownie skazany na 15 lat więzienia.
Zwolniony w 1956 r.

6. CICHOCIEMNI
Z 316 cichociemnych, którzy skakali do Polski, 6 zginęło
w czasie lotu, 3 podczas skoku, 24 poległo z bronią w
ręku w walkach partyzanckich, 33 zginęło w mordowniach gestapo, 10 w obozach zagłady, 18 poległo w Powstaniu Warszawskim. W latach 1945-1956 32 cichociemnych "przebywało w ZSRR". Wielu było więzionych
w PRL. 8 po wojnie zostało fałszywie oskarżonych przez
UB, skazanych na karę śmierci i straconych w PRL.
- rtm. kaw. Andrzej Czaykowski - "Garda". Krzyż Virtuti
Militari. Skakał z 16 na 17 IV 1944. Oficer Oddz. III KG
AK. Aresztowany przez gestapo w Częstochowie w grud-

6. CICHOCIEMNI

519

niu 1944. Więziony w Gross-Rosen i Dora. Od 1945 w
Wielkiej Brytanii, później powrócił do kraju. Oskarżony
przez Urząd Bezpieczeństwa o działalność szpiegowską.
Aresztowany w Krakowie 13 VIII (?) 1951 r. Skazany na
karę śmierci. Stracony 10 X 1953 r. w Warszawie.
- ppor. piech. rez. Hieronim Dekutowski - "Zapora".
Krzyż Virtuti Militari. Skakał z 16 na 17 IX 1943. Szef
Kedywu Inspektoratu Lublin-Puławy. Aresztowany 16 IX
1947 na punkcie przerzutowym w Nysie, skąd zamierzał
dostać się na Zachód. Oskarżony przez UB o prowadzenie do połowy 1947 roku akcji dywersyjno-terrorystycznej. Skazany na karę śmierci. Stracony 7 III 1949 w Warszawie.
- ppor. piech. Stefan Górski - "Brzeg". Krzyż Virtuti Militari. Skakał z 16 na 17 IV 1944. Instruktor dywersji Kedywu Okręgu AK Łódź. Oskarżony przez UB o działalność szpiegowską. Aresztowany 22 XI 1947 w Poznaniu.
Skazany na karę śmierci. Stracony 27 IX 1948 w Warszawie.
- kpt. piech. rez. Bolesław Kontrym - "Żmudzin". Krzyż
Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyż Walecznych. Skakał z 1
na 2 IX 1942. Szef służby śledczej PKB. W Powstaniu
Warszawskim dowódca IV kompanii w zgrupowaniu
"Bartkiewicz", udział w zdobyciu PAST-y. Czterokrotnie
ranny. Po Powstaniu w niewoli, skąd uciekł do 1 Dywizji
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Pancernej gen. Mączka. Od 1947 w kraju. Oskarżony
przez UB o współpracę z Niemcami. Aresztowany 13 X
1948 w Warszawie. Skazany na karę śmierci. Stracony 2
I 1953 w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. 3 XII
1957 pośmiertnie zrehabilitowany.
W książce Jana Szatsznajdera Cichociemni z Polski do
Polski (Warszawa 1985, s. 58-60) mogliśmy po raz pierwszy przeczytać sentencje obu wyroków skazującego i rehabilitującego. Akt oskarżenia zarzucał, że "oskarżony
Bolesław Kontrym działał przeciwko Narodowi Polskiemu - prowadził czynną walkę z ugrupowaniami lewicowymi i współpracował z hitlerowskim okupantem w
okresie od września 1943 r. do sierpnia 1944 r." Orzeczenie Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy z 3 XII
1957 przyniosło oskarżonemu pełną rehabilitację.
"«Zebrany w toku obecnego przewodu sądowego materiał dowodowy z przesłuchania szeregu świadków nie
tylko nie potwierdza ustaleń poprzednich orzeczeń Sądu
Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy i Najwyższego, lecz
często w sposób diametralnie różny przemawia za brakiem dowodów winy oskarżonego Bolesława Kontryma.
Przesłuchani zostali przez sąd ci sami świadkowie, na zeznaniach których oparte zostały poprzednie wyroki sądów skazujące Bolesława Kontryma na karę śmierci.
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Świadkowie ci swe poprzednie zeznania, mocno obciążające zarówno oskarżonego, jak i siebie samych, odwołali,
powołując się na stosowany wobec nich w śledztwie
przez oficerów śledczych z MBP przymus fizyczny i psychiczny, którego cele i skutki nie dawały im możliwości
swobodnego złożenia przed sądem zeznań.
Przymus ten stosowany był również, jak to wynika z zeznań m.in. świadka Kazimierza Moczarskiego, i w odniesieniu do nieżyjącego już Bolesława Kontryma, którego
Moczarski widział po jednym z przesłuchań fizycznie pokaleczonego.»
Końcowe zdanie wyroku rehabilitacyjnego brzmi: «Uniewinnienie stanowi dlań [Bolesława Kontryma - przyp.
aut.] akt jego pełnej rehabilitacji i przywraca Mu honor i
cześć, a rodzinie Jego moralną satysfakcję.»"
Jedyny to, jak dotąd, cichociemny stracony po wojnie,
który został oficjalnie zrehabilitowany.
- ppor. kaw. Adam Krasiński - "Szczur". Czterokrotnie
Krzyż Walecznych. Skakał z 4 na 5 V 1944. Oficer 30 dywizji AK Brześć. Zmarł w czerwcu 1945 w Krasnojarskim
Kraju w ZSRR.
- ppor. piech. rez. Czesław Rossiński - "Kozioł". Virtuti
Militari. Skakał z 13 na 14 III 1943. Oficer Kedywu
Okręgu AK Lublin, dowódca oddziału partyzanckiego
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"Kozioła". Oskarżony przez UB o działalność w zbrojnym
podziemiu. Aresztowany w grudniu 1944 i 9 IV 1945 skazany na karę śmierci. Stracony 12 IV 1945 w Lublinie. W
1990 uniewinniony.
- por. art. Mieczysław Szczepański - "Dębina". Virtuti Militari. Skakał z 4 na 5 V 1944. Oficer 77 Pułku Piechoty
AK Okręgu Nowogródek. Oskarżony przez UB o działalność konspiracyjną na Lubelszczyźnie. Aresztowany i
skazany na karę śmierci. Stracony 12 IV 1945 w Lublinie. W 1990 uniewinniony.
- mjr kaw. Witold Uklański - "Herold". Virtuti Militari.
Skakał z 26 na 27X111944. W dyspozycji Komendy Okręgu AK Kraków. Oskarżony przez UB o działalność w
WiN. Aresztowany 25 IX 1945. Skazany na karę śmierci i
ułaskawiony z zamianą na bezterminowe pozbawienie
wolności. Zmarł 3 V 1954 w więzieniu we Wronkach.
- por. piech. rez. Stanisław Winter - "Stanley". Virtuti Militari. Skakał z 1 na 2 IX 1942. Komendant Ośrodka AK
Nieśwież Okręgu Nowogródek. Od jesieni 1944 w 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego. Zaginął w 1945 r.,
prawdopodobnie stracony w Poznaniu.
W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku dokonano pierwszego zrzutu cichociemnych do Polski. Stało się tradycją, że
od wielu lat, w niedzielę najbliższą tej rocznicy, spotykamy się na Cmentarzu Komunalnym, by złożyć kwiaty pod
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Pomnikiem Żołnierzy Brygady Spadochronowej i Cichociemnych i na mogiłach kolegów, potem na Mszy świętej, odprawianej w kościele Ś w. Jacka na intencję cichociemnych poległych, zaginionych i pomordowanych za
wolność i niepodległość ojczyzny oraz zmarłych po wojnie. Po nabożeństwie zbieramy się przy tablicy z nazwiskami cichociemnych. Ktoś z nas przemawia.
15 lutego 1987, wspominając poległych i zmarłych w
ostatnim roku kolegów, powiedziałem między innymi:
"Coraz mniej nas, cichociemnych, na tych rocznicowych
nabożeństwach. Z 316, którzy skakali do kraju, pozostało
nas 58 w kraju i 20 rozsianych po całym świecie. Przyjdzie wreszcie taka lutowa niedziela, gdy nie będzie nikogo z nas, cichociemnych, na rocznicowej Mszy. My wszyscy spotkamy się «po tamtej stronie tęczy» - jak na
pierwszej rocznicowej Mszy świętej powiedział Franciszek Pukacki - «Gzyms».
Wierzę, że nabożeństwa w intencji cichociemnych odprawiane będą nadal. Myślę o tym z ufnością, zwłaszcza gdy
widzę tu tak wielu młodych.
Dziś mówi się o nas - starszych panach - życzliwie i z
uznaniem: byliście cichociemnymi skoczkami spadochronowymi AK. Ale to tylko część prawdy. Byliśmy, jesteśmy
i będziemy - do końca naszych dni.
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Na odwrocie naszej odznaki mamy wyryte dwa słowa:
Tobie Ojczyzno. Kiedyś trzeba je było świadczyć żołnierską służbą i ofiarą własnego życia. Dziś oznaczają one
prawo i obowiązek przekazywania prawdy o tamtych latach."

7. "MAŁA KRZYŻANOWSKA"
"Nikt nie odtworzy tych ostatnich minut wolności w
mieszkaniu na Topolowej. Wiadomo jedynie, że doktor
Garlicka zdążyła wyrzucić z balkonu kilka kartę maszynopisu. Zrzucone luzem kartki spadały wolno. Schwytała
je w locie mała Krzyżanowska, stojąca na balkonie o piętro niżej. Dzieci w okupowanej Warszawie wiedziały i 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".
Dziś już wiem, że mała "Krzyżanowska", która tak bohatersko i mądrze zachowała się w dniu 11 sierpnia 1942
roku podczas aresztowania przez gestapo dr Zofii Garlickiej i Zofii Jankowskiej, mojej pierwszej żony - to Olga,
córka generała Aleksandra Krzyżanowskiego - "Wilka",
Komendanta Okręgu Wileńskiego AK, aresztowanego
przez sowietów 17 lipca 1944 i osadzonego w Riazaniu,
a w 1951 zamordowanego w więzieniu mokotowskim w
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Warszawie. Jej matka, Janina Krzyżanowska, lekarka, odznaczona Krzyżem Walecznych za udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939, włączyła się aktywnie w pracę
konspiracyjną. Ona sama, harcerka Szarych Szeregów,
odznaczona Krzyżem Walecznych w wieku lat dwunastu.
Dziś po raz drugi - wicemarszałek Sejmu.

8. «WANDA» -WANDA OSSOWSKA
Spotkałem ją w miesiąc po skoku, w kwietniu 1942 roku.
"Szczupła, przystojna, czarnowłosa dziewczyna o śmiejących się oczach. Trudno było rozpoznać w niej szefa
łączności «Straganu» - Wywiadu Ofensywnego AK" wspominam w książce.
Aresztowana z 26 na 27 sierpnia 1942 roku, wskutek
zdrady Ludwika Kalksteina, okrutnie torturowana w gestapo, więzień Pawiaka, Majdanka, Oświęcimia, Ravensbrück, Neustadt-Gleve.
Będąc na jej spotkaniu autorskim w roku 1985, słuchając
jej i zadawanych jej pytań - zwłaszcza młodych słuchaczy
- zastanawiałem się - nie po raz pierwszy - jak ona to
wszystko mogła wytrzymać, przeżyć. I zachować pogodę
ducha, zapał do pracy, życzliwość dla ludzi. Uświadomiłem też sobie, że to, co o niej napisałem, to przecież tylko część prawdy o niej. Że powinienem uzupełnić jej życiorys okresem 1939-1941, 1945-1946 i 1987.
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Wrzesień 1939. Wanda pracuje we Lwowie w Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża jako przełożona pielęgniarek, 1 września samoloty niemieckie bombardują
miasto. Po usilnych staraniach Wanda dostała przydział
do czołówki chirurgicznej. Po kilku dniach bezcelowej tułaczki wróciła do Lwowa do 604 szpitala wojennego.
Czerwony Krzyż wymalowany na dachu szpitala nie
chronił chorych i rannych przed bombami.
22 września do Lwowa wkroczyły wojska radzieckie.
Wkrótce potem - niemieckie. Ostatecznie Lwów zostaje
pod władzą radziecką. "Wanda" włącza się do konspiracji. Zostaje zaprzysiężona przez profesora Adama Grucę,
szefa sanitarnego Służby Zwycięstwu Polski. "Kornel" płk Macieliński, szef SZP-ZWZ we Lwowie, proponuje
"Wandzie", by poszła z "Romkiem" przez zieloną granicę
jako kurier do Warszawy z zadaniem dotarcia do Naczelnych Władz i by jak najszybciej wracała.
W lipcu 1940 roku przez Lubaczów dotarli do silnie
strzeżonej granicy. Każdego dnia ktoś ginie na drutach
pod napięciem. Ciemna noc, deszcz, błoto. Czołgają się.
Czuje się śmiertelnie zmęczona, ręce ma obdarte, pokaleczone.
"Przyjrzyjcie się drutom - przewodnik objaśnia - można
iść górą, można pod drutami. Pas zaorany przed zasieka-
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mi przebiegniemy tyłem. Będzie wyglądało, jakby ktoś
uciekał od Niemców."
Napotkanemu posterunkowi niemieckiemu oświadczają,
że uciekli od Rosjan i chcą się dostać do rodzin. Dostają
przepustkę do Warszawy.
"Wanda", nie bez trudności, trafia przez zbombardowane
miasto na ulicę Dziką, do rodzinnego mieszkania. W kilka dni później spotka się tam z bratem, porucznikiem
Henrykiem Ossowskim, adiutantem "Hubala" - majora
Dobrzańskiego. Z trudem nawiązuje kontakty organizacyjne. Ludzie są podejrzliwi. Kawałek jedwabiu z podpisem "Kornela"? Bez żadnej pieczątki?
Wreszcie przez "Oskara" - Bernarda Zakrzewskiego
"Wanda" spotyka "pana z czarną brodą". Słucha jej
uważnie. Obiecuje spełnić żądania "Kornela". 2 listopada
1940 roku "Wanda" wyrusza w drogę powrotną. Instrukcje wiezie zaszyte w ubraniu, w wydrążonych obcasach dwa banknoty pięćsetdolarowe. 6 listopada po przejściu
granicy błądzą po nocy, wchodzą do wsi.
"Ja pierwsza zobaczyłam idącego naprzeciw enkawudzistę pośpiesznie zapinającego pas."
Lwów - więzienie Brygidki, brud, wszy. "Walczyłam z
wszawicą zajadle, ale beznadziejnie. Za porcję chleba
ktoś wybierał mi je z włosów, a z bielizny i ubrania wy-
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bierałam sama. Ale było ich coraz więcej." W celi tłok złodziejki, prostytutki, obłąkana Cyganka, kilka politycznych. Na przesłuchaniach ciągle te same pytania:
- Po co szła do Germańca? Dlaczego wróciła do Lwowa?
- Szła do męża, do rodziny. Nie zastała nikogo.
Bała się tam zostać. Przenoszą ją na Zamarstynów. Na
dwóch zsuniętych łóżkach - sześć więźniarek, na dwóch
siennikach - cztery, między piecem a ścianą siedzą dwie,
"Wanda" śpi obok "paraszy" - kubła. W celi można mówić
tylko szeptem. Spać w dzień nie wolno, nawet jeśli się
było całą noc na przesłuchaniu.
- Po co szła do Germańca? Dlaczego wróciła do Lwowa? Jest śmiertelnie zmęczona bezsennością, jaskrawym
światłem, monotonią pytań, biciem, wyrwana ze snu,
półprzytomna, ubrana we wszystko, co tylko mogło się
zmieścić.
"Gdy się ocknęłam, byłam mokra, leżałam obok kałuży
wody. Gdy oprzytomniałam, zaprowadzili mnie do celi w
piwnicy. Ciemno, błoto, zimno. Nagle usłyszałam szmer i
pisk. Szczury. Wstałam, siadłam na wiadrze, obchodziłam celę, trzymając się ścian, żeby przestraszyć szalejące szczury i trochę się ogrzać." Nazajutrz litościwy strażnik dał jej "jaszczyk" - drewnianą skrzynkę. Mogła na
niej usiąść i spać.
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"Gdy po powrocie do naszej celi rozebrałam się, zapadła
cisza. Zrobiły mi miejsce pod ścianą, żebym nie była widoczna przez judasza i mogła spać. Gdy przyniesiono
obiad, moja miska pierwsza była napełniona. Byłam w
celi jedyną Polką, moje współwięźniarki - Ukrainkami.
Były najlepszymi towarzyszkami."
Czerwiec 1941 roku. Słychać detonacje. Rosjanie wycofują się ze Lwowa. Oficer NKWD wywołuje więźniarki ze
wszystkich cel. "Heleny Press" - "Wandy" nie wywołał.
Była przerażona. Zostało ich tylko pięć: dwie Polki, dwie
Ukrainki i Żydówka. Przeżyły.
Niemcy zajęli Lwów. "Wanda" odnalazła "Kornela" i
przekazała mu instrukcje i dolary. Były nieuszkodzone.
Wkrótce zostaje ponownie wysłana do Warszawy. Ma
tam pozostać. Po nawiązaniu kontaktów i przekazaniu
wiadomości dostaje przydział do "Straganu". Zostaje kierowniczką łączności.
Wiosną 1942 szef- "Stanisław", "Górski", zawiadomił
"Wandę", że w lokalu na Tamce ma się spotkać z dwoma
"nowymi" - skoczkami z Anglii.
O oznaczonej godzinie weszło dwóch młodych ludzi. Wymienili hasła i pseudonimy: "Alojzy", "Kucharski". Tak
spotkałem się z "Wandą".

8. «WANDA» -WANDA OSSOWSKA

530

1945-1946. 8 maja 1945 roku "Wanda" wyrusza z obozu
koncentracyjnego Neustadt-Gleve w drogę do Warszawy.
22 maja jest w Poznaniu. "Tu już był pociąg. Jechałyśmy
na stopniach i buforach, aby tylko prędzej do domu.
Dworzec Zachodni, dalej pociąg nie szedł. Gruzy. Tak
straszliwe zniszczenie Warszawy odebrało mi energię i
chęć działania. Stałam na placu Narutowicza i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, gdzie się udać."
Nawiązuje kontakt z profesorem Grucą, który proponuje
jej pracę instrumentariuszki. Odwiedza przyjaciół, znajomych, wszędzie witana serdecznie i z radością. Nie spodziewano się, że wróci, miała przecież wyrok śmierci.
Włącza się do konspiracji. Będzie łączniczką między Poznaniem, Warszawą i Wybrzeżem.
Podczas spotkania z szefem "Piotrusiem" - Bolesławem
Jackiewiczem na stacji kolejowej w Bydgoszczy usłyszała: "Uważaj! Jest źle. Jutro w Sopocie jak zawsze. Ale
uważaj." Do pokoju, w którym nocuje "Wanda", wkracza
dwóch panów. Szukali "Piotrusia". "Wandy" tym razem
nie aresztowali.
Zabrali ją w nocy w kilka dni później. Tym razem było
ich czterech. Zawieziono ją do jakiegoś urzędu, nie do
więzienia. Spała na biurku. Trwało to bardzo długo. Nie
umie określić, ile tygodni. Nie udowodniono im winy, a
gdy ich zwalniano, kazano jej podpisać oświadczenie, że
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nigdy i nikomu nie będzie mówić, za co i gdzie była
aresztowana.
1 lutego 1946 roku wraca do pracy, do profesora Grucy.
Ciężka praca, operacje każdego dnia, a ostre dyżury co
drugi dzień! Dzięki staraniom profesora przydzielono jej
separatkę na oddziale. Będzie mogła między operacjami
chwilę odpocząć, w nocy spać.
Zaczęły się szykany. Na zebraniu ogólnym w szpitalu
oświadczono: "Dla takich jak Ossowska nie ma miejsca w
Polsce Ludowej." Spotyka koleżankę, która przyznaje
się, że jest regularnie wzywana do UB i pytana o nią. Po
kilku tygodniach Wanda zostaje tam również wezwana.
"Młody człowiek niesłychanie agresywnie zażądał, abym
wyjaśniła, czy, gdzie i za co zostałam aresztowana. Wysłuchałam go spokojnie i nie podnosząc głosu powiedziałam: «Byłam aresztowana w Poznaniu. Przed wyjściem z
aresztu kazano mi podpisać pismo, że nigdy nikomu nie
będę mówiła o tej sprawie. Podpisałam. To wszystko.
Mogę wyjść?»"
9 czerwca 1987 roku. Do życiorysu Wandy przybyła jeszcze jedna data. Ważna dla nas wszystkich, a dla niej
ważna w sposób szczególny.
9 czerwca 1987 roku, w czasie trzeciej pielgrzymki do
Ojczyzny Jan Paweł II przybył na Majdanek, by złożyć
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hołd pamięci pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego.
Decyzją koleżanek i kolegów, byłych więźniów Majdanka, Wanda Ossowska została wybrana, by wręczyć Ojcu
Świętemu kwiaty.
Czekała przy schodach Mauzoleum, którego kopuła przykrywa kopiec usypany z prochów ludzi zamordowanych i
spalonych w krematorium i obozowych rowach.
Kilka minut przed godziną dziewiątą lądowały kolejno
helikoptery... Z ostatniego wysiadł Ojciec Święty. Do
obozowej wieży strażniczej, stojącej na skraju ogrodzenia z drutów kolczastych, doszedł pieszo, dalej - do schodów wiodących do Mauzoleum - dojechał papamobilem,
błogosławiąc stojących wzdłuż drogi byłych więźniów,
ich rodziny i przyjaciół.
Ojciec Święty w towarzystwie biskupa Pylaka oraz idącej
za nimi Wandy wszedł po schodach. Ukląkł i modlił się.
Po modlitwie podszedł, ucałował cokół Mauzoleum i
przez dłuższą chwilę patrzył na prochy pomordowanych.
Zwrócił się do stojącej opodal Wandy, która podeszła i
powiedziała głosem łamiącym się ze wzruszenia:
"Wyrażam Ojcu Świętemu najserdeczniejsze podziękowanie, że do nas przybył, że się modli za naszych braci,
siostry i dzieci tak straszliwie pomordowane. Kochamy
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Cię, Ojcze Święty, i modlimy się, żeby Matka Najświętsza i Pan Wszechmogący czuwali nad każdym Twoim
krokiem, dawali zdrowie i siły, i prosimy o błogosławieństwo dla nas i dla tych, którzy nie mogli przybyć z powodu wieku i zdrowia. Prosimy o błogosławieństwo."
Wbrew ustalonemu protokołowi spotkania, który przewidywał, że po tych słowach Wanda wręczy kwiaty i odejdzie, Ojciec Święty ujął ją mocno za obie ręce i mówił do
niej długo.
Wśród otaczających Ojca Świętego kamer telewizyjnych
i błysku fleszów widać było siwą głowę Wandy obok białej postaci. W pewnej chwili Ojciec Święty ujął Wandę w
ramiona i długo tulił ją do siebie, po czym Wanda uklękła, ucałowała rękę Ojca Świętego i wręczyła mu kwiaty,
które złożył na cokole Mauzoleum.
Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Wandy:
"Bóg zapłać za te słowa z całego serca. Z całego serca
Bóg zapłać.
Pani przemawiała w imieniu wszystkich dawnych więźniów Majdanka, którzy jeszcze żyją. Przybyliśmy tutaj,
przybyłem tutaj, oddać cześć pamięci tych wszystkich,
którzy tu zginęli, i również tych wszystkich, którzy są
świadkami tamtych. Nie przestańcie być świadkami tamtych waszych braci i sióstr, którzy tutaj zostawili swoje
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szczątki doczesne. Nie przestawajcie być przestrogą, tak
jak tu wypisane, na tym Mauzoleum ["Dusze sprawiedliwe żyją w Panu" - uzup. S. J.], przestrogą dla wszystkich
pokoleń, które po was przychodzą, bo jesteście naznaczeni stygmatem straszliwego doświadczenia, doświadczenia ludów, nie tylko naszego narodu, wielu ludów,
których imiona są tutaj wspomniane. Za tych zmarłych
modlę się najgoręcej, oddaję ich dusze Bogu. To jest nasza nadzieja, że człowiek nie umiera, chociażby i został
zakatowany, że żyje w Bogu. Oddaję ich dusze Bogu, który jest Bogiem życia. A wszystkim zmarłym i żyjącym,
przekazuję uczucia głębokie mojej czci, mojej miłości,
mojej solidarnej wspólnoty, wam, drodzy bracia i siostry,
świadkowie. Dziękuję za to świadectwo, które dajecie.
Nie przestańcie go dawać.
Na tym miejscu przychodzą na myśl także i ci, którzy
byli sprawcami. Myślimy i o nich, myślimy w tym duchu,
w którym myślał Chrystus konający na krzyżu, i oddajemy ich także sprawiedliwości Bożej i Bożemu miłosierdziu. Ale niech pamiętają wszyscy, niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać
się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka
bratem,"1

1

"L'Osservatore Romano". Wydanie polskie. Numer specjalny. 814 czerwca 1987 r., s. 15.
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9. MOKOTOWSKA 39 m.7
Kwiecień 1940 - powrót do wspomnień tamtych dni. Ewa
Jankowska, lekarz-chirurg, zamieszkała w Łodzi, córka
mego brata Andrzeja, rozstrzelanego 21 czerwca 1940
roku w Palmirach, zna książkę od dawna. Wspomniała,
że ma zastrzeżenia co do okoliczności aresztowania jej
ojca, przedstawionych przeze mnie (na podstawie relacji
mej matki i siostry). W styczniu 1987 roku otrzymałem
jej wojenne wspomnienia. Wstrząsające musiały być
przeżycia siedmioletniej wówczas Ewy, jeśli zachowała
je tak wiernie w pamięci przez czterdzieści siedem lat.
Przytaczam ich fragmenty:
"Gdy wybuchła wojna - miałam 7 lat. Mieszkałam w
Puczniewie w województwie łódzkim, majątku zarządzanym przez mego ojca. Ojciec nie został zmobilizowany
jako niezdolny do służby wojskowej. Wyjazd z domu rodzinnego długim szeregiem konnych wozów... Jechaliśmy
kilka dni i nocy. Wielokrotnie zeskakiwaliśmy z wozów,
kryjąc się przed nadlatującymi samolotami, ostrzeliwującymi jadących. W końcu przyjechaliśmy do majątku Śleszyn pod Żychlinem. Znaleźliśmy się w centrum bitwy
nad Bzurą. Dookoła toczyły się walki. Wkrótce wkroczyli
Niemcy. Powrót wozami do rodzinnego domu.
Zaraz po świętach Bożego Narodzenia 1939 administrację majątku objęli Niemcy. Pośpieszne pakowanie dobyt-
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ku i znów wyjazd, tym razem do Warszawy. Zamieszkaliśmy u dziadków - rodziców ojca przy ulicy Mokotowskiej
39 m. 7. Rozpoczęło się dla nas okupacyjne życie.
22 kwietnia 1940 roku rano do mieszkania moich dziadków wtargnęło gestapo. Aresztowali dziadka, wypytywali
o mojego ojca, którego nie było wtedy w domu. Polecili,
aby gdy wróci, zgłosił się na aleję Szucha 25 pokój 225.
Tego samego dnia po południu gestapowcy przyszli ponownie. Ojca nadal nie było w domu. W mieszkaniu poza
domownikami znajdowała się jeszcze ciotka Alicja Froelichowa. «Niech ciocia zabierze Ewę» - poprosiła szybko
matka. Wyprowadzono mnie kuchennymi schodami. Wieczorem przyszła po mnie matka. Z jej opowiadania dowiedziałam się, że gestapowcy zamknęli wszystkich domowników w kancelarii dziadka i przetrząsali mieszkanie. Początkowo grozili aresztowaniem całej rodziny, następnie zmienili zamiar i po kilku godzinach opuścili
mieszkanie. Ojciec powrócił wkrótce. Następnego dnia
rano przyszli po raz trzeci. Tym razem zastali ojca i
aresztowano go. Pamiętam krótką chwilę pożegnania z
ojcem. Matka zawiesiła mu na szyi złoty medalik od
chrztu Stasia. Wyprowadzono go do samochodu, obserwowaliśmy to przez okno. «Czy tatuś będzie kierował
tym samochodem» - pytał Staś. Medalik oddano matce
wraz ze strzępkiem dokumentów w 1946 roku po ekshumacji masowych grobów w Palmirach. Po aresztowaniu
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ojca matka i reszta rodziny łudziła się, że wkrótce zostanie zwolniony. «Bo jak to tak, za nic» - mówiono. Chwytano się różnych sposobów, jakiś osobnik, mający rzekomo wpływy w gestapo, obiecywał wyjednać rychłe zwolnienie. Na lato 1940 roku wyjechaliśmy do podwarszawskiej miejscowości Żerań. Złudzenia były tak silne, że
matka wychodziła z nami na stację kolejki podmiejskiej,
aby powitać wracającego ojca.
Na początku września 1940 roku dowiedziałyśmy się od
babci, że została wezwana do gestapo i powiadomiona o
śmierci dziadka. Na pytanie babci o syna oświadczono,
że żyje. Stało się to podstawą dalszych złudzeń, trwających do końca wojny. Dopiero ekshumacja grobów w
Palmirach w 1946 roku ujawniła tragiczną prawdę."

10. «POMIANOWSKI»
Starszy pan o lasce, świetnie mówiący po niemiecku.
Trafił do nas drogą organizacyjną. Nie znałem go. Od
stycznia 1943 roku "Jan Korsak" prowadził naszą jednoosobową pracownię fałszywych dokumentów "Pomianowski". Wyposażyliśmy go w papiery reichsdeutscha.
Łączniczki użalały się: "Wstyd spotykać się na ulicy z facetem, który wysiada z tramwaju przednią platformą:
«Nur für Deutsche»."
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Ani podczas Powstania, ani później nigdy go więcej nie
spotkałem - napisałem w ostatnim zdaniu relacji o pracowni "Pomianowski".
Po ukazaniu się drugiego wydania książki do Dyrektora
PIW napisała pani Krystyna Froncisz. "Spóźniłam się,
aby Panu Jankowskiemu udzielić wyjaśnień dotyczących
komórki «Pomianowski», którą kierował mój ojciec." Prosiła o kontakt ze mną. Tą drogą uzyskałem szereg informacji oraz fotografię "Jana". Czuję się dłużnikiem wobec
niego. Może to uzupełnienie będzie choć częściowym zadośćuczynieniem.
Urodzony 14 października 1891 roku w Wiedniu Fryderyk Jan Bartonezz. Żołnierz I Brygady Legionów. "Korsak" to jego legionowy, a później konspiracyjny, pseudonim. Ranny w wojnie 1920 roku. Uczestnik kampanii
wrześniowej 1939. Po powrocie do rodzinnego Myszkowa (pow. Zawiercie) pełnił funkcję komendanta ekspozytury wywiadowczo-dywersyjnej ZWZ-AK pod psedonimem "Jan Szary", u następnie szefa służby wywiadowczej w Zagłębiu.
Z polecenia Komendy Obszaru objął posadę zastępcy
niemieckiego Amtkomisarza w Myszkowie. W maju 1941
roku otrzymał od Stacherskiego (ps. "Uważny"), działającego z rozkazu komendy ZWZ-Obszaru Sosnowiec, rozkaz na piśmie, by dla dobra służby złożył wniosek o przy-
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jęcie go wraz z najbliższą rodziną na Volkslistę. Odmówił
i podał się do dymisji. Nie została przyjęta. Zażądał wówczas gwarancji, że z chwilą odzyskania niepodległości
władze ogłoszą publicznie, że działał na ich rozkaz. We
wrześniu 1941 roku - rozkaz lojalnie wykonał.
Od tej chwili otaczać go będzie pogarda ze strony Polaków, nie znających motywów tej decyzji. Posiadając oficjalnie radio - "Jan Szary" zorganizował nasłuch, a także
niewielką stację nadawczo-odbiorczą, ukrytą w Lasach
Koziegłowskich. Został jednak przez Niemców zdekonspirowany i po ucieczce do Sosnowca zaocznie skazany
na karę śmierci i konfiskatę mienia. Żona, Irena - "Kropka", która również brała udział w służbie konspiracyjnej,
została zesłana do obozu w Ravensbrück, dzieci - dwunastoletni syn Jaś (łącznik "Mały") i dziewięcioletnia córka,
Krystyna, do pracy przymusowej do Niemiec.
W styczniu 1942 "Jan" był już w Warszawie, gdzie pełnił
służbę w "Straganie", prowadząc wywiad przemysłowy o
Rzeszy.
W czerwcu w czasie bytności w Heydebreck (Kędzierzyn) został wraz ze swym informatorem nakryty przez
gestapo. Informator śmiertelnie ranny zmarł, "Jan" lekko
ranny wrócił do Warszawy. W styczniu 1943 trafił do naszej komórki, gdzie prowadził pracownię "Pomianowski".
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Jednocześnie - o czym dowiedziałem się dopiero z przesłanych mi przez jego córkę dokumentów - pracował w
służbie łączności wywiadu. Jego kontroli podlegała stacja
nadawczo-odbiorcza przy ulicy Lwowskiej 15. Jako kurier "Załogi" dwukrotnie wyjeżdżał do Niemiec, Belgii i
Luksemburga.
17 stycznia 1944 w czasie łapanki ulicznej, uciekając,
wpadł pod samochód i złamał nogę. Nie przyznał nam się
do tego, ale teraz już wiem, dlaczego na spotkania przychodził o lasce, utykając.
Wybuch Powstania zastał go w Śródmieściu. Pod obstrzałem dotarł do domu Wspólna 56, gdzie postanowił
przeczekać. 3 sierpnia wtargnęli tam Niemcy. Uciekając
"Jan" wyskoczył przez okno z pierwszego piętra, doznał
poważnych obrażeń. Przeniesiony na noszach do sali
"Roma", pozostał tam pod opieką sióstr zakonnych. 12
sierpnia został przetransportowany na "Zieleniak" przy
ulicy Grójeckiej. Tego dnia-Niemcy rozstrzelali tam 1
300 ludzi. Obóz w Pruszkowie. Szpital.
W maju 1945 roku, po powrocie żony z obozu w Ravensbrück, wracają do rodzinnego domu w Myszkowie, by
tam się osiedlić i pracować. W kilka godzin po ich przybyciu zjawili się funkcjonariusze MO, by go aresztować.
Uprzedzony zawczasu uciekł. 15 grudnia 1945 roku pułkownik Zygmunt Walter-Janke, szef Wywiadu AK na Ślą-
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sku, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej AK Okręgu
Śląsk przesłał majorowi Fryderykowi Korsak-Bartonezz
"akt ujawnienia Pana i jego rodziny oraz zaświadczenie
weryfikacyjne". Zmarł 16 marca 1961 roku. W 1946 został mu przyznany Medal Zwycięstwa, a 20 kwietnia
1961 - Krzyż Partyzancki. Tego drugiego już osobiście
nie odebrał.
"Będę czekać na trzecie wydanie książki z niecierpliwością - pisała pani Froncisz 21 lutego 1985 roku - oby
choć w ten sposób przetrwała dla moich dzieci i wnuków
postać dziadka, skromnego człowieka, który to, co robił robił dla Polski."

11. KRÓLEWSKA 16
Tu mieściła się jedna z pracowni naszych "Braci Pakulskich". Dobrze wyposażona, obszerna, z wieloma skrytkami - stała się wkrótce ich główną "bazą techniczną".
Tu powstawały torby-skrytki dla naszych łączniczek, walizki z podwójnym dnem dla Marie Springer, opakowania
poczty "Bradla" - gen. von Hallmanna, tu w rączce od
skórzanej walizki ukryte zostały filmy z fotografią i opisem rakiety VI, które jako "szczególnie ważne i pilne"
osobiście dostarczyłem samemu "Pakulskie-mu". Strzegliśmy tej pracowni jak oka w głowie. Działająca oficjalnie w tym domu Szkoła Handlowa zdawała się zapewniać spokój i bezpieczeństwo.
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Po czterdziestu latach, z książki Macieja Kledzika Królewska 16 [Warszawa 1984] dowiedziałem się - wstyd się
przyznać - jak bardzo byłem naiwny, jak mało wiedziałem o tym domu i działających tam ludziach.
Zacna warszawska kamienica z końca XIX wieku została
częściowo zburzona we wrześniu 1939. Mimo to ta masywna kamienica również interesowała Niemców. Któregoś dżdżystego wiosennego dnia przyszło ich kilku, aby
zlustrować stan domu. Już na klatce schodowej zostali
doszczętnie zmoczeni wodą lejącą się z dziury w dachu.
Złorzecząc opuścili budynek. Do końca okupacji nie znaleźli się wśród Niemców chętni do zajęcia go.
"Już w pierwszych miesiącach okupacji - pisze Maciej
Kledzik - dyrektor szkoły Marian Mokrzycki [por. "Bicz" S. J.] przystąpił do budowy i zabezpieczenia zbombardowanych pomieszczeń szkolnych, wykorzystując remont
do wykonania kilku zamaskowanych pomieszczeń. Podwójne ściany, schowki w podłogach, nieczynnych kominach, murach - będą później wykorzystywane na magazyny broni i granatów. Dawna łazienka, na częściowo
zburzonym trzecim piętrze od ulicy Granicznej, zamieniona została w dostępny tylko dla wtajemniczonych pokój, w którym prawdopodobnie już w roku 1941 pracowała radiostacja, utrzymująca łączność z Londynem. W
tej samej oficynie, na drugim piętrze, ukryto ocalony z
kampanii wrześniowej granatnik z 200 pociskami."
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W odpowiednio adaptowanym lokalu, pod kierownictwem kpt. "Krybara" (Cypriana Odorkiewicza) "zmontowano w czasie od 21 kwietnia 1942 roku do 19 stycznia
1944 roku - 13997 sztuk granatów zaczepnych «Nr 27»",
popularnych "filipinek". Dla zabezpieczenia produkcji
granatów w kancelarii szkoły znajdował się przycisk, połączony z zainstalowanym w wytwórni granatów urządzeniem alarmowym. W lipcu 1944 podczas nalotu na
Warszawę samolotów radzieckich - relacjonuje Maciej
Kledzik - tylko niewiele osób zdawało sobie sprawę, co
się stanie, gdy któraś z bomb uderzy w dom wypełniony
kilkoma tysiącami granatów, zmagazynowaną amunicją i
materiałami wybuchowymi.
Bomby spadły na ulicę Zielną 300-400 metrów od domu
Królewska 16.
W Szkole Handlowej - której oficjalną działalność uważaliśmy za osłonę naszej pracowni - prowadzono szkolenie
sanitariuszek i łączniczek rekrutujących się z uczennic
szkoły. Do wybuchu Powstania przeszkolono około 200
dziewcząt. Działającą tu konspiracyjną podchorążówkę
ukończyło 180 słuchaczy. Nauka w Szkole Handlowej
również nie była całkiem legalna. Profesor Krystyna Domagalska napisała po latach: "Zajęcia odbywały się według podwójnego zaszyfrowanego planu. Obowiązywały
zasady konspiracji. Drzwi do szkoły były w trakcie zajęć
stale zamknięte, pilnował ich woźny Władysław, były tak-
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że umówione dzwonki alarmowe. Młodzież nie przynosiła zakazanych książek, miał je przy sobie tylko nauczyciel. Ćwiczenia domowe pisane były na kartkach, tak aby
w każdej chwili mogły zostać zniszczone. Na ławkach
rozkładano bloki korespondencyjne, na tablicy zapisywano temat handlowego listu..."
Mimo tych ostrożności na przełomie lat 1943 i 1944 został wysłany do gestapo anonim donoszący o nielegalnych lekcjach polskiego i historii w szkole na Królewskiej 16. Został on jednak przechwycony przez komórki
konspiracyjne.
Jak to się stało, że mimo tylu obciążeń działalnością konspiracyjną domu Królewska 16 użyczono tam lokalu "Pakulskiemu"? Nie da się ustalić, czy postanowienie por.
"Bicza" - pisze Maciej Kledzik - przyjęcia pod dach Królewskiej 16 jeszcze jednej konspiracyjnej wytwórni było
jego własną decyzją, czy też wykonaniem rozkazu dowództwa, któremu podlegał. W każdym razie udostępnienie na terenie szkoły lokalu dla "Braci Pakulskich" z komórki por. "Agatona" było z pewnością sprzeczne z zasadami konspiracji.
Po latach mogę zapewnić, że nie było to zarządzenie odgórne, a lokal zawdzięczaliśmy "Henrykowi NN", zatrudnionemu u "Braci Pakulskich". Dziś wiem, że to Ludwik
Henryk Mokrzycki, brat dyrektora szkoły.
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Uzupełnić trzeba liczne powiązania "Braci Pakulskich" z
Królewską 16, o których wspominam w książce.
- 1 sierpnia 1944 o godzinie 13 "Dziunio", "Beniek" i "Witek" fiatem ukradzionym Niemcom - wywozili z Królewskiej 16 ukrytą tam broń i granaty na zbiórkę plutonu
"Agaton" przed godziną "W". A gdy dozorca zamknął
przed nimi bramę i zagroził policją, z pistoletami w ręku
utorowali sobie drogę. Chciałbym dziś przeprosić nieznanego - niestety - żołnierza AK, który pełnił funkcję dozorcy Królewska 16, za krzywdzącą go relację. To nasi
chłopcy nie znali hasła, a on działał zgodnie z instrukcją
kapitana "Krybara" nakazującą, by do godziny "W" nikogo nie wypuszczać na ulicę.
- Na Królewskiej 16 "Benon" i "Kocio" dzień w dzień pełnili dyżury przy radioodbiorniku. Gdy z 10 na 11 sierpnia
zarządzono ewakuację części załogi, "Benona" rannego
25 lipca przez ostrzeliwaną ulicę Królewską przeniósł na
plecach ktoś z kolegów, a "Kocio" przeciągnął za sobą
sieciowy radioodbiornik radziecki. Posługiwali się nim
nadal.
- "Na Królewskiej 16 - byłam przez kilkanaście dni wspomina "Hanka" - w bardzo ciężkich warunkach, ale
wśród swoich kolegów."
- Któregoś września zgłosili się na Królewskiej żołnierze
z plutonu "Agaton" z rozkazem zabrania pozostałego
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sprzętu z pracowni "Braci Pakulskich". Odgrzebali w
piwnicy część sprzętu ukrytego pod stertą śmieci i węgla. W sekretariacie szkoły stała przy ścianie żelazna
kasa pancerna. Po naciśnięciu przez "Pakulskiego" ukrytej dźwigni obróciła się lekko o 90°, odsłaniając skrytkę
w ścianie.
"Królewska 16. Dziwny to był dom -pisze Maciej Kledzik.
- Tylko jeden człowiek, dyrektor szkoły Marian Mokrzycki - por. «Bicz» - wiedział o wszystkim, co się w nim działo. Znał jego historię. Tworzyli ją ludzie. Dla niektórych z
nich dom ten pozostał więcej niż wspomnieniem, pozostał symbolem."
Dziś z tego budynku nie pozostało ani śladu, niemniej historia jego trwa. Ruiny zburzonego w Powstaniu Warszawskim domu Królewska 16 przetrwały do lat sześćdziesiątych, kiedy to postanowiono je zlikwidować.
"Chodząc po mieście - wspomina dr Marek Kwiatkowski,
kustosz Łazienek - zauważyłem w ruinach domu Królewska 16 marmurowe stopnie klatki schodowej i dwie piaskowcowe korynckie kolumny, zachowane w dobrym stanie, na pierwszym piętrze. Marmurowe płyty byłyby bardzo przydatne do prac konserwatorskich w Łazienkach,
a kolumny chciałem uchronić przed zniszczeniem, które
groziłoby im podczas rozbiórki. «Dogadałem się» wreszcie z kierownikiem robót rozbiórkowych, który zgodził
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się sprzedać mi zachowane fragmenty budynku. Marmurowe płyty zostały wykorzystane w Łazienkach, a kolumny spoczywają w parku w Królikami."
Zgodnie z propozycją Macieja Kledzika winny one wrócić
na Królewską jako znak pamięci po zasłużonej kamienicy.

12. KAZIMIERZ LESKI - «BRADL»
Kazimierz Leski - inżynier mechanik, doktor nauk humanistycznych. Warszawa. Adres. Telefon. "Bradl" - "gen.
von Hallmann" - w Powstaniu dowódca kompanii u
"Sławbora", Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyż Walecznych.
Spotykaliśmy się niejednokrotnie w latach 1942-1944.
Ponownie spotykamy się po roku 1957.
Gdy przystępowałem do pisania książki, rozmawiałem z
Kaziem wielokrotnie, zbierałem materiały o nim. On sam
o latach 1939-1941 mówił niewiele. Był pilotem. Zestrzelili go. Połamał się. Do partyzantki ani do Wojska Polskiego na Zachodzie nie nadawał się. No to został oficerem wywiadu. Ot, i wszystko. O powojennych jego losach
wiedziałem znacznie więcej, choć wspominał o nich równie lakonicznie.
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Dziś mogę z satysfakcją uzupełnić to, co o nim napisałem. Długo na to czekałem.
Po ukończeniu w roku 1935 studiów na Wydziale Mechanicznym w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i
Elektrotechniki w Warszawie Kazimierz Leski wyjechał
do Holandii, gdzie między innymi pracował przy budowie
polskiej łodzi podwodnej "Orzeł". Do kraju wrócił przed
samym wybuchem wojny. Bez bojowego przydziału choć był pilotem rezerwy - dołączył do eskadry "Karasi"
pozostałych na lotnisku w Sadkowie. Polecieli po uzbrojenie do Dęblina. Otrzymali niewiele, głównie granaty
ręczne. Na lotnisku pod Zamościem doprowadzili samoloty do "w miarę przyzwoitego stanu bojowego", ale musieli je oddać innej eskadrze. Na otrzymanych w zamian,
łącznikowych R-13F, polecieli na zgrupowanie w rejonie
Czortkowa.
Lotnicze mapy skończyły im się parę kilometrów za Bugiem. Ażeby się nie zgubić, lecieli nisko, trzymając się linii kolejowych; sprawdzając nazwy stacji. "W pewnym
momencie dostaliśmy w silnik. Jak się potem okazało,
zdjęli nas ze zmontowanych na ciężarówce czterech
sprzężonych kaemów. Byłem mocno potłuczony. Miałem
solidnie rozbitą głowę, połamane żebra i coś nie w porządku z kręgosłupem."

12. KAZIMIERZ LESKI - «BRADL»

549

Lwów - klinika profesora Weigla. Wytrzaśniętym skądś
autobusem, dalej pociągiem dojechał do Warszawy.
"Przyjechałem w samą porę. W domu była tylko matka.
Nie było jedzenia, pieniędzy, nawet szyb w oknach [...].
Chwytałem się różnych zajęć, trochę handlowałem."
Szuka kontaktów z podziemiem. Trafił do "Muszkieterów", organizacji wywiadowczej, kierowanej przez inżyniera Witkowskiego. Zorganizował sieć wywiadu komunikacyjnego i kontrwywiad.
"W miarę jak rosło i umacniało się wojskowe podziemie wspomina "Bradl" - między Witkowskim a większością
«Muszkieterów» zaczął narastać konflikt na tle dalszych
losów organizacji. Witkowski chciał nadal utrzymywać
jej niezależność, my chcieliśmy być wojskiem, chcieliśmy
się podporządkować władzom ZWZ. Konflikt trwał dość
długo i zakończył się w połowie 1941 roku rozłamem, w
wyniku którego prawie cała organizacja, z wyjątkiem
Witkowskiego i kilku jego najbliższych współpracowników, przeszła do ZWZ."
"Bradl" dostał przydział do szefa Kontrwywiadu "Oskara"
- Bernarda Zakrzewskiego, od którego otrzymał zadanie
rozpracowania wywiadów obcych, to jest, wyspecjalizowanych agend Sicherheitspolizei i Abwehry oraz opracowania studium komunikacji dla Biura Studiów Wojskowych O II.
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Na przełomie 1941/1942 szef Wywiadu, płk "Dzięcioł" Marian Drobik, zlecił "Bradlowi" zorganizowanie drogi
przerzutowej meldunków wywiadowczych przez Niemcy
do Paryża i dalej, poza teren okupacji niemieckiej (wg:
H. Nakielski, Biret i rogatywka, Warszawa 1985, oraz relacji Kazimierza Leskiego).
Wkrótce spotkałem się służbowo z "Bradlem". Nasze
pracownie będą go odtąd zaopatrywały w dokumenty i
pakowały mu pocztę na jego czternaście podróży do Paryża i dalej, do Hiszpanii.
1944-1957. Po ucieczce z kolumny wychodzącej po Powstaniu do Ożarowa "Bradl" nawiązał nowe kontakty organizacyjne. "Sławbor" mianowany przez nowego Komendanta AK, generała Okulickie-go - "Niedźwiadka",
Komendantem Obszaru Zachodniego AK powierzył "Bradlowi" funkcję Szefa Sztabu.
Wobec wznowienia zimowej ofensywy radzieckiej i przejmowania władzy wojskowej na terenie Polski przez Armię Radziecką "Niedźwiadek" postanowił z dniem 19
stycznia 1945 roku rozwiązać Armię Krajową. Zadaniem
"Bradla" stało się przekazanie tego rozkazu w teren i dopilnowanie jego wykonania.
Będąc w Bydgoszczy, "Bradl" - inżynier Kazimierz Leski,
nawiązał kontakt z inżynierem Witoldem Urbanowiczem
i w marcu 1945 roku został dyrektorem odbudowy Stocz-

12. KAZIMIERZ LESKI - «BRADL»

551

ni N° 2 w Gdańsku. Dzielił czas na pracę w sztabie
"Sławbora" i - w Stoczni.
20 lipca 1945 - dobrze zapamiętał tę datę - został odznaczony przez ministra Hilarego Minca Złotym Krzyżem
Zasługi i otrzymał jako nagrodę 10 000 złotych. Tego samego dnia przyjechała do niego do Gdańska jego siostra
Wanda Bohdanowicz, która przeżyła wojnę i okupację w
Wilnie, oraz kuzyn Andrzej Olszyński, który powrócił z
północy Związku Radzieckiego. Tego samego dnia wieczorem zostali aresztowani, załadowano ich do przykrytej plandeką ciężarówki. Z obu stron każdego z aresztowanych konwojent z pepeszą. W momencie, gdy jadąca
60 kilometrów na godzinę ciężarówka mijała cmentarz
we Wrzeszczu, "Bradl" odtrącił przytrzymujących go żołnierzy i wyrzucił się "szczupakiem" jak najdalej do tyłu.
Wylądował na twarz, potłuczony, zamroczony. Ale żywy.
Uciekł. Strzały z samochodu zaalarmowały stacjonujący
we Wrzeszczu pułk piechoty, który odpowiedział ogniem
w kierunku ciężarówki. Odjechała szybko do Gdańska.
"Bradl" traci poczucie kierunku. Wszedł na posterunek
radziecki przy obozie "Narwik-Lager", mieszczącym jeńców-Niemców. Zatrzymali go do wyjaśnienia. Około siódmej rano przyjechał samochód, z którego wysiedli dwaj
pułkownicy, radzieccy "Bradla" partnerzy, przy przejmowaniu stoczni:
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- Co się stało, panie Jachniewicz? [nazwisko okupacyjne,
pod którym nadal pracował - S. J.].
- Widać za wiele wczoraj wypiłem i awanturowałem się...
- Zabrali go ze sobą. Podał adres przechodniego domu. U
przyjaciół został umyty i ogolony.
Od pułkownika "Sławbora" dostał polecenie zgłoszenia
się do Poznania. W tym okresie pułkownik Rzepecki rozpoczynał organizowanie WiN (Wolność i Niezawisłość),
do której przyciągnął również pułkownika "Sławbora".
"Mnie koncepcja WiN nie wydała się przekonywająca wspomina "Bradl". - Starałem się przekonać o tym
«Sławbora»". Został aresztowany w Poznaniu wraz ze
"Sławborem" i przewieziony do Warszawy.
"Z tytułu mojej funkcji szefa sztabu obszaru, prócz rutynowych przesłuchań, miałem również spotkania z funkcjonariuszami najwyższego szczebla, m. in. Różańskim,
Romkowskim, Radkiewiczem. Wówczas rozmowy te prowadzone były jeszcze w dość swobodnym tonie. Moi rozmówcy współczuli mi, mówili, jak to niedobrze, że musimy siedzieć po dwóch stronach stołu - przecież i my, i
oni jesteśmy polskimi oficerami. Potem rozmowa schodziła na tematy bardziej konkretne, namawiano mnie,
przede wszystkim, na tzw. «ujawnienie». Odpowiadałem,
zgodnie z przekonaniem, że nie mogę «ujawniać» kogoś,
kto mnie do tego nie upoważnił. O tym każdy sam musi
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zadecydować. Byłem natomiast skłonny ujawnić się sam,
tzn. ułatwić im pracę i szczerze odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące mojej osoby i mojej działalności,
nic nie zatajać - pod jednym wszakże warunkiem - że
zwolnią moich współpracowników, którzy znaleźli się w
areszcie. Nie pełnili oni żadnych znaczących funkcji w
AK, wykonywali jedynie moje polecenia, za które ja biorę
pełną odpowiedzialność. Któregoś dnia oferta ta została
przyjęta, otrzymałem zapewnienie Radkiewicza, że moi
współpracownicy zostaną zwolnieni.
Od tego dnia rzeczywiście zacząłem odpowiadać na pytania, nie zatajając nic, co dotyczyło mnie. Pewnego jednak dnia wyprowadzono mnie z celi do kaplicy więziennej. Odbywała się tam rozprawa. Za stołem siedziało
trzech oficerów sędziów, a przed nimi leżał na noszach
mój współpracownik i przyjaciel Jurek Stiasny. Jerzy znalazł się w konspiracji właściwie tylko dlatego, że ja w
niej byłem. Podczas okupacji prowadził, w ramach tzw.
998 - komórki łączności z uwięzionymi, kartotekę uwięzionych. Potem został przy mnie, ponieważ lojalność nie
pozwalała mu odejść. Wściekłem się. Powiedziałem, co
sądzę o dostojnikach Urzędu Bezpieczeństwa i ich metodach. Powiedziałem dużo i z serca. Jurek Stiasny został
uniewinniony i zwolniony. Zmarł w dziesięć dni potem."
Pod koniec 1946 roku, na kilka dni przed rozprawą, dano
"Bradlowi" do przeczytania akt oskarżenia, który zarzu-
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cał mu usiłowanie obalenia ustroju i współpracę z obcym
wywiadem. W procesie "Komendy Głównej WiN", pułkownika Rzepeckiego i innych, który odbył się w Sądach
na Lesznie w styczniu 1947 roku, został skazany na dwanaście lat więzienia.
Następnego dnia po ogłoszeniu wyroku - w "Głosie
Ludu" ukazał się list otwarty byłych oficerów Gwardii
Ludowej i Armii Ludowej do prezydenta Bolesława Bieruta z petycją o akt łaski dla oskarżonych. Pułkownik
Rzepecki i inni zostali zwolnieni, "Bradlowi" zmniejszono
karę do sześciu lat. W kilka dni po wyroku wezwał go płk
Różański, który mu oświadczył: "Pan nam zaszkodził, ale
my zaszkodzimy panu bardziej."
"W okresie początkowym personel więzienny zachowywał się poprawnie. «Indywidualnością» był jeden ze
strażników mówiący o sobie per «Chaimek». Do celi nigdy nie wchodził. Otwierał szeroko drzwi i, stojąc na zewnątrz, mówił bardzo głośno, by słyszeć go mogli wszyscy oddziałowi, a nikt nie mógł posądzić o jakieś tajne
kontakty. Wołał na przykład: «To wy myślicie, że ja wam
powiem, że wasza żona urodziła syna i że oboje czują się
dobrze?» Do mnie przemawiał inaczej: «Oj wy Leski! Jak
wy by byli w te nasze Czwartaki, a nie w te wasze Armie,
to bylibyście pan minister albo pan generał. A tak to wy
jesteście głupi więzień.»"

12. KAZIMIERZ LESKI - «BRADL»

555

Póki jeszcze był w możliwej kondycji fizycznej, robił
masę ćwiczeń wszelkiego rodzaju, do 10 tysięcy ruchów
dziennie. Dla ćwiczeń pamięci przeprowadzał w myśli
dowody różnych twierdzeń algebraicznych, wyprowadzał
całki.
Gdy okres, na który został skazany, zbliżał się do końca,
był kilkakrotnie wzywany do oficerów śledczych, którzy
wypytywali go, co zamierza robić po zwolnieniu. W dniu
poprzedzającym zwolnienie ogolono go, oddano mu z depozytu ubranie i... odesłano z powrotem do celi. Minęło
kilka dni. Zażądał widzenia z naczelnikiem więzienia, z
prokuratorem, z adwokatem. Bez skutku. Po tygodniu
wyrzucił miskę na korytarz. Po sześciu dniach głodówki
oficer śledczy wręczył mu sankcje tym razem z oskarżenia o współpracę z Niemcami.
Śledztwa właściwie nie było. Namawiano go, aby się
przyznał, że tępił komunistów, wydawał ich gestapo.
W tym okresie stracił wiele zębów, awitaminoza powodowała, że nie siedziały zbyt mocno, i nawet nie najsilniejsze uderzenie wystarczało, by je wypluł. Gnieciono mu
palce, wkładając między ołówki, bito, czym popadło. Sadzano na odwróconej ku górze nodze stołowej, przypalano papierosem. Był tak słaby, że na schody wchodził na
czworakach.
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Niekiedy lądował po śledztwie w karcerze. Tam, chociaż
w chłodzie i bez jedzenia, po ciemku i w brudzie, mógł
się przynajmniej zdrzemnąć. Gorzej było, gdy bezpośrednio po śledztwie wysyłano go do "Zakopanego". To działo
się tylko w zimie. Prowadzono go do pustej celi, której
okno było wyjęte, rozbierano do naga i stawiano na baczność przed oknem. Jeśli się poruszył, był oblewany wodą.
A rano znów śledztwo. Od czasu do czasu pojawiał się
płk Różański. "Czasem pofatygował się, by mnie kopnąć
w piszczel, trzepnąć w głowę, w twarz. Czasami natomiast stawał się wcieloną uprzejmością. Bywał wtedy
dowcipny, błyskotliwie inteligentny, dobrotliwy... Wtedy
trzeba było szczególnie uważać."
Doprowadzony do ostateczności "Bradl" próbował odebrać sobie życie, skacząc z górnego podestu schodów,
głową w dół, na kamienną posadzkę. "Ani mi czaszka nie
pękła - wspomina - ani kręgi szyjne, ale natężenie śledztwa zelżało." Kontaktu z rodziną nie miał żadnego. Kiedyś, po śledztwie, które trwało wiele godzin, został
wprowadzony do "toalety", gdzie w charakterze papieru
higienicznego wisiały kawałki gazet. Na którymś z nich
zobaczył nekrolog swojej matki. Rozprawa odbyła się w
więzieniu na Rakowieckiej w 1952 roku. Sąd orzekł winę
współpracy z okupantem i dodał dziesięć lat więzienia.
"Dostałem następne dziesięć lat. No i teraz już używali
sobie na mnie [...]. Siedziałem wtedy w więzieniu na Mo-
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kotowie, m. in. na oddziale jedenastym w maleńkiej celi,
w której było nas sześciu, w tym wspomniany już hauptman SS Hans Hainemeier. W pewnym momencie interweniował polski lekarz (przez pewien czas funkcyjnymi
byli przeważnie więźniowie Niemcy, w tym również lekarzem był Niemiec), dr Kamińska, i wkrótce zostałem
przeniesiony do Jelcza, a następnie do Wrocławia, gdzie
dano mi wreszcie spokój. Miałem tu również znacznie
lepsze warunki.
Tymczasem, przez cały czas pobytu w więzieniu, moja
siostra słała na wszystkie strony podania w mojej sprawie. Do przewodniczącego Rady Państwa, do generalnego prokuratora, ministra sprawiedliwości itd. itd. Była
nawet u Różańskiego. Przyjął ją chyba tylko po to, by powiedzieć, że może sobie pisać, bo ja i tak będę siedział
tak długo, jak on będzie chciał. Rzeczywiście, na swoje
podania nie otrzymywała żadnych odpowiedzi.
Po ucieczce Światły coś się jednak zaczęło zmieniać w
Urzędzie Bezpieczeństwa. Powoli zaczęło się zmieniać
również w kraju. I nagle rozwiązał się nade mną worek
łaski. Wysokie urzędy - milczące dotychczas - przemówiły teraz niemal równocześnie - od wszystkich, do których
zwracała się siostra, nadeszły pozytywne odpowiedzi. Po
dziesięciu latach od chwili aresztowania znalazłem się
na wolności. Musiałem się wprawdzie meldować jeszcze
na milicji - najpierw codziennie, potem raz w tygodniu -
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ale byłem wolny. Zacząłem rozglądać się za pracą.
Gdziekolwiek jednak się zwróciłem - po wstępnych rozmowach, w których w zasadzie nie przewidywano przeszkód - okazywało się nagle, że nie ma etatów. W końcu
przygarnęli mnie przyjaciele z lat studiów, dając pracę
redaktora naukowego w Państwowych Wydawnictwach
Technicznych (obecnie WNT).
Po wyjściu z więzienia spodziewałem się rehabilitacji z
«urzędu». Ponieważ nie mogłem się jej doczekać, sam
rozpocząłem starania. W czerwcu 1957 r. doszło wreszcie do rozprawy, w wyniku której zostałem - jak napisano
w wyroku - «uniewinniony z wszelkich zarzutów i wyrok
ten stanowi pełną rehabilitację»."

13. «BAŚKA» Z PLUTONU «AGATON»
Kolejne uzupełnienie dotyczy listy plutonu "Agaton", którą spisałem 1 sierpnia 1944 na cmentarzu Ewangelickim. Uzupełnienie, ale przede wszystkim serdeczne przeproszenie. W pierwszym i drugim wydaniu książki pominąłem jedno nazwisko, o czym przekonałem się po czterdziestu trzech latach.
Nr 18 na liście to - sanitariuszka "Baśka" - Barbara Jodłowska, obecnie Kuźniarska. "Pierwszy dzień Powstania. Byłam wystawiona jako czujka w okolicy Karolkowej
i Żytniej - wspomina "Baśka" - Powstanie na Woli wybuchło zupełnie przypadkowo nieco wcześniej. Spowodo-
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wało to zamęt, gdyż wielu z nas nie mogło dotrzeć na
miejsce koncentracji. Zupełnie nie wiedziałam, co robić.
Zrezygnowana przysiadłam na murku cmentarnym.
Ostrzał trwał nieustannie."
Tam spotkała ją "Anna" - sanitariuszka plutonu "Agaton",
i po wyjaśnieniu, że "Baśka" "nie może dojść do swoich",
zaproponowała, by dołączyła do plutonu.
"Moim pierwszym zadaniem było zaniesienie meldunku
do majora «Okonia», który zajmował kaplicę Halpertów
przy ul. Młynarskiej. Poszłam na cmentarz. Było już
ciemno, strach sparaliżował mi nogi. Nagle światło latarki. Przerażenie moje, w całej tej niecodziennej scenerii,
musiało wzbudzić litość wśród pełniących wartę, bo odprowadzili mnie do samej kaplicy.
«Agaton» obiecał mi - chyba to miał być mój sprawdzian
- że pierwszy ranny będzie mój. Tym pierwszym rannym
był młody żołnierz niemiecki z postrzałem płuc. Opatrzyłam go pod okiem «Anny». Odniosłyśmy go do najbliższego szpitala."
Potem "Baśka" razem z plutonem "Agatona" była już do
końca Powstania. Z Woli, przez ruiny getta na Starówkę
- wybuch czołgu-pułapki na Podwalu, barykady na Jezuickiej i na Kanonii, właz na placu Krasińskich, kanałami
do Śródmieścia - szpital w podziemiach PKO - wybuch
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bomby - ul. Piusa mała PAST-a. "Potem przyszło najgorsze - kapitulacja."
Po kapitulacji odnalazł "Baśkę" na Piusa jej ojciec. Zaproponował, żeby z nim wyszła z Warszawy. Odmówiła.
Obozy jenieckie: Lamsdorf (Łambinowice) - Mühlberh Altenberg, Kriegsgefangene Nr 106576 - Oberlangen. 12
kwietnia Oberlangen wyzwoliła Dywizja gen. Mączka.
- Jak mogłem o niej zapomnieć? Jak to się stało, że nie
upomniał się o "Baśkę" żaden z kolegów czytających maszynopis, a później książkę? Przepraszam, "Basiu". Przepraszam, pani Barbaro.

14. BIAŁA FURAŻERKA
Czy biała furażerka powstańcza może być przyczyną mówienia o niej w tym rozdziale? Czy nie powinna spoczywać spokojnie w szufladzie, wśród powstańczych reliktów dziadka, pokazywana - byle nie za często - wnukom?
Dostałem tę białą furażerkę od "Krystyny" na kilka dni
przed Powstaniem. Choć ze względu na swój kolor przeczyła wszelkim regułom "krycia się i maskowania w terenie", jadąc na zbiórkę 1 sierpnia, zabrałem ją ze sobą.
Utrwalił ją później na zdjęciach powstańczych por. "Kubuś" - Stefan Bałuk. Dziś znać jeszcze na niej postrzał,
jaki dostałem wracając ze Stawek na Starówkę, trzecia
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gwiazdka wycięta z innej blaszanej puszki od konserw
niż dwie poprzednie przypomina mój awans na kapitana
pod koniec Powstania.
Oglądaliśmy kiedyś z Zofią Butrymowicz, sławną artystką tkaczką - ciotką mojej żony "Krystyny"-Hanki, a dla
nas, naszych dzieci i wnuków po prostu Bośką - album
zdjęć powstańczych. Widząc na jednym z nich moją białą
furażerkę, Bośka opowiedziała jej historię.
Uszył ją własnoręcznie z białego filcu na wiele lat przed
wojną mąż Bośki - Butrym, Edward Butrymowicz, malarz, profesor Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Używał jej przy podlewaniu kwiatów w ogródku na Saskiej Kępie, podczas wakacji, a
zwłaszcza podczas malowania plenerów.
Gdy po oblężeniu Warszawy we wrześniu 39 roku Butrymowie wracali z ul. Frascati, gdzie przebyli oblężenie,
do siebie na Saską Kępę, mijając jedną z barykad znalazł
leżącego na ziemi orzełka. "Krystyna" znała tę furażerkę
i czując zbliżające się Powstanie, poprosiła o nią dla
mnie. Butrym odszukał orzełka i przypiął go do furażerki. Przez 63 dni i nocy Powstania przynosiła mi szczęście.

15. ELEKTORALNA 16

562

15. ELEKTORALNA 16
Spośród odnalezionych dzięki książce ludzi i wspomnień
szczególną satysfakcję dało mi spotkanie "Doktor Weroniki" i "Krystyny" z grupą ich koleżanek ze szpitala polowego Elektoralna 16.
"Po południu 30 lipca - pisałem w rozdziale Dostatnie
dni" - odwiozłem na rowerze «Krystynę» na miejsce jej
zbiórki. Jechaliśmy z Saskiej Kępy, przez most Poniatowskiego - Nowy Świat. Na Krakowskim Przedmieściu podała mi dokładny adres: "Elektoralna 16". Po czterdziestu latach adres ten nieoczekiwanie odnalazł nas w Nikozji na Cyprze, gdzie w latach 1982-1983 pracowałem
jako urbanista - ekspert ONZ. Napisała do nas pani Helena Brzozowska, lekarka, mieszkająca w Katowicach.
Zbiera materiały do historii "naszej dziwnej grupy" - jak
nieregulaminowo, ale serdecznie nazwała Oddział Sanitariuszek ZWZ-AK.
"Dzięki książce wyjaśniła się ważna dla nas sprawa, której wyjaśnienia szukałyśmy od pięciu lat; kto to była «dr
Weronika» - nie ustalony lekarz, i jedna z trzech nieustalonych sanitariuszek - «Krystyna» [druga sanitariuszka,
Anusia Kowalska-«Natalia», odnalazła się później - S. J.].
Myślę, że zarówno «dr Weronika», jak i «Krystyna» natrafią wśród wspomnień i osób z grupy «Joanna» na fragmenty związane z ich własnymi losami.
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«Naszą dziwną grupę» - wspomina Helena Brzozowska od 1940 roku kompletowała Teresa Krassowska-«Halszka», «Joanna». Wiosną 1944 grupa liczyła około 42 kobiet i dziewcząt przeszkolonych sanitarnie."
Przed Powstaniem zostały zmobilizowane do dwóch szpitali polowych na Woli. W szpitalu na Elektoralnej 16 były
z nimi "dr Weronika" i "Krystyna".
"Odtworzona po latach w relacji uczestniczek historia
«naszej dziwnej grupy» - pisze we wstępie Helena Brzozowska ("Tygodnik Polski" z 19 VIII 1984, nr 34) - nie
jest już właściwie historią, tylko zbiorowym wspomnieniem «tak pamiętamy». Jednak dla każdej z nich to, co
pamięta, jest częścią historii własnego życia «tak było»."
Dzięki tym wiadomościom mogę pokrótce uzupełnić podane przeze mnie w książce relacje:
- Mówi "Doktor Weronika": "Nie wychodziłam stamtąd,
robota była bez przerwy. Transfuzje... To było na samym
początku. Dałam krew rannemu. Po transfuzji przyszła
pani Mirska (szpital mieścił się również i w ich mieszkaniu) i kazała mi usiąść na fotelu. Przyszedł lokaj z kieliszkiem czerwonego wina na srebrnej tacy, które musiałam
wypić dla «wyrównania» oddanej krwi. Później, po innych transfuzjach, już mi nikt nic nie dawał do picia."
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- "Krystyna": "Chodziłyśmy w kierunku Hal ulicą Mirowską. Uderzyła bomba. Gdyśmy przyszły, były świeże ruiny. Jakaś kobieta krzyczała, że pod gruzami są jej dzieci.
Rannych przenosiłyśmy na Elektoralną. Obiecałyśmy, że
wrócimy po resztę rannych. To było bardzo blisko. Chodziłyśmy tam i z powrotem. Uderzyła następna bomba.
Gdyśmy wróciły do ludzi, którym obiecałyśmy, że po nich
przyjdziemy, z ludzi były strzępy."
- Dalej mówi "Krystyna": "W sądach na Lesznie spotkałam kilku młodych ludzi, których znałam z widzenia w
czasie okupacji. Teraz byli w różnych mundurach z opaskami. Była to jakby «dekonspiracja», «ujawnienie się»."
- "Doktor Weronika": "Ze Szpitala Maltańskiego Niemcy
wygonili cały personel. Ustawili nas pod przeciwległą
ścianą. «Krystyna» stała pierwsza z brzegu, ja druga.
Podszedł do nas jakiś wehrmachtowiec, kazał nam zdjąć
opaski i wepchnął nas w tłum."
Po wymianie listów i spotkaniach w Warszawie 19841986 zostałem "mianowany" przez panią Helenę Brzozowską jej "konsultantem", co dało mi wiele satysfakcji,
a jak życzliwie i z humorem wspomina dociekliwa autorka, pomogło jej przy wyjaśnianiu niejednej wątpliwości.
Praca nad książką posuwała się, o czym świadczą przytoczone fragmenty listów.
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"Katowice, 23 VI 1986
Kochana Pani Konsultantowo! Szanowny Panie Konsultancie! Nareszcie dobijam prawie do brzegu, czyli kończę spisywanie drugiej części..."
"Katowice 11 IV 1987
Szanowny Panie Konsultancie! dziękuję za świętą cierpliwość w odpowiadaniu na pytania, i to tak dokładnie. Nie
wiem, czy Pan to pamięta - to Pan po przeczytaniu odcinków powiedział pierwszy: «Z tego może być książka»."
Oto fragmenty tych odcinków:
- Helena Brzozowska: "Sobota. Drugi wrzesień. Ulica
Długa. Ciemna piwnica, w której wpadający przez dziurę
w ścianie odblask słonecznego dnia kłóci się z migotliwym płomykiem świec, a naprawdę są to dwa koślawe
ogarki, przechowane gdzieś cudem i zatknięte w popękane butelki [...].
Wszyscy, którzy tylko mogli się ruszać, poszli kanałami.
W nocy była płonąca Długa i w jaskrawym brzasku pożarów korowody do włazów [...].
Ale to nie jest już ważne. Są nasi ranni... Za chwilę wejdą Niemcy. A potem - zaledwie zauważony warkot samolotów, przechodzący w przeciągły gwizd. Pikuje. I wcześniej niż jakiekolwiek świadome spostrzeżenie - wstrząs
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targający ścianami piwnicy, huk, po którym echem huczy
w uszach złowrogi szelest. Dławiący zapach i kurz. Ciemność i cisza."
- "Renia": "Starałam się dojść do tych, których trzeba
było odkopać. Spod tych gruzów, poplątanych szyn, resztek pięter, które zwaliły się, usłyszałam głosy naszych
dziewcząt. Wołały: «Ratunku, pomóżcie, bo my się palimy.» Złapałam jakieś wiadro, nie wiem skąd, pobiegłam
do pompy na podwórzu, ale wody nie było, tylko kałuże.
Więc po trochu nabrałam tego błota z wodą i znowu pobiegłam na gruzy i polewałam między belki."
- "Hania": "Gruz był gorący, bo równocześnie był pożar,
tak że jak się odgrzebywało, parzył ręce."
- Helena Brzozowska: "Po co powracać do tych zapamiętanych najtrwalej sekund wydłużających się w wieczność? Bo pod gruzami są one... Do dziś pamiętam tę
chwilę: usłyszały mój głos te, które jeszcze żyły, zaczęły
wołać: «Anno, ratuj». Powiedziałam: «Wynosimy rannych, zaraz się do was dostaniemy.» Umilkły. Nawet
wtedy pod palącym się gruzem pamiętały to, co było najważniejsze: ranni są pierwsi."
Na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach, na lewo od
głównej alei, jest powstańcza mogiła; nad nią tablica z
dziewięcioma nazwiskami i pseudonimami i dziewięć
brzóz. Pochowane są tu sanitariuszki poległe pod gruza-
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mi szpitala Długa 21 - Miodowa 23. Zostały odznaczone
Krzyżem Walecznych. Ekshumowane w kwietniu 1945
roku - wojna jeszcze trwała - i przeniesione na cmentarz:
"Joanna"-Teresa Krassowska, "Elżbieta"-Zofia Krassowska, "Irena"-Jolanta Mirosławska, "Paula"-Ludmiła Erbrichówna, "Baśka"-Teresa Dunin, "Hala"-Stachna Dobrzańska, "Oleńka"-Aleksandra Michalska, "Litka"-Irena Rajska, łączniczka - "Nina"-Janina Wyleżyńska.
Nad każdą mogiłą posadzono brzozę. Pośrodku mogił napis:
Nie po to się żyje, by walczyć,
lecz walczy się po to, by żyć,
a jeśli ci życia nie starczy,
to śmierci spójrz w oczy i idź.

- Brzozy wyrosły już wysoko.

16. KAPITULACJA
Ostatnie dni Powstania. Wiedzieliśmy, że to już koniec,
że prowadzone są rokowania kapitulacyjne. Delegacji
polskiej przewodniczył pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki. Gdy go spotkałem którejś nocy przy umocnionym workami z ziemią wejściu do naszej kwatery, powiedział mi: "Idziemy do niewoli". Poniżej przytaczam fragmenty jego relacji z rokowań kapitulacyjnych:
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"Chmury kłębiły się nisko [...]. Swąd spalenizny dławił
gardło. Po nocnej nawale ognia artylerii i moździerzy nastała cisza. Od godziny 8 do 20 obowiązywało zawieszenie broni, ludność mogła opuszczać miasto [...]. Z trudem przedostawaliśmy się przez rozwalone ulice [...].
Biało-czerwone opaski na rękawach wskazywały naszą
przynależność do AK [...].
Po upływie pół godziny dojechaliśmy do dworku w Ożarowie, gdzie mieściła się niemiecka Kwatera Główna [...].
Na wstępie wręczyliśmy pismo gen. Bora-Komorowskiego w języku polskim i niemieckim, upoważniające nas do
przeprowadzenia pertraktacji i podpisania umowy o złożeniu broni przez oddziały AK walczące w Warszawie.
Po przeczytaniu pisma Bach, wyraźnie podniecony, wstał
i z przejęciem [...] rozpoczął przemowę [...]. Musi uprzedzić nas, że ma rozkaz doprowadzenia do jak najszybszego złożenia broni przez powstańców. Wobec tego wzywa
nas, byśmy się zastanowili, jakie koncesje możemy uczynić natychmiast, by dać dowód dobrej woli, że nie zamierzamy walki prowadzić dłużej. Opór Warszawy jest cierniem we froncie niemieckim, co ogranicza swobodę działania [...].
Świadomość tragizmu naszego położenia, tak silnie ciążącego nad nami, podczas przemówienia Bacha występowała jeszcze wyraźniej.
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Tak, na pewno, gdyby tylko bolszewicy zechcieli nam dopomóc, znowu podejmiemy walkę [...]. Cały kraj stał niezachwianie na stanowisku walki z Niemcami do końca
[...]. W zamkniętej ze wszystkich stron Warszawie otrzymywaliśmy meldunki radiowe o rozbrajaniu oddziałów, o
podstępnym aresztowaniu i wywożeniu do Rosji sztabów
AK z Wilna, ze Lwowa i Lublina [...]. Rozbrajali też oddziały AK śpieszące na pomoc Warszawie [...]. Znamienne było zachowanie się lotnictwa sowieckiego, przedtem
bardzo czujnego, które od chwili wybuchu Powstania aż
do połowy września, to jest rozpoczęcia natarcia sowieckiego na Pragę, znikło całkowicie znad Warszawy.
Poprosiłem Bacha o wyjaśnienie, o jakie koncesje chodzi.
Odpowiedział, że dowództwo niemieckie zadowoli się natychmiastowym wydaniem całego posiadanego zapasu
amunicji oraz rozebraniem wszystkich barykad, ponadto
muszą być zaraz wydani wszyscy jeńcy oraz osoby przynależności niemieckiej [...].
- Czy Bach potwierdza, że żołnierze AK zostali uznani
przez rząd niemiecki za kombatantów i czy będą mieli
zapewnione wszelkie prawa zgodnie z Konwencją Genewską z 27 VIII 1929 r.?
Bach potwierdził [...].
Następne z kolei nasze oświadczenie domagało się zapewnienia, że nikt z walczących w Warszawie z podziem-
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nej administracji oraz ludności miasta nie będzie przez
władze niemieckie pociągany do odpowiedzialności indywidualnej ani zbiorowej [...].
Ostatnie nasze żądanie brzmiało, by ludność była traktowana humanitarnie [...].
Odnośnie wydania amunicji oświadczyłem, że możemy to
zrobić dopiero bezpośrednio przed złożeniem broni [...].
Broniąc się przed naciskiem Bacha, mieliśmy pełną świadomość, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia [...].
Bach wydał drobiazgowe wskazówki, w jaki sposób ma
się odbyć akt podpisania umowy [...]. Zbliżał się akt końcowy: złożenie podpisów na dokumencie kapitulacji [...].
Po złożeniu podpisów Bach [...] w krótkich słowach wezwał obecnych do uczczenia minutą ciszy pamięci poległych obu stron walczących [...]. Wyraził uznanie dla postawy i bitności AK. Tak długa wytrzymałość obrony i zacięta odporność niedostatecznie uzbrojonej armii powstańczej wobec doświadczonej i zaprawionej w bojach
armii niemieckiej - jest przykładem jedynym w historii
wojen [...].
Odpowiadając potwierdziłem jego opinię, że decyzja złożenia broni została powzięta wobec beznadziejności położenia obrońców. Ale nie tylko obrońców; także i ludności cywilnej [...]. Akt, jaki się tutaj dokonał przed chwilą,
jest wynikiem nieubłaganych praw wojny, które często
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wczorajszego zwycięzcę stawiają jutro w roli pokonanego [...].
Czy Bach zrozumiał w mym przemówieniu aluzję do
alianckiej zapowiedzi o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec? Czy uświadamiał sobie konsekwencję, jaką mogła
ściągnąć na jego głowę rola, konsekwencję faktu, że zajmuje czołowe miejsce na liście zbrodniarzy wojennych podpalaczy Warszawy? [...]
Gdy wyszliśmy z domu, pluton honorowy, ustawiony na
dziedzińcu, sprezentował broń [...]. Po wzajemnym oddaniu ukłonów odjechaliśmy samochodami w asyście oficerów niemieckich [...].
Wkrótce po naszym wyruszeniu odezwały się działa niemieckie z najrozmaitszych stanowisk [...]. Jechaliśmy
przy blasku ognia wylotowego, wśród świstu pocisków
[...]. Gdy zbliżaliśmy się do Stolicy, miasto tonęło w mroku, gdyż tej nocy wygasły już nad Warszawą łuny pożarów."2

17. POWSTANIE WARSZAWSKIE
W książce mojej starałem się zrelacjonować fragmenty
Powstania Warszawskiego, w którym brałem udział. Nie
próbowałem Powstania ocenić. W zakończeniu przyto2

Heller, Drogi cichociemnych. Ostatni akt, rozdz. IX. "Powstanie
Warszawskie", Londyn 1961, s. 228.
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czyłem wyjątek z pożegnalnego rozkazu gen. Bora z dnia
3 października 1944 roku oraz fragment jedynie militarnej oceny Powstania jako wielkiej bitwy (z rocznicowego
numeru tygodnika "Stolica" z 1975). W uzupełnieniu do
trzeciego wydania przytaczam trzy dokumenty:
- pełny tekst rozkazu generała Bora-Komorowskiego,
- artykuł z "Biuletynu Informacyjnego",
- wyjątki z Refleksji o Powstaniu Warszawskim doc. dr.
Tomasza Strzembosza.
Pożegnalny rozkaz Dowódcy AK, generała Bora-Komorowskiego, wydany 3 października 1944 r.
"Żołnierze Walczącej Warszawy!
Dwumiesięczna walka nasza w Warszawie, będąca jednym pasmem bohaterskich wystąpień żołnierza polskiego, jest pełnym grozy, lecz jakże głębokim dowodem ponad wszystko mocniejszego dążenia naszego do wolności. Waleczność Warszawy jest podziwiana przez cały
świat. Walka nasza w Stolicy pod ciosami śmierci i zniszczenia, z takim uporem przez nas prowadzona, wysuwa
się na czoło sławnych czynów bojowych przez żołnierza
polskiego podczas tej wojny dokonanych. Dokumentujemy nią moc naszego ducha i naszego umiłowania wolności. I jakkolwiek nie udało się nam uzyskać militarnego
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nad wrogiem zwycięstwa, bo ogólny rozwój wypadków
wojennych na naszych ziemiach nie układał się w ciągu
tych dwóch miesięcy dla naszej walki pomyślnie, to jednak te dwa miesiące boju o każdą piędź ulicy i muru
Warszawy dokonały swego zadania politycznego i ideowego. Walka nasza zaważy na losach naszego narodu,
bo jest bezprzykładnie ofiarnym wkładem żołnierskiego
męstwa i poświęcenia w obronie naszej niepodległości.
Dzisiaj, gdy przemoc techniczna wroga zdołała zacieśnić
nas w środkowej, jedynej w naszym posiadaniu dzielnicy
miasta, gdy ruiny i zgliszcza przepełnione są ludnością
współdziałającą bohatersko z wojskiem, lecz już ponad
miarę umęczoną potwornymi warunkami bytowania na
polu bitwy, gdy żywności nie staje już nawet na liche odżywianie, a perspektywa na ostateczne tutaj w rejonie
Stolicy pokonanie wroga nie zarysowuje się, stanęło
przed nami zagadnienie całkowitego zniszczenia przez
wroga ludności Warszawy i pogrzebania w jej gruzach
szeregu walczących żołnierzy i setek tysięcy ludności.
Postanowiłem dalszą walkę przerwać.
Wszystkim żołnierzom dziękuję za znakomitą, najcięższym warunkom nieulegającą postawę bojową. Poległym
oddaję hołd należny ich męce i ofierze. Ludności wyrażam podziw i wdzięczność walczących szeregów wojska i
ich do niej przywiązanie. Ludność tę proszę, aby darowa-
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ła żołnierzom wszystkie przewinienia, jakie w ciągu długotrwałej walki musiały w stosunku do ludności niejednokrotnie mieć miejsce.
W układzie o zaprzestanie działań wojennych starałem
się zapewnić żołnierzowi wszystkie przynależne mu po
przerwaniu walki prawa, ludności cywilnej warunki bytowania i opieki, jak najbardziej oszczędzające jej udręki
wojennej.
Żołnierzom, najdroższym towarzyszom dwumiesięcznego
bojowego wysiłku, przepełnionym do ostatniej chwili niezłomną wolą walki, nakazuję wykonać karnie i posłusznie rozkazy wypływające z decyzji o przerwaniu walki.
Ludność wzywam do zastosowania się do nakazów ewakuacyjnych moich, Komendanta Miasta oraz władz cywilnych.
Z wiarą w ostateczne zwycięstwo naszej słusznej sprawy, z wiarą w Ojczyznę umiłowaną, wielką i szczęśliwą
pozostajemy wszyscy nadal żołnierzami i obywatelami
Niepodległej Polski wierni sztandarowi Rzeczypospolitej.
Dowódca Armii Krajowej
Komorowski-Bór, gen. dyw."
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Naczelny organ prasowy AK, "Biuletyn Informacyjny" z 4
X 1944, nr 102, zamieścił pożegnalny artykuł, oceniający
Powstanie.
"Po walce
Walka skończona. Zamknięty przeszło dwumiesięczny
okres jednej z najszczytniejszych i najtragiczniejszych
zarazem kart naszej historii.
Za wcześnie jeszcze na obiektywny sąd o tym okresie.
Rachunek naszych strat i zysków, zasług i błędów, ofiar i
uzyskanych wartości - przekazać musimy historii.
Tutaj jedno musimy stwierdzić z niezachwianą pewnością. Walczyliśmy o sprawę najwyższą, o wartości w życiu Narodu największe. Zapłaciliśmy też najwyższą cenę
tej walki. Zapłaciliśmy ją bez wahań i ociągania w porywie duchowego zespolenia wszystkich sił narodowych
we wspólnie toczonej walce.
Nie chcemy tutaj pomniejszać znaczenia tej ceny. Jest
ona olbrzymia w rachunku ludzkiego cierpienia, w rachunku ofiar ludzkiego życia, w rachunku strat materialnych i kulturalnych. Jest ona szczególnie dotkliwa w rachunku strat tej najcenniejszej z narodowych wartości,
kwiatu zarazem i owocu Narodu, zapalnej i entuzjastycznej, bezinteresownie ofiarnej młodzieży.
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Walka jest ryzykiem. Stąd też nie zawsze może się kończyć zwycięstwem. Naszej walce nie danym było zakończyć się osiągnięciem zamierzonego celu. Zamknięciem
zmagań orężnych jest nie odzyskanie wolności, lecz
nowy etap żołnierskiego i narodowego tułactwa. Idziemy
w szlaki tego tułactwa, pozostawiając za sobą to, co nad
wszystko nam drogie: ruiny ukochanego miasta, bezcenne szczątki naszej przeszłości i kultury, a przede wszystkim to najdroższe i najtragiczniejsze - groby i szczątki
poległych w walce.
Klęska, której rozmiarów pomniejszać nie chcemy, jest
klęską jednego miasta, jednego etapu naszej walki o wolność. Nie jest klęską naszego Narodu, naszych planów i
ideałów historycznych. Z przelanej krwi, z zespołowego
trudu i znoju, z męki ciał i dusz naszych powstanie nowa
Polska, wolna, silna i wielka. Wiarą tą będziemy żyć na
przymusowym tułactwie czy w obozach, tak jak żyliśmy
nią w naszej pracy i walce. Wiara ta - to najrealniejszy,
najwyższy Testament pisany krwią wielotysięcznych
ofiar i Bohaterów Powstania."
W dniach 10 października 1984 roku w czasie sesji naukowej poświęconej Powstaniu Warszawskiemu Tomasz
Strzembosz wygłosił referat pt. Refleksje o Powstaniu
Warszawskim. Oto wybrane przeze mnie fragmenty tego
referatu:
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"Powstanie wymaga od nas nie dyskusji, ale prawd nowych i wysiłku nowego, innego niż dotąd spojrzenia.
Było to bowiem wydarzenie o takiej skali i tak głęboko
wnikające w życie narodu, iż patrzeć na nie trzeba z odmiennej perspektywy niż perspektywa historyka starć
zbrojnych czy dziejów myśli politycznej, a nawet badacza
świadomości społecznej i kultury. Trzeba zdobyć się na
wysiłek zrozumienia związku Powstania z tą najgłębszą
warstwą historii, która jest najmniej widoczna, a ostatecznie decyduje o wewnętrznej treści życia narodów
[...].
Starajmy się o naszą własną prawdę o Powstaniu.
Spójrzmy na nie oczyma wrażliwymi na wartości moralne [...].
Spójrzmy na Powstanie Warszawskie oczyma kilku pokoleń - i tych, co je przeżyli, i tych, co przyjdą po nas i będą
o nim myśleć tak, jak my myślimy o powstaniu listopadowym czy styczniowym, którzy będą z niego uczyć się
prawdy o Polsce.
Zobaczmy w nim przede wszystkim człowieka: zaskoczonego wybuchem cywila i żołnierza, który na rozkaz «W»
stawił się w wyznaczonym punkcie na koncentrację. W
taki sam sposób spójrzmy na tych, którzy zdecydowali o
wybuchu Powstania i którzy nim kierowali. Popatrzmy
na nich bez taryfy ulgowej, lecz jednocześnie popatrzmy
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na nich nie jak na ludzi obcych, których zmagania i motywy nic nas nie obchodzą. Stanęli oni przed najtrudniejszym wyborem, w którym nie było całkowicie dobrych
rozwiązań, a za który musieli przyjąć całkowitą odpowiedzialność. To nie są żadni «oni», to rówieśnicy mojego
ojca i mojej matki [...].
Spójrzmy wreszcie na Powstanie Warszawskie jako na
wielki wysiłek budowania nowego. Wysiłek budowania
tutaj, w Warszawie, takiej Polski, jaka rodziła się długo
w podziemiach konspiracji [...].
Myśląc o Powstaniu Warszawskim nie wolno odrywać go
od właściwego kontekstu czasu i okoliczności, nie wolno
zapominać ani o tym, co wybuch poprzedziło, ani o tym,
co nastąpiło później [...].
Ważnym elementem decyzji powstańczej była stale obecna świadomość, że jeśli Dowództwo AK nie podejmie tu
walki, może ona - zwłaszcza w wypadku represji lub rozpoczęcia ewakuacji znajdującego się w strefie frontowej
miasta - wybuchnąć samoczynnie lub mogą ją podjąć
ośrodki pozostające poza Polskim Państwem Podziemnym. W każdym z takich wypadków Armia Krajowa musiałaby zaangażować się w bitwę, podjętą nie z własnej
inicjatywy, a więc w gorszych warunkach, nieskoordynowaną i trudną do dowodzenia. Świadectwem istnienia takich możliwości była odezwa Komendanta PAL, gen.
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Skokowskiego z 29 lipca, mówiąca o ucieczce KG AK z
Warszawy i wzywająca do walki. Świadczyły o tym apele
radiostacji radzieckich z 29 i 30 lipca [...].
Warszawska armia powstańcza była armią ochotniczą i
tym różniła się od innych, że nie miała koszar, a raczej
koszarami jej były rodzinne domy żołnierzy, zwykłe warszawskie mieszkania. Rozkaz, który docierał do żołnierza
poprzez zakonspirowane środki łączności, nie był i nie
mógł być poparty przez żadne środki przymusu. Każdy z
żołnierzy-ochotników sam decydował, czy rozkaz ten wykona i stawi się na wyznaczony punkt zborny, czy też
tego nie zrobi.
Każdy musiał taką decyzję podjąć sam, w ciszy własnego
serca, patrząc w oczy matce, żonie czy narzeczonej, których nawet nie miał prawa powiadomić o tym, co zaraz
się stanie.
Te tysiące decyzji potwierdzających, więcej - przypieczętowywujących rozkaz dowódcy, były zapoczątkowaniem
zjawiska o zupełnie podstawowym znaczeniu. Oto Powstanie Warszawskie, zorganizowane, podjęte i prowadzone przez generałów i pułkowników, było - jak mało
która bitwa - dziełem dwudziestolatko w, ich sprawą, ich
czynem [...]. Zawdzięczało im swoje uporczywe trwanie
aż do ostatecznego końca możliwości walczenia, pomimo
braku broni, zaopatrzenia i żywności [...].
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Czy mamy prawo patrzeć na Powstanie inaczej niż jako
na totalną klęskę? Poprzez gruzy spalonych domów, poprzez 150 000 zabitych i zamordowanych, poprzez niszczone zabytki architektury, biblioteki, muzea. Oczywiście klęska Powstania oraz owe gruzy i tysiące trupów są
czynnikiem, którego nikomu nie wolno pomijać. Ale widzenie jedynie tego i tylko tego jest jakimś zakładaniem
na siebie końskich okularów, jest zwężeniem horyzontów. Ponadto jest po prostu nie uprawnione. Dlatego że
pisząc i mówiąc o innych walkach, które skończyły się
także klęską, zniszczeniami i śmiercią, potrafimy dostrzec coś więcej [...].
Popatrzmy tylko. Pięć lat przed Powstaniem podjęty został w Warszawie bój, znany nam dobrze jako obrona
stolicy z września 1939 roku. Bój ten, którego wszak
można było uniknąć, ogłaszając Warszawę, podobnie jak
potem Paryż, miastem otwartym, kosztował miasto kilkanaście procent jego zabudowy, z tym że najbardziej
ucierpiało cenne śródmieście. Kosztował on także około
25 000 zabitych cywilów i do 6 000 żołnierzy, a 50 000
osób zostało rannych
[...]. Obrona, która trwała 3 tygodnie, a po 10 dniach traciła wszelki sens operacyjny. Czy mówi się o zbrodniczym błędzie, o szaleństwie, o szukaniu odpowiedzialnych? Bo dojrzano sens tamtej walki w sferze zupełnie
innej niż sfera zysków i strat materialnych, niż sfera
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wartości operacji wojskowych. Dostrzeżono ten sens w
sferze moralnej, obserwując ogromną rolę oblężenia
Warszawy w podtrzymaniu woli narodu do stawiania
oporu w okresie okupacji [...].
Powstanie to fakt żywy, fakt o niezwykłej trwałości, bez
którego trudno dziś sobie wyobrazić świadomość współczesnego Polaka. Wszak to Powstanie Warszawskie powołało do życia wielki i twórczy mit Armii Krajowej, a
samo stało się legendą. Legendą walki o wolność wbrew
wszystkim i wszystkiemu. Legendą, która wzywa i zobowiązuje. Legendą opartą na prawdzie i zakorzenioną w
rzeczywistych wartościach [...].
Polska, prawdziwa Polska, buduje się od wewnątrz. Dziś
jest lepsza i prawdziwsza niż wczoraj.
[...].
Ta Polska, jestem o tym głęboko przekonany, zbudowana
jest także na miłości i ofierze powstańców warszawskich.
Na wartościach, które ciągle gorzeją w tym popielisku
sprzed lat czterdziestu."

18. COLDITZ - OFLAG IV C
Sonderlager, Straflager - obóz specjalny, obóz karny. W
wolnym przekładzie angielskim "The bad boy's camp" "Obóz dla niegrzecznych chłopców". Spędziłem w tym

18. COLDITZ - OFLAG IV C

582

obozie 67 dni, od 5 lutego do 13 kwietnia 1945 roku, a
pisałem o tym w ostatnim rozdziale książki. Chciałbym
uzupełnić tę moją obozową historię dwiema relacjami jedną z 1957 roku i drugą z 1985.
1957 - listy z Waszyngtonu. W marcu i kwietniu 1957
roku otrzymałem niespodziewanie dwa listy od generała
Antoniego Chruściela - "Montera", zamieszkałego w Waszyngtonie. Fragmenty listów zamieściłem w książce. Poniżej przytaczam ich pełny tekst. To jakaś drobna, ale
autentyczna informacja o zmarłym 30 listopada 1960
roku dowódcy Warszawskiego Okręgu AK. Tak mało nadal wiemy o jego powojennych losach.
"Mr. A. Chruściel 2071 Park Road, N.W.
Washington (10) DC., USA.
WP Inż. Arch. Stanisław Jankowski
c/o z pocztą Tygodnika «7 Dni w Polsce»
Warszawa, ul. Kopernika 34 Poland, Polska
Washington, marzec (9) 1957
Drogi Panie Inżynierze!
Piszę parę słów, bo - nie znając Pana prywatnego adresu
- nie wiem, czy list dojdzie.
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Dziękuję za podpis pod petycją do Premiera w mej sprawie, którą zainicjował płk Rzepecki. Wiem, że Pan Inżynier już wcześniej nawoływał nas do powrotu.
Jak dotąd petycja nie ma oddźwięku, przeciwnie - «Wiesław» niedwuznacznie powiedział publicznie, co myśli o
tych, którym odebrano obywatelstwo, tzn. i o mnie.
Niemniej zapytuję szczerze Pana Inżyniera: Gdyby trudności prawne zostały usunięte: 1) Czy dałby mi Pan pracę w Swym biurze? 2) Czy biuro Pana (a chyba ono jest
duże i wpływowe) dałoby mi locum na mieszkanie? (w
Śródmieściu) np. przy ul. Królewskiej (ode. parku). To są
dwie kwestie najważniejsze, gdy prawna byłaby przełamana. Mam teraz dziwne zamiłowanie do tej kategorii
prac. Nie jestem inż., ale przecież tyle jest tam możliwości wykorzystania człowieka.
Pomnik «Bohaterom» postawcie u zbiegu ulic: Marszałkowska Królewska.
Forma kopca z betonu; z zewnątrz rzeźby w wydrążonym
wnętrzu panoramy, przedstawiające sceny z lat
1830/31,1905, 1939 i 1944. Wewnątrz windy, na zewnątrz schody, jak przystało na kopiec. Przy takim pomyśle mnóstwo pracy dla inż.-arch., rzeźbiarzy, malarzy.
Na wesoło mówię, że nie jest to stawaniem do konkursu.
Na St. Mieście nie ma miejsca, a Pl. Teatr, straciłby dużo
przez pomnik.
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Wiem, że ma Pan mnóstwo pracy, a więc mało czasu. Ale
proszę znaleźć pięć minut dla mnie, choćby na wspomnienie pewnych chwil w obozie jeńców, zwłaszcza Norymbergi [Langwasser pod Norymbergą - przyp. S. J.].
Łączę uprzejmie słowa
Antoni Chruściel (Monter)
P.S. Dziś mi przysłano N° 1 «7 dni w Polsce», w którym
na str. 4 jest Pana Inżyniera nazwisko [mój artykuł o
konkursie na projekt Pomnika Bohaterów Warszawy,
którego byłem sekretarzem - przyp. S. J.], ale nie ma adresu Biura Odbudowy na Dzielnicę «Śródmieście» Dlatego piszę na adres Tygodnika."
Odpowiedziałem niezwłocznie. Nie taiłem trudności w
znalezieniu pracy w naszym zawodzie ani niekompetencji mego biura (Pracowni Urbanistycznej Warszawy) w
przydziale mieszkań. Dziękowałem za uwagi o Pomniku
Bohaterów. Namawiałem nadal do powrotu. Ale w głębi
duszy bałem się o Niego. Gdyby wrócił...
"Mr A. Chruściel
2071 Park Road, N.W.
Washington (10) D.C. USA
Ob. Inż Arch. Stan. Jankowski
Warszawa, Górnośląska 45-II/2
Poland-Polska
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Niedziela, 14 kwietnia 1957
Drogi Panie Inżynierze!
Dziękuję za list z 25/III. Moja uwaga o pomniku była raczej na marginesie tych kilku zdań skreślonych w liście.
Zaznaczyłem, że nie staję do konkursu. Zmartwiłem się
szczerze, że tak tam trudno o pracę i mieszkanie. Łudziłem się, że gdy się Śródmieście odbuduje, to można jedno z remontowanych mieszkań, pomimo długich list
oczekujących, dla kogoś przeznaczyć i że biuro jest tak
wpływowe, iż mogłoby wywrzeć wpływ na instytucję
przydziału mieszkań.
Niepewność co do pracy i mieszkania może wykluczyć
wszelką myśl o powrocie. Gdy myślę o powrocie, mam
przede wszystkim na myśli córki, bo życie jest przed
nimi. Ja z żoną już się właściwie nie liczymy. Wszyscy
czworo nie pasujemy do emigracji, a możemy to stwierdzić po wielu latach wygnańczego życia.
Jak się Pan Inżynier czuje? W pierwszym liście do Pana
zahaczyłem o czas wspólnie spędzony w obozie jeńców,
liczyłem, że Pan dwa słowa napisze o sobie.
Wiem, że wszyscy zajęci jesteście codzienną intensywną
pracą i nie macie czasu na pisanie. Ja też nie będę się
naprzykrzał, bo to nawet nie leży w moim usposobieniu.
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Dziękuję pięknie za informacje i odpisanie na mój list.
Łączę najlepsze życzenia
Antoni Chruściel
P.S. Gdy mowa o Pomniku - dziwię się, że Komitet wykluczył z planu taki dobry punkt na budowę, jak np. Pole
Mokotowskie: skrzyżowanie alei Niepodl. z al. J. Piłsudskiego. Punkt dobry na pomnik większych rozmiarów."
1985 -Sonderlager Colditz? Telefon zamiejscowy odebrała Hanka, moja żona. Londyn Thames Television - Telewizja Londyńska. Zapytują, czy zgodzę się wziąć udział
w programie pt. "This is your life?" - "To jest twoje
życie". Audycja dotyczy wybitnej osobistości, którą znam
z obozu jenieckiego w Colditz. Obowiązuje dyskrecja,
gdyż bohater audycji dowiaduje się o niej w ostatniej
chwili.
Nietrudno się było domyślić, że chodzi im o jednego z
"prominentów" z Colditz, Lorda Harewooda, a dla mnie
por. George'a Lascelles, sąsiada w ogonku po obiadową
brukiew.
W jego wspomnieniach: The Tongs and the Bones The
Memoirs of Lord Harewood, Weidenfeld and Nicolson,
London 1984, natrafili na wzmiankę o mnie. Stąd telefon.
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Hanka miała właśnie lecieć do siostry do Londynu, Thames Television obiecywała pokryć koszty mej podróży i
pobytu, mogliśmy lecieć razem. OK. - Zgadzam się.
Żeby zdążyć na audycję, musiałem dostać paszport w
ciągu dwóch tygodni. Na widok telegraficznego zaproszenia Thames Television życzliwa pani w okienku w biurze paszportowym poradziła: "Z takim zaproszeniem oni
nie dadzą paszportu. Niech pani męża zaprosi pani siostra." Dzięki tej radzie i kilku telefonom Warszawa-Londyn i Londyn-Warszawa zdążyliśmy.
Czekając - podczas próby audycji - przepowiadałem sobie tekst. Tremę miałem ogromną. Niepotrzebnie.
Reżyser wręczył mi program, który przewidywał szczegółowo nie tylko, kto kiedy wchodzi na widownię (audycja odbywała się w jednym z teatrów londyńskich), gdzie
ma stanąć, ale również i co kto ma powiedzieć.
"Staś Jankowski" - bo tak wspominał mnie por. Lascelles
miał się pojawić pod koniec audycji, stanąć na środku
sceny obok bohatera audycji i, wspominając obóz w Colditz, przypomnieć, że Lord Harewood był melomanem, a
szczególnie lubił walce Brahmsa. Koniec. Dziękuję.
Zaprotestowałem. Owszem, pamiętałem o muzycznych
zamiłowaniach sympatycznego porucznika, o jego obozowej kolekcji płyt, ale przecież nie po to sprowadzali z
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Warszawy mnie, cichociemnego oficera AK, jeńca Colditz, żebym zapowiadał Brahmsa. Nie.
Powoli dogadaliśmy się z reżyserem. Mogę mówić, co
chcę, byle krótko, ale bardzo mnie prosił, żeby na koniec
było jednak coś o Brahmsie. Scenariusz przewidywał, że
po mojej wypowiedzi pojawia się chór, który śpiewa
Brahmsa.
Niech pan nie rujnuje mi scenariusza - prosił reżyser.
Audycja odbyła się według programu.
Była rodzina, dzieci, wnuki, przyjaciele, koledzy, zdjęcia
archiwalne rodziny królewskiej: pazia królowej - ucznia
Eton - konnego gwardzisty - uczestnika bitwy pod Monte
Cassino - Kriegsgefangene Nr 133760 - melomana znawcy i protektora muzyki.
Bohater audycji był zaskoczony i mile zdziwiony, gdy zjawiłem się na scenie. Ostatni raz widzieliśmy się przed
czterdziestu laty.
A po audycji - czterech starszych panów: por. George
Lascelles, kpt. Daryck Haig, por. Michael Alexander i
kpt. Stanisław Jankowski, wspominając obóz w Colditz,
oglądali pistolet "Walter", kaliber 7,61, z wygrawerowanym fascimile SS Obergruppenführera Bergera, ten sam,
który gen. SS Schwartz, szykując sobie powojenne alibi,
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wręczył kpt. Johnowi Elphinstone w przeddzień naszego
uwolnienia z niewoli.
Po powrocie z Londynu moja żona powiedziała mimochodem: "Myślałam, że tę historyjkę z pistoletem to już wymyśliłeś po wojnie." Nikt nie jest prorokiem we własnym
kraju. A cóż dopiero we własnej rodzinie.

19. POWOJENNE LATA
W pierwszym i drugim wydaniu książki - w opowiadaniach o niektórych kolegach nie zamieściłem ich losów
po 1945 roku. Ze zrozumiałych względów nie mogłem.
Konieczne jest uzupełnienie prawdy o tamtych trudnych
latach, wypełnienie białych plam w naszej historii, bo nawet drobne plamy białej pleśni przesłaniają obraz.
Stefan Bałuk- "Kubuś".
Cichociemny, oficer wywiadu, specjalista od fotografii
wywiadowczej (obecnie znakomity fotografik). W maju
1944 dołączył do naszej komórki. Razem byliśmy w Powstaniu. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Rozstaliśmy się 5 października
1944 roku. Spotkaliśmy się ponownie w 1947.
Po upadku Powstania razem z żołnierzami plutonu "Agaton" szli pieszo do Ożarowa, do obozu przejściowego w
fabryce kabli, po dwu dniach - transportem kolejowym
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do Lamsdorfu (Łambinowice). Wagony towarowe, którymi ich wieziono, podzielone były na trzy części: w pierwszej 45-50 powstańców,
w drugiej - karabin maszynowy i w trzeciej dwóch wartowników. Po dwu tygodniach pobytu w Lamsdorfie grupę oficerów AK przewieziono do obozu w Grossborn. 27
stycznia 1945 - ewakuacja marszem z Grossborn do Lubeki. "Kubuś" zdecydował się zostać i wracać do kraju.
"Dosyć już się nachodziłem."
Razem z "Szymonem" - por. Ryszardem Krzywickim
ukryli się w kopcu buraków. Nocą przeszli przez ruchomy front i radziecką ciężarówką dojechali do Bydgoszczy. W połowie lutego 1945 "Kubuś" był już w Warszawie. Na Pradze - tam koncentrowało się wówczas życie
miasta - spotkał podpułkownika "Dżokera" - Tadeusza Jachimka, którego znał z Powstania. "Dżoker" zaproponował mu włączenie się do konspiracji i kontynuowanie
działalności legalizacyjnej.
"O formalnym rozwiązaniu AK dowiedziałem się dopiero
w więzieniu - wspomina "Kubuś". - Czułem się nadal oficerem AK". Zapotrzebowanie na dokumenty było ogromne. Ludzie wychodzili z konspiracji, wracali do nowego
życia, do własnych nazwisk. Wkrótce "Kubuś" odnalazł
kolegów z komórki "Agaton": Andrzeja i Danutę Strachockich (d. pracownia "Żmijewski") i "Agatę" - Zofię
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Chojnacką (d. pracownia "Gajewski"). Dla uczczenia naszej poprzedniej działalności nową komórkę nazwali
"Agaton II". 1 listopada zostali aresztowani przez UB.
Badania wyłącznie w nocy, nad ranem, kiedy sen najmocniejszy, a obudzony więzień półprzytomny. Natychmiast ubierać się. Biegiem. Lampa w oczy, stojący za
plecami człowiek w każdej chwili może uderzyć.
Przebieg śledztwa: marchewka i kij. "Głos Ludu" i "Robotnik" do czytania w celi - albo karcer. Jest niedaleko,
pod schodami. "Kanadyjka" - ciasna klatka z prętów stalowych, gdzie nie można ani wygodnie usiąść, ani stać
wyprostowanym. "Zmiękczyć" więźnia.
Pożywienie: "włoska zupa" - kilka listków śmierdzącej
kapusty w wodzie albo "berlaj" - rozpuszczona czerwona
kapusta do karmienia świń. "Wyleczyła mnie z choroby
wrzodowej dwunastnicy" - dodaje z humorem "Kubuś".
"Byłem kilka miesięcy w izolatce. Zaczyna się rozmawiać
z pajączkiem na ścianie, z wróblami na kratach okna,
mówi się do samego siebie."
Wobec aresztowanej "Agaty" płk Różański zastosował
okrutny szantaż. Jeśli nie ujawni działalności "Agatona
II", to jej matka - więzień Ravensbrück, gdzie była królikiem doświadczalnym i po kuracji w Szwecji wróciła do
Warszawy - zostanie aresztowana. "Agata" uległa.
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"Nie dziwię się jej - powie w wiele lat później "Kubuś" serdecznie jej współczuję. Wiem, że stanowiło to dla niej
osobistą tragedię. W więzieniu dwukrotnie mnie z nią
konfrontowano. Była w stanie straszliwej depresji. To
ona wybłagała u płk. Różańskiego, że zostałem zwolniony z więzienia na kilka dni przed amnestią."
Po aresztowaniu w UB na Jagiellońskiej "Kubuś" nie był
katowany ani bity. Ale pierwsze spotkanie z płk. Różańskim było "dość brutalne". Kopnięty w podbrzusze, uderzony w twarz, potłuczone okulary. "Noszę szkła 6 1/2
dioptrii, przez następne dziewięć miesięcy źle widziałem,
nie mogłem czytać." Dopiero w paczce od rodziny dostał
nowe okulary. W zeznaniach konsekwentnie podtrzymywał przyjęte alibi: do żadnej organizacji nie należał, miał
dostęp do blankietów dokumentów, robił to z kolegami
dla pieniędzy, których bardzo potrzebowali.
Rakowiecka, X pawilon, IV piętro. Tam spotkał Strachockich. Przez rok żadnych wieści ze świata. Strażnik wchodzi do celi sto razy dziennie, sprawdza czystość podłogi
chustką do nosa: Sprzątać! Przez dziewięć miesięcy oficerowie śledczy nie zdawali sobie sprawy, że jest cichociemnym skoczkiem spadochronowym AK i oficerem wywiadu.
Któregoś dnia wszedł do celi płk Różański:
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- "Kubuś", to ty jesteś zrzutek i tak nas bajerujesz? - Podarł akta sprawy.
"Zaczęliśmy od początku." Proces Stefana Bałuka - "Kubusia" odbył się w Wojskowym Sądzie Rejonowym w
Warszawie. Podczas rozprawy całkowitą winę wziął na
siebie: to on namówił Strachockich. Danuta Strachocka
po rozprawie dostała rok z zawieszeniem, Andrzej Strachocki - półtora roku. "Kubuś" został skazany na dwa
lata. Płk Różański zakwestionował wyrok i wniósł rewizję
procesu. Bezskutecznie.
Gdy "Kubuś" w marcu 1947 roku wychodził z więzienia,
płk Różański powiedział mu na pożegnanie: "Udało wam
się, ale jak was dostaniemy następnym razem, to już będzie inaczej."
"Następnego razu" - na szczęście nie było.
Pracownia "Żmijewski".
Andrzej Strachocki - prowadził wraz z żoną Danutą Strachocka pracownię fałszywych dokumentów. Utalentowany grafik był między innymi współautorem naszego bestsellera: wielobarwnego "Durchlasscheinu" (paszportu zagranicznego), autorem "fałszerskich apteczek". "Wiosną
1944 roku - jak wspomina "Żmijewski" - lokal naszej komórki na Saskiej Kępie został spalony." Alarm nie znalazł
potwierdzenia, ale w tym czasie "Żmijewski" i jego asy-
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stentka, a prywatnie - żona, byli już na dobre zainstalowani na ulicy Kowelskiej na Pradze. Rozkaz powstaniowej koncentracji do nich nie dotarł, a samo Powstanie
było zaskoczeniem. Na Pradze wygasło zresztą po pierwszym dniu.
"Zaczął się okres ukrywania przed ustawicznymi obławami na mężczyzn, organizowanymi przez okupanta niemal
do ostatniej chwili przed wyzwoleniem Pragi. W odczuciach żołnierzy AK dziwne było jednak wyzwolenie z ulicami wytapetowanymi sławetnym plakatem «Olbrzym i
zapluty karzeł reakcji». Ów karzeł, oczywiście arcyplugawy, miał na piersi haniebne litery - AK."
W odczuciu "Żmijewskiego" znaczyło to, że nowa rzeczywistość nie przewiduje miejsca dla niego i takich jak on,
a zbliżający się nieuchronnie upadek III Rzeszy nie oznacza dla nich ani końca wojny, ani końca konspiracji.
Przeczuwał, że we właściwym czasie odżyją dawne kontakty, a na razie trzeba po prostu z czegoś żyć. On i
"Małgorzata" byli technikami budowlanymi i słuchaczami tajnego Wydziału Architektury, podjęli więc pracę w
organizującym się właśnie BOS-ie. Przeczuwane kontakty rzeczywiście ożyły. W pierwszych dniach marca 1945
zgłosił się "Kubuś". Miał kontakty, konkretne plany i zadania. Odtworzonemu wydziałowi legalizacji "Kubuś"
nadał kryptonim "Agaton II" - o czym wyżej informowałem - pragnąc w ten sposób podkreślić ciągłość jego
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działania. W praktyce pozostała ta ciągłość raczej symboliczna. Obiektywne warunki działania w kompletnie
zrujnowanym i wyludnionym mieście, a w jakimś sensie i
zadania legalizacji były całkowicie odmienne. Okupacyjny "Agaton" dysponował znakomicie rozbudowaną bazą
techniczno-poligraficzną, chemigraficzną, papierniczą
itp. Teraz całą tę technikę musiało zastąpić dość prymitywne rękodzieło, pomysłowość i mrówcza praca.
"Agaton II" był przede wszystkim defensywą. "Żmijewski" zrozumiał to jako swój moralny obowiązek wobec towarzyszy walki. Odrębny problem stanowiło usytuowanie lokalu konspiracyjnego. Zostało nim jedno ze służbowych mieszkań BOS-owskich, w oficynie ocalałego domu
przy ulicy Poznańskiej 12. Mieszkanie nosiło feralny numer 13. W nocy z 31 października na 1 listopada w
mieszkaniu nr 13 rozległo się natarczywe pukanie do
drzwi.
Po roku wyszła z więzienia "Małgorzata". Późnym wieczorem jednego z ostatnich dni stycznia 1947 wrócił do
domu "Żmijewski", teraz już Andrzej Strachocki, warunkowo zwolniony na podstawie amnestii. Następnego dnia
o ósmej zjawił się na Wydziale Architektury na wykładzie
profesora Hryniewieckiego.
Marie Springer-Zofia Rylska.
Ujawniając się po wojnie, musiała się gęsto tłumaczyć.
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"- Pani nie siedziała? - zapytał ją Henryk Nakielski, notując jej wspomnienia opublikowane w "Przeglądzie Technicznym" (1984, nr 35-37).
- Nie, major Różański wprawdzie się mną interesował,
ale przez dłuższy czas bez wzajemności - wspomina Zofia
Rylska. Potem w 1946 r. złożyła mu wizytę na Koszykowej 10, zabierając ze sobą, na wszelki wypadek, pana
Molskiego - wówczas korespondenta prasy amerykańskiej. Przyjął nas, stojąc w rozkroku w środku pokoju.
Przystojny, wysoki brunet o kręconych włosach, w mundurze i wysokich hutach oficerskich, sprawiał dobre wrażenie.
- Bała się pani jednak przyjść sama?! - przywitał mnie.
Zrobiłam minę głęboko urażonej. - Pan przecież wie, majorze, że nie bałam się gestapo, a bałabym się pana - polskiego oficera?! Pan Molski ma akredytację Rządu Jedności i jest wścibski, uparł się zobaczyć, jak wygląda
ujawnienie.
Wyglądało wspaniale, istny Wersal. Odczytał mi z kartki,
co Urząd o mnie wie. Raz tylko doszło do zgrzytu... Z powodu mojego męża, że skoczek... z Londynu.
- Wiem, że woli pan inny kierunek - przerwałam. - Mąż
nie musiał skakać do Polski, mógł wybrać bardziej komfortową podróż do matki, do Stanów. Pan wie, jaką cenę
zapłacił za swoją decyzję!
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Pożegnał mnie niemal wylewnie. Na pytanie Molskiego,
czy "ujawniona" będzie mogła udać się do USA, rozłożył
ręce.
- Ależ, naturalnie! Pani nas nie interesuje... a i płakać po
niej nie będziemy!
- Niemniej w trzy dni później moje mieszkanie w Gdańsku-Wrzeszczu odwiedziło trzech panów. Niestety, mieli
pecha, naprawdę mieszkałam bowiem w Warszawie, na
tej samej zresztą ulicy co pan major Różański."
Takiej to nawet major Różański nie dał rady...

20. DLACZEGO JA NIE SIEDZIAŁEM?
Z biegiem lat coraz częściej zadaję sobie to pytanie. Pytają mnie uczestnicy spotkań autorskich, zwłaszcza młodzi. Zapytali mnie o to koledzy na pierwszym po wojnie
spotkaniu cichociemnych (1956) w Poznaniu.
Na apel w tygodniku "Stolica" przyjechało nas niewiele
ponad dwudziestu. Ludzie bali się ujawniać. Po mszy
świętej za dusze poległych cichociemnych i złożeniu
kwiatów na mogile załogi halifaxa, który rozbił się podczas zrzutu w okolicach Kalisza, poszliśmy na wspólny
obiad. W drodze eskortowały nas na zmianę dwa czarne
citroeny.
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Przed obiadem każdy miał trzy minuty, żeby opowiedzieć
swój życiorys: od skoku do dziś. Mówiliśmy według "starszeństwa" skoku. Ja zaraz po "Wani" - dr. Alfredzie Paczkowskim. Trzy minuty - niewiele. Dosyć, żeby się dowiedzieć, że z dwudziestu kilku obecnych chyba tylko trzech
nie siedziało po wojnie lub nie "przebywało w ZSRR".
Musiałem się usprawiedliwiać...
Wychodząc z Warszawy po Powstaniu wiedziałem, że
wrócę. W oflagu oświadczyłem to generałowi Pełczyńskiemu, gdy wiosną 1945 roku zapytywał każdego z nas,
co zamierza robić po wojnie, powtórzyłem to w Londynie
generałowi Borowi-Komorowskiemu, zwalniając się z
funkcji jego adiutanta.
Wiedział o tym zawczasu pułkownik Iranek-Osmecki, mój
szef i przyjaciel, wiedzieli koledzy, z którymi byłem w
niewoli i którzy po przybyciu do Anglii postanowili w
większości nie wracać do kraju. Nie podzielali mojej decyzji, ale ją rozumieli.
Co prawda Jan Nowak-Jeziorański, którego spotkałem w
Londynie w 1945 roku i z którym przegadaliśmy niejeden wieczór, przestrzegał, że mnie zaraz po powrocie
przymkną. Nawet jeśli uznawałem słuszność jego argumentów - nie zmieniłem decyzji. Wróciłem do Warszawy
9 września 1946 roku.
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W kilka dni później zostałem zaproszony na rozmowę.
Szedłem spokojnie. Po wylądowaniu 8 września w Gdańsku przesłuchującemu mnie oficerowi UB złożyłem na piśmie mój wojenny życiorys. Wiedzieli o mnie wszystko.
Prywatne mieszkanie w okolicy placu Zbawiciela. Otworzył mi jakiś cywil.
- Był pan w Powstaniu dowódcą osłony gen. Bora? - Byłem.
- Zakopał pan jego archiwum? - Zakopałem.
- Gdzie? - Aha, o to im chodzi. Tłumaczyłem, że była noc,
dookoła padały pociski, płonęły pobliskie domy, byłem w
strachu.
- Nie pamięta pan? Jak pan sobie przypomni, to pan do
mnie zadzwoni. - Nie zadzwoniłem.
Byłem wzywany na rozmowę jeszcze kilkakrotnie. Raz
grzecznie, raz z waleniem pięścią w stół. Dali mi wreszcie spokój. Po kilku latach wyjaśniło się dlaczego.
W książce wspominam, jak wraz z archiwum generała
Bora zakopaliśmy w piwnicy małej PAST-y na Piusa pamiątki rodzinne Zygmunta Skrobańskiego, kaprala "Blikle", a wśród nich rękopis Moniuszki "Arya z kurantami",
i jak po siedemnastu latach, okrężną drogą, via Londyn,
rękopis znalazł się w Bibliotece Narodowej na placu Kra-
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sińskich. Dziś mogę uzupełnić drogę tego rękopisu istotnym jej fragmentem.
Lata pięćdziesiąte (dokładnej daty nie pamiętam), późny
wieczór w domku na Ujazdowie. Ja rysowałem, Hanka
siedziała nad skryptem z Planowania Przestrzennego,
które studiowała na Politechnice. Telefon.
-

Pan inżynier Jankowski?
Tak.
Zaraz będzie rozmowa.
Z kim?
Zaraz się pan dowie.

Położyłem słuchawkę. Nie lubiłem takich anonimowych
telefonów. Zwłaszcza po nocy. Po chwili to samo, ten
sam głos. Chyba jakiś kawał? Wreszcie głos kobiecy.
Przeprasza za "niewłaściwe łączenie".
- Pan minister Moczar chce z panem mówić.
Minister zaprosił mnie do siebie. Na moje nieśmiałe pytanie, czy to takie pilne, po nocy, oświadczył, że zaraz po
mnie przyśle samochód.
- Weź szczotkę do zębów i piżamę - radziła Hanka. Nikt
nie przyjechał.
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Następnego dnia rano dowiedziałem się w pracowni, że
mam zaraz zgłosić się na Koszykową. To nie był wówczas
"dobry adres".
W biurze przepustek cywil w butach z cholewami.
- Do kogo?
- Do pana ministra Moczara.
- Niech poczeka - sprawdził listę - niech idzie. Po chwili
siedziałem naprzeciw generała, który wyjaśnił mi, że porządkując akta, natrafił na papiery rodzinne, które chce
mi przekazać. Nie dowiedziałem się nigdy, jaką drogą archiwum Bora i pamiątki rodzinne Skrobańskiego trafiły
do UB.
Byłem zaskoczony uprzejmością ministra i sprawnością
kartotek UB, dzięki którym powiązał kaprala "Blikle" Zygmunta Skrobańskiego, mieszkającego w Londynie, z
kapitanem "Agatonem", mieszkającym na Ujazdowie.
Dziękując panu ministrowi, nie mogłem się powstrzymać, by mu nie powiedzieć, że jeśli szef UB zadzwoni po
nocy do kogokolwiek w Polsce, to nikt nie skojarzy tego
telefonu z rękopisem Moniuszki. I do dziś nie wiem, jak
mam to kojarzyć.
Wracam do mych pierwszych lat w Warszawie, 1 października 1946 ożeniłem się z "Krystyną" - Hanką. Zgło-
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siłem się do BOŚ. Wciągnęła mnie bez reszty praca nad
odbudową Warszawy. Nie tylko mnie - nas wszystkich.
Szybko uczyłem się Warszawy. W marcu 1947 na sesji
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy miałem referat
Plan zagospodarowania przestrzennego Warszawy do
roku 1965.
W marcu 1947 roku z Jankiem Knothe, Józkiem Sigalinem i Zygmuntem Stępińskim rozpoczęliśmy projektowanie Trasy W-Z. A już 28 sierpnia 1947 kończyliśmy
wstępny projekt.
W lutym 1949 powstała w BOŚ Pracownia Planu 6-letniego, której kierownictwo powierzono mnie.
I pierwsze gorzkie wspomnienie. Wezwał mnie do siebie
Roman Piotrowski, dyrektor BOŚ. Nie patrząc mi w oczy,
oświadczył, że nie mogę nadal kierować tą pracownią.
Będę miał inną ciekawą robotę, ale sam rozumiem: Plan
6-letni i ja, były cichociemny żołnierz AK. Nie rozumiałem. Przykro mi było i głupio. Następnego dnia wieczorem odwiedził mnie Józek Sigalin, Mam się rano zgłosić
do Piotrowskiego. Tym razem z satysfakcją oznajmił mi,
że poprzednia rozmowa była nieporozumieniem.
Już się chyba nigdy nie dowiem, komu zawdzięczam tę
pierwszą, a zwłaszcza tę drugą rozmowę. 22 lipca 1949,
zgodnie z harmonogramem, nastąpiło otwarcie Trasy WZ. A dziesięć dni przedtem staliśmy razem z Hanką i - co
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tu ukrywać - patrząc przez łzy, towarzyszyliśmy królowi
Zygmuntowi, jak wracał na swoją kolumnę.
1 marca 1950 rozpoczęliśmy projektowanie MDM. Pracowaliśmy na dwie zmiany - rano BUW, po południu
MDM. 22 lipca 1950 dostaliśmy Państwową Nagrodę Artystyczną I stopnia za Trasę W-Z. A 14 września zostałem aresztowany w Nowym Targu. Spędzaliśmy wakacje
na Kalatówkach i pojechaliśmy do Nowego Targu. Pogoda śliczna. Robiłem zdjęcia na targu i - ostatnie - kościółka stojącego w głębi ulicy. Więcej zdjęć już nie robiłem,
bo zostałem zatrzymany do wyjaśnienia przez pana z
małą czerwoną legitymacją. W tle kościoła stał budynek
UB. Zapakowali mnie do piwnicy, gdzie zastałem młodego górala. Był na weselu, gdzie zadźgano kogoś nożem.
Niezłe towarzystwo: on oskarżony o zabójstwo, ja - o
szpiegostwo.
Przesłuchanie. Oficer UB za stołem, ostre światło na
mnie. Rutynowe pytania:
- Życiorys.
- Byłem w Wojsku Polskim na Zachodzie.
- Kiedy wrócił do kraju?
- W 1942 roku.
- Jak to w 1942?
- Zrzucony na spadochronie z Anglii. - Gdy to usłyszał,
rozpromienił się. Złapał angielskiego szpiega. Nagroda,
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awans murowany. Dalsze pytania to już tylko formalność.
- Stosunek do PRL? - Odpowiedziałem, że pozytywny.
- Niech udowodni?
I tu dobry los nieoczekiwanie przyszedł mi z pomocą. Pamiętałem, że w jednym z numerów "Trybuny Ludu" było
nasze zdjęcie jako laureatów Państwowej Nagrody Artystycznej za Trasę W-Z. Teraz ja zapytałem:
- Czy czyta "Trybunę Ludu"?
- Oczywiście.
- To poproszę o numer - tu podałem datę. Na widok naszego zdjęcia zbaraniał. Przyśpieszył wywołanie mego
filmu. Szczęśliwie w fotografiach czosnku, ogórków, serów, sit i garnków nie dopatrzono się działalności na
szkodę państwa.
Z perspektywy czterdziestu lat wspominam te moje rozmowy z UB, nocny telefon generała Moczara, aresztowanie w Nowym Targu - na wesoło, jak anegdotyczne drobiazgi. Ale wiem, że w "latach błędów i wypaczeń" podobne drobiazgi skróciły niejednemu z mych kolegów życiorys o kilka lat.
Nie przysłaniają mi one radości odbudowywania Warszawy. Byłem nią zafascynowany na co dzień i na lipcowe
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święta. Pracowałem w BOS jako urbanista, pisałem o
Warszawie, mówiłem w radio, byłem współautorem scenariuszy warszawskich filmów, występowałem w TV. Aż
do końca 1981 roku.
"Jakimi byli ludzie w BOS? Czy byli to dalekowzroczni realiści, czy fantastyczni wizjonerzy?" - powie w 25 lat później Roman Piotrowski, popularny "tata" BOS. - Sądzę,
że byli to ludzie zwyczajni, którym zdarzyła się niesłychana przygoda, że na krótkim, kilkuletnim odcinku ich
życia historia odcisnęła piętno wielkości."
Przytoczyłem pokrótce mój warszawski kalendarz lat
1946-1952. Ale jest i inna gorzka jego wersja. W marcu
1947 roku na Sesji Naczelnej Rady Odbudowy ja, "Agaton", wygłaszałem referat o Planie Odbudowy Warszawy,
a dwa miesiące wcześniej, w styczniu 1947, "Bradl" - Kazimierz Leski został skazany na dwanaście lat więzienia.
Bolesław Bierut, który 7 lipca 1949 roku, odwiedził budowę Trasy W-Z i wpisał się do dziennika pracowni, tego
samego być może dnia podpisał wyrok śmierci na któregoś z mych kolegów żołnierzy AK.
13 października 1948 roku, gdy ja - jak co dnia - byłem
na budowie Trasy W-Z, został aresztowany cichociemny
"Żmudzin" - major Bronisław Kontrym. Został stracony w
Warszawie, w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 2 stycznia 1953, w pół roku po lipcowym święcie 1952, dla
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uczczenia którego zakończona została budowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
A przecież taki pełen goryczy osobisty kalendarz może
zestawić bez trudu każdy z mych rówieśników. Gorzej bo także i wielu młodych.
Z satysfakcją i radością wspominam lata odbudowy Warszawy, a jednocześnie - jakbym się usprawiedliwiał - dlaczego wówczas nie siedziałem.

21. PIĘKNE LATA PIĘĆDZIESIĄTE
Pod takim tytułem "Polityka" z dnia 26 maja 1990 opublikowała dotyczący mnie dokument z 22 stycznia 1953,
który przytaczam jako swoiste signum temporis:
"Komitet Centralny
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej
w miejscu
W związku z oświadczeniem Tow. Sigalina, Nacz. Architekta Warszawy, że inż. arch. Jankowski Stanisław ma
powrócić do pracy w Biurze Urbanistycznym Warszawy
na stanowisku Kierownika Pracowni Gospodarskiej obszaru Śródmieście o ściśle ograniczonym zakresie pracy
i że jakoby sprawa ta została uzgodniona z Tow. Bierutem (oświadcz, to otrzymała Tow. inż. Lawina Eugenia),
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egzekutywa POP PZPR przy Biurze Urbanistycznym
Warszawy przyjmując to oświadczenie zwraca uwagę na
następujące fakty:
a) inż. arch. Stanisław Jankowski był adiutantem Bora-Komorowskiego w niewoli niemieckiej.
b) w 1942 zrzucony na spadochronie do Polski z przydziałem do II oddziału Sztabu AK jako kierownik Komórki Legalizacyjnej.
c) w czasie powstania brał udział jako d-ca plutonu i d-ca
kompanii.
d) po klęsce wrześniowej dostał się do Francji, a po
upadku do Anglii, gdzie służył w I D.A.M. - ukończył szereg kursów wojskowych.
e) rodzina obecnej żony inż. Jankowskiego, Anny Woyzbun, przebywa najprawdopodobniej w Anglii.
f) pracował około roku jako doradca architektoniczny
przy projektach ambasady amerykańskiej (1947 rok w
Polsce).
g) w 1951 roku na polecenie Komitetu Warszawskiego
PZPR i Tow. J. Albrechta inż. Jankowski został zdjęty ze
stanowiska kierownika Pracowni Planu 6-letniego w Biurze Urbanistycznym W-wy i przydzielony do pracy w
prac. Arch. MDM Miastoprojekt- Stolica.
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h) w pracy swej inż. Jankowski okazał się zdolnym, lecz
kierował się wybitnie względami ambicjonalnymi i karierowiczostwem, otaczając się ludźmi o tym pokroju społecznym, jaki sam reprezentuje, np.:
(1) Ob. Wiśniewska Halina - członek b. Z.H.P., Komenda
Chorągwi - Szare Szeregi - AK
(2) Dziewulski Stanisław d-ca plut. AK
(3) Kowalski Lucjan członek AK
Pełniąc funkcję Kier. Prac. Architekt. M.D.M. inż. Jankowski lekceważył obowiązki służbowe przyjmując dodatkowe prace jak:
a) projekt Min. Rolnictwa
b) ambasada angielska (projekt)
c) scenariusze dla Filmu Polskiego
d) pogadanki radiowe
W częstych rozmowach telefonicznych na zewnątrz posługiwał się językiem angielskim.
Egzekutywa zwraca uwagę, że zastrzeżenie Tow. Sigalina, aby ograniczyć do minimum zakres pracy inż. Jankowskiego w Biurze Urbanistycznym Warszawy jest nierealne przy tego rodzaju pracy, jaka jest w BUW, oraz
biorąc pod uwagę ekspansywny charakter osobisty inż
Jankowskiego.
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Egzekutywa POP PZPR przy Biurze Urb. W-wy po przeanalizowaniu sylwety inż. Jankowskiego uważa, że:
a) inż. Jankowski przystosował się formalnie do naszej
rzeczywistości, nie ma najmniejszej wątpliwości, że
może stanąć w sprzyjających okolicznościach po drugiej
stronie barykady.
b) pod względem zawodowym oraz ze względu na potrzeby Państwa nie widzi się potrzeby ponownego angażowania w/w do pracy w Biurze Urb. Warszawy.
c) nie widzi się żadnej możliwości w ograniczeniu zakresu jego pracy.
W tej sytuacji egzekutywa POP PZPR przy BUW prosi o
rozpatrzenie powyższej sprawy i spowodowanie niezatrudnienia inż. Jankowskiego ze względu na specyficzny
charakter pracy Biura Urbanistycznego Warszawy.
I Sekretarz POP PZPR przy B.U.W.
/-/ H. Niewiarowski
członek egz. POP PZPR
/-/ inż. arch. Lawina Eugenia
Kier. Działu Kadr B.U.W.
/-/ R. Oździński
Warszawa, 22 I 53 r."3

3

Z tajnych archiwów: Piękne lata pięćdziesiąte, "Polityka", Warszawa, 26 V1990, R. XXXIV, nr 21 [1725].
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22. TABLICA PAMIĄTKOWA NA WYDZIALE
ARCHITEKTURY
3 października 1989 roku o godzinie 12 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 55) w
obecności Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Dziekana, Rady Pracowników Wydziału Architektury oraz zaproszonych osób odbyło się odsłonięcie
wmurowanej tablicy, upamiętniającej konspiracyjną
działalność Armii Krajowej w gmachu Wydziału. Oto teksty na Tablicy:
"W gmachu Wydziału Architektury w Zakładzie Architektury Polskiej, którym kierował profesor Jan Zachwatowicz, działały w latach
- 1944: Pracownia Legalizacji «Muszkieterów», kryptonim «37», w latach 1942 1944 Pracownia «Gajewski» Wydziału Legalizacji i Techniki Wywiadu AK, kryptonim «Agaton», w składzie:
Architekt Piotr Biegański "Paweł
Pielęgniarka Janina Bilińska "Anna"
Architekt Zofia Chojnacka "Agata"
Architekt Stanisław Jankowski "Agaton"
Inżynier Barbara Knoll "Elżbieta"
Inżynier Kazimierz Leski "Bradl"
Uczeń Leszek Oziębło "Kazimierz"
Architekt Kazimierz Piechotka "Jacek"
Uczennica Czesława Rusak "Hanka"

1940-44
1942-44
1942-44
1942-44
1940-44
1940-42
1940-43
1941-44
1942-44
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Inżynier Jan Wojtowicz "Wojtek"
1942-44
Uczennica Hanna Woyzbun "Krystyna" 1942-44
Marynarz Seweryn Brwiliński "Adam" 1942-44
w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej i podjęcia
walki podziemnej Politechnika Warszawska Rok 1989"
Po odsłonięciu tablicy zabrałem głos: "Gdy w latach
1942-1944 w mundurze kolejarza niemieckiego wchodziłem do gmachu Wydziału Architektury, w którym działała pracownia fałszywych dokumentów Wydziału Legalizacji i Techniki Wywiadu Komendy Głównej AK "Gajewski", w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie
dzisiejszej uroczystości.
Dookoła byli Niemcy, łapanki uliczne, rewizje, aresztowania; w każdej chwili Niemcy mogli pojawić się w gmachu Wydziału i z bronią w ręku zlikwidować naszą pracownię.
W latach wojny i okupacji nasz żołnierski obowiązek
określała składana przez każdego z nas, żołnierzy AK,
przysięga. Dziś naszym obowiązkiem jest przekazywanie
prawdy o tamtych latach następnym pokoleniom.
Zapisem takiej właśnie prawdy jest poświęcona i odsłonięta przed chwilą tablica. Zapisem szczególnej wagi,
gdyż wpisanym w mury gmachu Wydziału Architektury,
który w latach wojny był ośrodkiem tajnej warszawskiej
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architektury i urbanistyki, tajną Wyższą Uczelnią, miejscem tajnych prac naukowych, tajnych konkursów, tajnych projektów odbudowy i przebudowy Warszawy.
W imieniu żołnierzy pracowni «37» i «Gajewski» pragnę
podziękować tym wszystkim, dzięki którym spotkaliśmy
się dziś w tej uroczystej chwili. A w szczególności dr.
Maciejowi Szwedzińskiemu, inicjatorowi tablicy i niezmordowanemu jej realizatorowi.
To dzięki nim prawda o tamtych latach Wydziału Architektury wzbogacać będzie serca i umysły dzisiejszych i
przyszłych studentów."

23. PRZEKAZANIE INSYGNIÓW PREZYDENKICH
Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie,
Ryszard Kaczorowski, dnia 21 grudnia 1990 roku w Londynie wydał orędzie z okazji dopełnienia misji emigracji.
Oto jego treść:
"Rodacy!
W dniu 29 czerwca 1945 roku ówczesny prezydent Rzeczypospolitej, Władysław Raczkiewicz wydał w Londynie
orędzie do narodu polskiego. W orędziu tym prezydent
oświadczył, że przekaże swój urząd następcy wyłonionego przez naród w wolnych i nie-spreparowanych wyborach, skoro tylko można je będzie przeprowadzić.
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Na ten dzień Polska czekała przeszło 45 lat. Moi poprzednicy na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej - August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński i
Kazimierz Sabbat - ponawiali oświadczenie Władysława
Raczkiewicza. Kiedy objąłem ten wysoki urząd 19 lipca
1989 roku, nie wiedziałem, że go będę mógł przekazać
wybranemu przez naród następcy.
Nieoczekiwanie szybkie zmiany polityczne w Polsce wybitnie skróciły czas naszego oczekiwania. Oto 9 grudnia
br. naród polski zdecydowaną większością głosów wybrał prezydentem Rzeczypospolitej Lecha Wałęsę, przywódcę legendarnej już «Solidarności».
Życzę naszemu dostojnemu następcy sił, zdrowia i szczęścia w wykonywaniu jego trudnych obowiązków w tym
przełomowym okresie historii naszego narodu.
Londyn, 21 XII 1990"
I tak już w dniu następnym, 22 grudnia 1990, na Zamku
Królewskim w Warszawie Prezydent Ryszard Kaczorowski powiedział: "Uznając, że wybrany z woli narodu w
wyborach powszechnych prezydent Lech Wałęsa jest
najwyższym
przedstawicielem
Państwa
Polskiego,
oświadczam, że moja misja prezydencka została wypełniona oraz zakończona i przekazuję insygnia prezydenckie prezydentowi Lechowi Wałęsie jako symbole ciągłości Rzeczypospolitej.
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Symbole ciągłości i suwerenności Państwa Polskiego, oto
one: chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał konstytucji kwietniowej z 1935 roku, pieczęcie prezydenta
oraz insygnia Orderu Orła Białego."4

24. WARSZAWSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY 1944
(9 kwietnia 1991). W lipcu 1981 roku Sejm PRL na wniosek PZPR i ZBOWiD podjął uchwałę o "Ustanowieniu
Warszawskiego Krzyża Powstańczego 1944". Wytypowano również kilkudziesięciu żołnierzy Powstania, którzy
jako pierwsi mieli uroczyście otrzymać to odznaczenie,
wśród nich jako cichociemny "Agaton" i ja się znalazłem.
31 sierpnia 1981 wystosowaliśmy do Rady Państwa PRL
pismo, w którym między innymi pisaliśmy:
"Niżej podpisani, byli uczestnicy Powstania Warszawskiego, uważają za swój moralny i obywatelski obowiązek zwrócić się do Rady Państwa PRL z następującymi
uwagami, z którymi pragną równocześnie zapoznać opinię publiczną:
1. Jest faktem pozytywnym, że uznano w sposób uroczysty znaczenie Powstania Warszawskiego w walce o niepodległość oraz znaczenie bohaterstwa i ofiary uczestników Powstania w historii narodu. Pominięto jednak podstawowy fakt historyczny, że Powstanie przygotowane
4

Polska Agencja Prasowa z 21 i 22 XII 1990 r.
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było, nakazane, dowodzone i przeprowadzone przez dowództwo Armii Krajowej, która stanowiła integralną
część Wojska Polskiego (Polskich Sił Zbrojnych), walczącego nieprzerwanie od 1 września 1939 roku o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego [...].
2. W ciągu ponad trzydziestu lat wielokrotnie oczerniano
i zohydzano Armię Krajową, jej żołnierzy i dowódców w
centralnie kierowanych i kontrolowanych środkach przekazu PRL, w licznych oświadczeniach oficjalnych, w podręcznikach szkolnych, a nawet z okazji akademii rocznicowych [...].
Jak powszechnie wiadomo, w pierwszym dziesięcioleciu
powojennym, eufemicznie określanym jako okres błędów
i wypaczeń, więziono niesłusznie żołnierzy AK, uczestników Powstania Warszawskiego i skazywano ich pod hańbiącymi zarzutami. Wielu aresztowanych przypłaciło to
życiem, a bardzo wielu - latami pozbawienia wolności,
poniżania i utratą zdrowia [...].
Do wyjątków jednak należało podawanie do wiadomości
publicznej tych faktów.
3. Siedemdziesięciu sześciu generałów i wyższych oficerów Wojska Polskiego, bohaterów walk o niepodległość,
w tym dowódców Powstania Warszawskiego, a wśród
nich dowódcę korpusu Warszawskiego AK gen. bryg. Antoniego Chruściela «Montera», pozbawionych zostało
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obywatelstwa polskiego uchwałą Rady Ministrów z dnia
26 września 1946 roku [...].
Uznajemy w pełni, że każdy żołnierz AK kieruje się własną decyzją dotyczącą między innymi przyjmowania odznaczeń. Stojąc jednak na stanowisku równości wobec
historii wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego, bez względu na ich ówczesne czy obecne poglądy,
czy przynależność organizacyjną - niżej podpisani czują
się w obowiązku stwierdzić, że nie widzą dla siebie moralnej możliwości pretendowania do Warszawskiego
Krzyża Powstańczego 1944, dopóki wyżej przedstawione
problemy nie zostaną pozytywnie rozstrzygnięte wraz z
podaniem tego do wiadomości publicznej."
[Podpisani:] Władysław Bartoszewski "Teofil", Jadwiga
Beaupre "Malina", Adam Borys "Pług", Stanisław Broniewski "Orsza", Hanna Budzyńska "Żuła", Wiesław
Chrzanowski "Poraj", Stanisław Dziewulski "Poroniec",
Zbigniew Gąsior "Garbaty", Aleksander Gieysztor "Borodzicz", Stanisław Jankowski "Agaton", O. Krzysztof A.
Kasznica OP "Ostoja", Jerzy Kłoczowski "Piotruś", Leopold Kumant "Rylski", Wincenty Kwieciński "Lotny", Kazimierz Leski "Bradl", Jan Józef Lipski "Grabie", Stefan
Mirowski "Bolek", Kazimierz Ostrowski "Olesza", Zbigniew Pawelski "Jastrząb", Kazimierz Piechotka "Jacek",
Witold Rudowski "Prus", Józef Rybicki "Andrzej", Władysław Siła-Nowicki "Bogdaniec", Zbigniew Skoworodko
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"Jarko", Stefan Smarzyński "Balon", Jan Strzelecki "Władek", Wojciech Świątkowski "Korczak", Andrzej Tymowski "Nowakowski", Anna Zawadzka, Aleksander Zawadzki "Andrzejewski", Ks. Jan Zieja "Rybak".
W dniu 21 listopada 1971 roku Rada Ministrów uchyliła
tę ustawę, co nie zostało podane do publicznej wiadomości, tak że w świadomości społecznej obowiązywała nadal uchwała z 1946 roku.
Dopiero 9 kwietnia 1991 z rąk Bohdana Jastrzębskiego
wojewody warszawskiego i Zbigniewa Rylskiego-"Motyla", przewodniczącego Związku Powstańców Warszawy,
mogliśmy odebrać na Ratuszu Warszawskim Krzyż Powstania 1944.
Otrzymali je również, przyznane im pośmiertnie, zmarli
po wojnie żołnierze plutonu "Agaton". Z listu pani Heleny Martens, żony "Andrzeja", wiem, że sprawiło im to
głęboką satysfakcję.
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25. KONGRES W GRATZ
(13 maja 1994). Z inicjatywy Władysława Bartoszewskiego, ambasadora RP w Wiedniu, zostałem zaproszony na
Międzynarodowy Kongres w Gratz (11-16 maja 1994) na
temat: "Odbudowa miast zniszczonych przez wojnę i
trzęsienia ziemi". Moje doświadczenia przy odbudowie
Warszawy, zburzonej w latach 1939-1945, i projektowanie odbudowy Skopje, zburzonego przez trzęsienie ziemi
w 1963 roku, upoważniły mnie do zabrania głosu na tym
kongresie.
13 maja 1994 roku wygłosiłem, ilustrowaną licznymi
slajdami, prelekcję pt. "Warsaw - the city which refused
to die" - "Warszawa - miasto, które nie zgodziło się
umrzeć". Zwróciłem między innymi uwagę na zjawiska
bez precedensu, które wyróżniają Warszawę spośród
wszystkich miast zburzonych:
1. Przygotowanie w 1940 roku przez urbanistów niemieckich planu całkowitej zagłady Warszawy i zbudowania na jej miejscu nowego miasta na sto tysięcy mieszkańców "Warschau - die neue deutsche Stadt".
2. Po wojnie 1939 roku, latach okupacji, po Powstaniu w
getcie i Powstaniu Warszawskim, w których Niemcy wymordowali łącznie około 800 tysięcy mieszkańców naszej
stolicy i zburzyli około 80 procent zabudowy, pozostałą
ludność wypędzili z miasta, a oddziały niszczycieli Bren-
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nkommando-Warschau przez sto dni i nocy burzyły wyludnione resztki zabudowy - przy współpracy niemieckich naukowców, szczególnie odpowiedzialnych za burzenie zabytków.
3. Po wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 1945 roku dwie
decyzje przesądziły o przyszłych losach miasta:
- Od pierwszego dnia zakończenia na terenie Warszawy
działań zburzone miasto było nadal stolicą Polski;
- Do kompletnych ruin warszawiacy powracali masowo i
natychmiast przystępowali do szukania swojego miejsca
na tej spalonej ziemi. I właściwie oni zdecydowali o stołeczności swego miasta - Warszawy.
Na zakończenie powiedziałem: "Stało przed nami w Warszawie trudne zadanie - odbudować zburzone miasto i
jednocześnie zapewnić warunki dalszego jego rozwoju.
My - urbaniści odbudowy Warszawy - jesteśmy często
krytykowani. Zdajemy sobie w pełni sprawę z popełnionych błędów, ale porównując te same miejsca w 1945
roku i dziś - mamy prawdziwą satysfakcję z wypełnionego zadania.
We wnioskach pokongresowych zamieszczono moją uwagę: "Wojny i trzęsienia ziemi powodują zagładę ludności
i zburzenie miast. Wojny ponadto wywołują okrucień-
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stwo i nienawiść. Po trzęsieniach ziemi odbudowujemy
miasta, po wojnie musimy odbudować także i ludzi."

26. POGRZEB GENERAŁA
TADEUSZA KOMOROWSKIEGO - «BORA»
(30 lipca 1994). Upadek komunizmu w Polsce i odzyskanie niepodległości w 1989 roku przyniósł wiele zasadniczych zmian. Także możliwości prawdziwej i oficjalnie
głoszonej oceny roli Armii Krajowej w latach wojny, okupacji i w dniach Powstania Warszawskiego. Zamiar żołnierzy AK, by prochy Komendantów SZP-ZWZ-AK znalazły się choćby symbolicznie - w Warszawie, stał się wreszcie możliwy. Przypomnijmy pokrótce ich sylwetki:
Gen. dyw. Michał Karaszewicz-Tokarzewski – "Torwid"
27 września 1939 powołał SZP (Służba Zwycięstwu Polski) i stanął na jej czele, następnie był Komendantem
Obszaru III ZWZ we Lwowie. Aresztowany z 6 na 7 marca 1940 przez NKWD, zwolniony w 1941 po zawarciu
układu między rządami Polski i ZSRR, mianowany dowódcą Dyw. Piechoty w ZSRR; w 1944 dowódca 3 Korpusu Polskiego. Zmarł w Casablance 22 maja 1964. Prochy złożone na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach
w kwaterze Gloria Victis - Komendantów Głównych AK.
Gen. dyw. Stefan Rowecki – "Grot"
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Komendant Główny ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), a od
lutego 1942 Komendant Główny AK; aresztowany 30
czerwca 1943 przez Niemców na ulicy Spiskiej w Warszawie, stracony na osobisty rozkaz Himmlera w obozie
w Sachsenhausen w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego.

Gen. dyw. Tadeusz Komorowski – "Bór"
Komendant Główny AK od lipca 1943 do października
1944; 31 lipca 1944 podjął decyzję o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 1944 (godzina
"W" - 17); w dniu 30 września 1944 mianowany przez
Rząd Polski w Londynie Naczelnym Wodzem Polskich Sił
Zbrojnych - pełnił tę funkcję do września 1946. Zmarł w
Blechly, w Wielkiej Brytanii, 24 sierpnia 1966. Prochy
złożono w kwaterze Komendantów Głównych AK.
Gen. bryg. Leopold Okulicki- "Niedźwiadek"
Od 3 października (formalnie 21 grudnia) 1944 ostatni
Komendant Główny AK. Aresztowany przez NKWD 27
marca 1945 w Pruszkowie; sądzony w procesie szesnastu w Moskwie, 21 czerwca 1945 skazany na dziesięć lat
więzienia. Zamordowany w więzieniu sowieckim 24
grudnia 1946. Symbolicznie pochowany na Cmentarzu
Powązkowskim.
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Na dwa lata przed śmiercią generała "Bora" została nagrana z nim rozmowa, w której ocenia on Powstanie
Warszawskie i swoją decyzję o terminie jego rozpoczęcia:
"Gdybyśmy zachowali się biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między
Niemcami i Sowietami, może ją czekać los Stalingradu.
Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do
masowej ewakuacji ludności.
Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta w momencie, gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka
polegała na tym, że według naszej oceny względy natury
wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec, będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że
było inaczej.
Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej
odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako
dowódca Armii Krajowej. Musimy jednak pamiętać o jednym - opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie
były narzucone społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry.
Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie
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nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939
roku."5
Pogrzeb generała "Bora" odbył się 2 września l966 roku
w Londynie. W imieniu żołnierzy Armii Krajowej, przebywających poza granicami kraju, pożegnał generała jego
zastępca i przyjaciel, Szef Sztabu AK, generał Tadeusz
Pełczyński - "Grzegorz".
"Składamy do grobu żołnierza Polski Podziemnej, dowódcę Armii Krajowej, człowieka, który do końca życia
wiernie służył sprawie wolności naszej Ojczyzny.
Składamy Go do ziemi obcej. Czterech było w kraju komendantów głównych podziemnej organizacji wojskowej.
Generał Stefan Rowecki został stracony prócz Niemców.
Nie wiemy, gdzie leżą jego prochy. Nie wiemy również,
gdzie leżą prochy ostatniego dowódcy Armii Krajowej,
generała Leopolda Okulickicgo, który zginął w więzieniu
sowieckim. Generał Michał Tokarzewski i generał Tadeusz Bór-Komorowski zmarli na ziemi obcej. - Takie są
losy dowódców Armii Krajowej.
Śmierć Generała «Bora» okrywa żałobą jego żołnierzy
rozsianych po całym świecie. Okrywa żałobą żołnierzy
Armii Krajowej w Polsce, którzy mimo cierpień i prześla5

Wł. Bartoszewski, Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania
Warszawskiego, "Aneks" Londyn - "Krąg" Warszawa 1984, s.
342.
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dowań, mimo więzień i zsyłek nie utracili siły ducha i pozostali wierni hasłom wolności i demokracji, wierni Polsce Niepodległej. Na trumnę swego dowódcy żołnierze
Armii Krajowej przysłali z Polski kwiaty i ziemię polską.
Tę ziemię zsypię za chwilę na trumnę Generała. Zsypię
też garść ziemi i popiołu ze Starego Miasta, z bohaterskiej Starówki, gdzie Generał «Bór» w ogniu walki miał
kwaterę przez dwadzieścia dni w czasie Powstania Warszawskiego.
Żegnając Generała «Bora» w imieniu żołnierzy Armii
Krajowej, powtórzę jego słowa, które po kapitulacji Warszawy skierował do nas, do swoich żołnierzy:
«Z wiarą w ostateczne zwycięstwo naszej słusznej sprawy, z wiarą w Ojczyznę umiłowaną, wielką i szczęśliwą,
pozostajemy wszyscy nadal żołnierzami i obywatelami
Niepodległej Polski, wierni sztandarom Rzeczypospolitej.»
Te słowa są testamentem, który nam pozostawia generał
«Bór», dowódca Armii Krajowej.
Generale, Nieugięty Dowódco, Drogi Przyjacielu, wierzymy, że prochy Twoje powrócą do wolnej Ojczyzny, aby
spocząć w Warszawie, wśród żołnierzy Armii Krajowej."6
6

J.L. Englert, Generał Bór-Komorowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1994, s. 137.
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W dniu pogrzebu generała "Bora" w Londynie odbyło się
w Warszawie w kościele Świętego Krzyża nabożeństwo
żałobne za spokój jego duszy. Mimo że ówczesne władze
nie dały zezwolenia na opublikowanie nekrologów i klepsydry o śmierci generała "Bora", to na mszy żałobnej zebrały się tysiące warszawiaków. Ci, których nie mógł pomieścić kościół, słuchali mszy na zewnątrz. Symboliczny
katafalk mieszkańcy stolicy zasypali kwiatami.
Komitet organizacyjny powołany dla sprowadzenia prochów generała "Bora" do Warszawy ustalił, że spoczną
one na Cmentarzu Komunalnym pod pomnikiem Gloria
Victis. Pomnik ten został zaprojektowany i odsłonięty
przez żołnierzy Armii Krajowej 1 sierpnia 1946 roku. W
1991 na podstawie ogłoszonego konkursu na groby czterech Komendantów Głównych AK przyjęto projekt naczelnego plastyka Warszawy Stanisława Soszyńskiego,
który został zrealizowany w 1994. Tak powstała kwatera
Gloria Victis - czterech Komendantów Głównych Służby
Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
Ustalenia Komitetu zaaprobował mieszkający w Anglii
syn generała, Adam Komorowski, władze Podziemnego
Państwa Polskiego w Londynie oraz władze cmentarne.
Uroczystości pogrzebowe postanowiono połączyć z obchodami przypadającej 1 sierpnia 1994 pięćdziesiątej
rocznicy Powstania Warszawskiego.
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Jakim Go widzą:
Marek Ney-Krwawicz, współczesny historyk Polskiego
Państwa Podziemnego: "Postać generała Tadeusza Komorowskiego nierozerwalnie wiąże się z Armią Krajową i
Powstaniem Warszawskim. Te właśnie lata podziemnej
służby Generała, mimo iż później piastował najwyższe w
Wojsku Polskim stanowisko Wodza Naczelnego, zadecydowały o jego trwałym miejscu w naszej historii. Wydany
przez generała «Bora» rozkaz do otwartej walki o Warszawę w lecie 1944 kumulował w sobie najważniejsze
problemy trudnego dla Polski roku 1944, był niejako ich
syntezą, był głośnym polskim «nie!» wobec decydowania
o nas bez nas, głosem narodu i jego wojska w obronie
tożsamości i godności narodowej."7
"Kurier z Warszawy" - Jan Nowak Jeziorański: "Był
skromny aż do przesady i niewiele dało się od Generała
wydobyć. Wrodzoną nieśmiałość pokrywał pewną szorstkością. Nigdy nie objawiał na zewnątrz swoich uczuć
[...]. Generał Komorowski nie uważał się za wojskowego
lub politycznego geniusza. Jego decyzje w sprawach
wielkich i małych dyktował mu instynkt albo raczej niezwykła prawość charakteru i żarliwy, kryształowy patriotyzm. Ten patriotyzm nie pozwalał mu nigdy widzieć wła-

7

M. Ney-Krwawicz, w: J.L. Englert, Generał Bór-Komorowski, s.
14.
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snego «ja». Był zawsze gotowy wyrzec się wszystkiego w
służbie Ojczyzny. Takim zostanie w mojej pamięci."8
28 lipca 1994 roku rejsowym samolotem z Londynu przywiózł urnę z prochami Generała "Bora" jego syn, Adam
Komorowski, który oczekującym na lotnisku reporterom
powiedział: "Jestem tak niezmiernie szczęśliwy, że prochy ojca powróciły do kraju. Nie wierzyliśmy, że to nastąpi za naszego życia."
Przekazał urnę oczekującej na lotnisku Delegacji Armii
Krajowej, która przywiozła ją do Katedry Polowej Wojska
Polskiego. Tu została złożona wśród wieńców i kwiatów
na katafalku przed ołtarzem. Wartę honorową pełnili żołnierze Armii Krajowej oraz Wojska Polskiego.
30 lipca o godzinie 9.30 przy ołtarzu ustawionym przed
Katedrą biskup Wojska Polskiego, generał Leszek Sławo
j-Głodź odprawił mszę żałobną w intencji Komendanta
Głównego AK - Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Generała Tadeusza "Bora"- Komorowskiego.
O godzinie 11.00 prochy Generała zostały przewiezione
na lawecie armatniej do kwatery Komendantów Głównych Armii Krajowej na Cmentarzu Powązkowskim. Tu
powitały je liczne poczty sztandarowe, podniośle i donośnie zabrzmiał Hymn Narodowy. Jako jeden z wielu po8

J. Nowak-Jeziorański, Generał Tadeusz Bór-Komorowski w mojej pamięci, w: Rozmowy o Polsce, Warszawa 1995, s. 22, 23.
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żegnał generała "Bora" Jan Nowak-Jeziorański - w czasie
okupacji kurier z Warszawy między Rządem Londyńskim
a władzami AK w kraju, po 45 roku w Londynie doradca
generała do ostatnich jego dni:
"Przeżywamy chwilę pamiętną. Generał Tadeusz Bór-Komorowski powraca do ojczyzny, powraca do Warszawy,
by spocząć tutaj na zawsze obok swoich poległych żołnierzy. Powraca do stolicy, którą opuszczał pół wieku
temu w ów pochmurny, najsmutniejszy ze smutnych dni
października. Opuszczał ją jako dowódca powstańczej armii, która po 63 dniach samotnej walki o każdy próg uległa miażdżącej przewadze wroga. Opuszczał Generał Bór
Warszawę jako zwyciężony - powraca jako zwycięzca.
Chylą przed tą urną głowy najwyżsi dostojnicy odrodzonej i suwerennej Rzeczypospolitej, pochylają się sztandary, oddaje honory kompania Wojska Polskiego, składa
hołd ludność stolicy, mocą polskiego ducha wskrzeszonej
ze zgliszcz i ruin.
[...] Za chwilę nasza wspólna Matka - wolna polska ziemia, przytuli do siebie i przygarnie na zawsze jednego ze
swych najwierniejszych Synów i Obrońców."9
Żołnierz złożył urnę z prochami do grobu.

9

Ibidem, Nad trumną z prochami gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, s. 104, 108.
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Generał Tadeusz Bór-Komorowski wrócił do nas, do swoich żołnierzy.

27. 50 ROCZNICA POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO - 1 SIERPNIA 1944
Doczekaliśmy się... Nie próbuję zrelacjonować całości
obchodów tej rocznicy ani tym bardziej ich ocenić. Było
ich zbyt wiele i były - dla mnie zbyt wzruszające... Rocznica najwspanialszych, choć nieraz tragicznych, 63 dni
życia.
Uroczystości 50-lecia Powstania rozpoczęły się na Zamku Królewskim 29 lipca 1995 roku o godzinie 11.30 od
spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy z
Powstańcami Warszawskimi i uczestnikami akcji "Burza"
Armii Krajowej, w czasie którego z rąk Prezydenta dziesięciu żołnierzy AK otrzymało odznaczenia, wśród nich
mój przyjaciel Kazimierz Leski - "Bradl" - Oficerski Krzyż
Odrodzenia Polski oraz ja - Krzyż Kawalerski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.
30 i 31 lipca to uroczysty pogrzeb prochów generała Bora-Komorowskiego.
1 sierpnia centralne uroczystości 50-lecia Powstania rozpoczęły się o godzinie 9.00 na placu Piłsudskiego mszą
polową, zmianą warty przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza, składaniem wieńców, defiladą; o godzinie 17.00 -
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godzinie "W" - uroczystości żołnierskie przy pomniku
Gloria Victis i grobowcach Komendantów AK oraz na
kwaterach zgrupowań AK z udziałem Kompanii Honorowej; o godzinie 20.30 uroczystości przy pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich z udziałem
władz i oficjalnych gości. Spośród licznych depesz i korespondencji przytaczam list Papieża Jana Pawła II, oraz
przemówienia: Prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej,
Lecha Wałęsy, oraz Prezydenta Republiki Federalnej
Niemiec, Romana Herzoga.
List Papieża Jana Pawła II W 50 ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
"1. Obchodzimy w tym roku 50 rocznicę Powstania Warszawskiego. Było ono wydarzeniem wielkim zarówno w
swym heroizmie, jak i tragizmie; wydarzeniem pozostającym w jakimś logicznym ciągu z dziejami naszej Ojczyzny, przynajmniej na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci. Był to okres, kiedy nad Polską przetaczały się często
zawieruchy wojenne i dziejowe klęski, ale równocześnie
czas bohaterskich zrywów Narodu, który nigdy nie pogodził się z utratą swej niepodległości: od Powstania Kościuszkowskiego, którego 200 rocznicę obchodziliśmy
niedawno, poprzez Powstanie Listopadowe, później
Styczniowe, poprzez patriotyczny czyn zbrojny w czasie
pierwszej wojny światowej, aż po rok 1939.
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2. Powstanie Warszawskie było poniekąd zwieńczeniem
powstania trwającego przez cały okres drugiej wojny
światowej. Brali w nim udział Polacy na różnych frontach. Powstanie Warszawskie było jak gdyby kulminacyjnym aktem tej pięcioletniej walki, tego powstania całego
Narodu, który w ten sposób wobec świata wyraził protest przeciwko pozbawieniu go niepodległości i dawał
dowody, że gotów jest do największych poświęceń dla jej
odzyskania i utrwalenia. Można powiedzieć, że Powstanie Warszawskie było najbardziej radykalnym i najbardziej krwawym ze wszystkich powstań polskich. Pociągnęło ono za sobą niesłychany ogrom ofiar: nie tylko
zburzona Stolica, ale także dziesiątki tysięcy ofiar ludzkich, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy było to potrzebne aż w
takiej skali? Nie można na to pytanie odpowiadać tylko
w kategoriach czysto politycznych lub militarnych. Należy raczej w milczeniu skłonić głowę przed rozmiarem poświęcenia, przed wielkością ceny, jaką tamto pokolenie
sprzed pięćdziesięciu lat zapłaciło za niepodległość Ojczyzny. W płaceniu tej ceny byli, być może, rozrzutni, ale
ta rozrzutność była zarazem wspaniałomyślnością. Kryła
się w niej jakaś odpowiedź na to wezwanie, które przyniósł Chrystus, przede wszystkim swoim własnym przykładem, oddając życie za braci: «Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich» (J 15,13).
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3. Obchodząc uroczyście 50 rocznicę Powstania Warszawskiego, należy podkreślić, iż miało ono także kluczowe znaczenie dla Europy drugiej połowy XX stulecia.
Jako szczytowy akt walki, którą prowadzili Polacy o swoje niepodległe państwo, stało się ono w pewnej mierze
początkiem procesu kształtowania się niepodległych
państw na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Proces
ten mógł się w pełni zrealizować dopiero po roku 1989,
wraz z upadkiem komunistycznego totalitaryzmu, prowadząc do powstania w tej części Europy nie tylko prawdziwie suwerennej Polski, ale także Litwy, Łotwy i Estonii,
Białorusi i Ukrainy, a na południu: Czech, Słowacji i Węgier. Jeśli Europa ma się stać «ojczyzną ojczyzn», jest
rzeczą konieczną, ażeby prawo narodów, które w tym
procesie doszło do głosu, spotkało się z poszanowaniem
całej wspólnoty europejskiej. Bez zagwarantowania równego prawa wszystkich państw narodowych, które wyłaniają się na terenie Europy, nie może być mowy o pokojowym współżyciu na naszym kontynencie.
4. Wspominając dzisiaj ze czcią bohaterów Powstania
Warszawskiego, nie można pominąć jeszcze jednego
aspektu. W tych dniach trudno nie przywołać na pamięć
również wszystkich kapłanów, którzy uczestniczyli w Powstaniu jako kapelani, oraz sióstr zakonnych-sanitariuszek, a także mszy św. odprawianych pośród padających
bomb i pocisków artyleryjskich. Cały ten heroizm wal-
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czącej Warszawy miał bardzo wyraźne znamię chrześcijańskie. Na miejscach, gdzie grzebano poległych powstańców, do dzisiaj stoją krzyże i palą się świece - jako
znak wiary w świętych obcowanie i żywot wieczny. Należy ufać, że 50 rocznica Powstania Warszawskiego potwierdzi tę wiarę i w ten sposób utrwali w idących pokoleniach nadzieję: nie tylko nadzieję życia wiecznego, ale
także nadzieję zachowania i rozwoju tego wspólnego dobra, któremu na imię jest niepodległa Rzeczpospolita.
Klękam dzisiaj w duchu na mogiłach poległych powstańców Warszawy i modlę się, aby Chrystus, władca dziejów
ludzi i narodów, wynagrodził ich ofiarę życiem wiecznym; modlę się, aby ich ofiara, na wzór ziarna rzuconego
w ziemię (por. J 12,24), przyniosła obfity plon w życiu
współczesnego pokolenia Polaków. Ich bohaterski czyn
zobowiązuje!
Obejmuję modlitwą także tych powstańców Warszawy,
którzy przeżyli i dzisiaj biorą udział w uroczystościach
rocznicowych jako żywi świadkowie tamtych dni.
Modlę się wreszcie za całą Ojczyznę, za wszystkich moich rodaków, a w szczególności za mieszkańców Stolicy,
aby w codziennym trudzie budowania Polski sprawiedliwej i dostatniej umieli dochować wierności (emu wielkiemu dziedzictwu bohaterstwa i poświęcenia.
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Wszystkim uczestnikom uroczystości 50 rocznicy Powstania Warszawskiego z serca błogosławię: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
Watykan, 1 sierpnia 1994 r."10
Przemówienie Lecha Wałęsy, Prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej
wygłoszone 1 sierpnia 1994 roku na placu Krasińskich w
Warszawie podczas uroczystości upamiętniających 50
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
"Żołnierze Polski Walczącej, Szanowni Państwo.
50 lat temu, po pięciu latach niewoli i poniżenia, terroru
i zbrodni, nędzy i cierpienia, Warszawa stawała do walki.
Podniesiona rozkazem, ale nie przymuszona. Zjednoczona pragnieniem wolności.
O 17.00 wybiła godzina "W". Rozpoczęła się jedna z najkrwawszych bitew II wojny, najbardziej okrutnych. Bitwa, która nie była zwykłym zmaganiem wrogich armii,
batalią toczoną według wojennych reguł. Przeciw powstańcom - prócz frontowych - rzucono bowiem represyjne formacje. Zbrodnia stała się naturalnym przedłużeniem wojennego prawa, ludobójstwo - przedłużeniem
walki. Strefa walk nie była jedyną strefą zabijania.
10 J.L. Englert, Pięćdziesiąt lat później, Bellona, Warszawa 1995, s.
16.

27. 50 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1 SIERPNIA 1944
635

W opinii strategów siły powstańcze zdolne były trzy dni
prowadzić intensywne walki. Na tyle pozwalało skąpe
uzbrojenie i zapasy amunicji. Powstanie trwało 63 dni i
nocy.
W walce obronnej czas oporu jest miarą sukcesu. Przy
tym kryterium można by je uznać za wielkie, militarne
zwycięstwo. Takim jednak nie przeszło do historii.
Powstanie nie osiągnęło zamierzonego celu. Zakończyło
się straszliwą tragedią Warszawy. Cierpień mieszkańców
nie sposób opisać. Poległo ich lub zostało zamordowanych ponad 200 tysięcy. Miasto podzieliło los ludzi; zostało zamordowane z premedytacją, dobite po kapitulacji. Spoczęło w tej ziemi, jak kości obrońców. Zostało jedynie na starych rycinach, jak na nagrobnej fotografii.
Powstanie Warszawskie było wielkim dramatem Polski.
Do dziś nie stało się zwykłą kartą historii. Nadal porusza
serca, niepokoi umysły. Powraca pytanie fundamentalne
- pytanie o sens, o zasadność, o polityczny racjonalizm
podjętych wówczas decyzji.
Szanowni Państwo.
Powstanie Warszawskie jest kartą wojennego rozdziału
historii; jest także kartą rozdziału następnego. Historia
zaczęła go już wówczas pisać. Wyłoniła się wizja powojennego ładu - wizja dla Polski groźna - wyznaczająca jej
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miejsce wasala, państwa o ograniczonej suwerenności.
Niepewny był jedynie stopień tego ograniczenia. Doświadczeni w latach 1939-1941 Polacy mieli podstawy
obawiać się najgorszego.
Szanowni Państwo.
1 sierpnia Warszawa stawała do walki. Wolność siłą zabraną pragnęła siłą odebrać. Własną siłą! Stawała, by po
raz kolejny potwierdzić, że jesteśmy stroną w tej wojnie,
aktywnym członkiem Koalicji. Dowieść, że Polska nie tylko w rozumieniu prawa zachowała ciągłość państwową,
że istnieje realnie na własnej ziemi, jako zorganizowane
państwo podziemne, zdolne sprawować rzeczywistą władzę, posiadające jej podstawowe struktury i własne siły
zbrojne, że na tej ziemi jest suwerennym gospodarzem.
Takie były racje polskich władz, takie były polityczne
motywy akcji "Burza", takie było polityczne podłoże decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego - decyzji podjętej w czasie, gdy Polska musiała wybierać, choć - jak
dziś wiemy - nie miała wyboru; decyzji ryzykownej, ale
nie samobójczej. Samobójczą okazała się ona później,
gdy na racje powstańców Stalin odpowiedział zgodą na
zagładę miasta. Przemówił językiem imperatora. Cynicznie odpowiadał aliantom: w Warszawie są tylko zamieszki, kiedy konsekwentnie odmawiał prawa lądowania
amerykańskim fortecom. Gdy zmienił się ton zachęcających jeszcze niedawno do walki sowieckich rozgłośni
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frontowych, wtedy istotnie Warszawa stała się redutą
straceńców.
Powtórzyła się sytuacja z września 1939 roku, z istotną
jednak różnicą. Tamtej, samotnej walce nadały głęboki
sens późniejsze wydarzenia. Ofiara września nie stała się
daremna. Po Powstaniu Warszawskim nikt z wielkich
tego świata nie upomniał się o sprawę, za którą zginęła
Warszawa; nie zawołał - "jestem warszawiakiem"; nie
zdobył się na chwilę refleksji, nie postawił głośno pytania: dokąd zmierzasz, Europo, czy naprawdę ku wolności?
W pełnej harmonii dokonał się gwałt na suwerenności
Polski - tej suwerenności, w obronie której rozpoczęła
się II wojna światowa. W imię pokoju, w imię lepszej
przyszłości, w imię fałszywie pojętej zgody wyznaczono
strefy wpływów. Dwa lata później nad Europą pojawiło
się widmo żelaznej kurtyny; sześć lat później - widmo
wojny.
Szanowni Państwo, reprezentanci Wielkiej Koalicji.
Rok 1944 nie przysłania nam wcześniejszych lat. Pamiętamy, ile dla nas zrobiliście, ile wtedy zrobiliście dla Europy i dla świata. Warszawa także pamięta nadludzkie
wysiłki alianckich lotników, ich hojną ofiarę krwi. Za to
wszystko dziś serdecznie dziękuję: Brytyjczykom, którzy
dowiedli wówczas, że Brytania jest naprawdę wielka,
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szlachetnym i wspaniałomyślnym Amerykanom, bliskim
nam zawsze Francuzom, dziękuję lotnikom z dalekiej Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Republiki Południowej
Afryki za ich ofiarę złożoną w Warszawie, za ich głęboko
ludzką solidarność.
Szanowni Państwo.
Nie ma wśród nas Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Szkoda. Pragnę jednak kilka słów skierować do przedstawiciela tego kraju i - za jego pośrednictwem - do narodu
rosyjskiego. Mam świadomość, że historia zrzuciła na
Rosję bagaż win, krzywd i zbrodni sowieckiego imperium. Jest w nim również krzywda powstańczej Warszawy. Ten bagaż uwiera i wzajemnie od siebie odpycha.
Mają tego świadomość oba nasze narody, dlatego przekopujemy się przez zgliszcza historii ku prawdzie, ku sobie. W tych zgliszczach jest sporo dobrego tworzywa;
jest z czego budować mosty.
Pamiętamy o Katyniu, pamiętamy o grobach zamordowanych przez NKWD Polaków, pamiętamy żołnierzy polskiego Podziemia, ale pamiętamy także o setkach tysięcy
grobów rosyjskich żołnierzy poległych na polskiej ziemi prostych, frontowych żołnierzy, walczących w najlepszej
wierze o wolność bez przymiotników. Zachowujemy tę
pamięć jak ziarno przyjaźni. Na glebie prawdy i demo-

27. 50 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1 SIERPNIA 1944
639

kracji wyrośnie ima bez trudu prawdziwa, a przez to
mocna. Wierzę w to głęboko.
Panie Prezydencie Republiki Niemiec.
Nasze narody dzieliło morze krwi. Jest w nim także krew
powstańczej Warszawy. Przez to morze droga do siebie
daleka. Chwała tym, co mieli odwagę pierwsi wypowiedzieć słowa: "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie."
Chwała tym, co w Warszawie przyklękli. Był to ważny i
znaczący gest na drodze ku pojednaniu naszych państw i
narodów. Nie wolno hodować nienawiści, przenosić jej
na kolejne pokolenia. Na polskiej ziemi jest Oświęcim i
Warszawa. Jest na niej również Krzyżowa. Na tej ziemi
spoczywa także Otto Schimek.
Nie rozgrzeszamy morderców Warszawy, ale tych uczuć
nie przenosimy na naród niemiecki. Chcemy i możemy
żyć z Wami w przyjaźni, jak dobrzy sąsiedzi. Tak było
niejednokrotnie w historii. Wierzę, że tak się stanie. Tak
stać się musi.
Szanowni Państwo.
50 lat temu powstańcy Warszawy chwycili za broń. Tu
nad Wisłą starły się polityczne racje, odmienne ideologie, przeciwstawne wizje Europy i systemy wartości.
Wolność wystąpiła przeciw zniewoleniu, prawo przeciw
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bezprawiu, siła ducha przeciw sile pięści. Wtedy zwyciężyła pięść.
Dziś, szczęśliwie możemy powiedzieć, że nie było to
trwałe zwycięstwo. Płomień Powstania pozostał w ludzkich duszach i sercach. Przekazywano go w sztafecie pokoleń. Przetrwał, by po latach wybuchnąć na nowo - wybuchnąć wolnością.
Duch okazał się niezniszczalny i nieśmiertelny.
Szanowni Państwo.
Nienawiść jest dzieckiem zniewolenia. Wolność jest najlepszym na nią lekarstwem. Europa Wolnych Narodów
może się z niej wyleczyć. Polska chce w tym aktywnie
uczestniczyć. Jest naszym obowiązkiem uwolnić młode
pokolenia od brzemienia, które dźwigać nam przypadło
w udziale. Krew i nienawiść to przekleństwo XX wieku.
Niech wraz z nim przejdzie do przeszłości. Wierzę, że
doświadczenie Warszawy już się nie powtórzy. Wierzę,
że u progu trzeciego tysiąclecia nie będzie już tak ohydnej zdrady. Polska zrodzona z ofiary Warszawy patrzy z
nadzieją w przyszłość.
Żołnierze Powstania! Nie walczyliście daremnie. Wolna
Polska składa Warn hołd. Prezydent Rzeczypospolitej
chyli przed wami czoło. Cześć pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców powstańczej Warszawy.
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Cześć pamięci niosących jej pomoc, cześć lotnikom polskim i alianckim. Warszawo! Jednak zwyciężyłaś!”11

Przemówienie Romana Herzoga, Prezydenta Republiki
Federalnej Niemiec
wygłoszone 1 sierpnia 1994 r. na placu Krasińskich w
Warszawie podczas uroczystości upamiętniających 50
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
"Panie Prezydencie,
Panie i Panowie.
Wzruszająca jest dla mnie ta chwila, w której ponad grobami poległych w Powstaniu Warszawskim mogę podać
Panu dzisiaj rękę.
Jako głowa państwa mojego kraju jestem Panu, Panie
Prezydencie, i Narodowi Polskiemu szczerze wdzięczny
za to zaproszenie. Jednocześnie odnoszę się ze zrozumieniem dla odczuć tych, którzy krytycznie patrzą na moje
uczestnictwo w tej uroczystości, i również im okazuję
swój respekt.
Czego potrzebujemy, to jest - pojednanie i porozumienie,
zaufanie i dobre sąsiedztwo. Mogą się one rozwijać dalej
11 Ibidem, s. 51-53.
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i dojrzewać, jeśli nasze narody spojrzą z pełną otwartością w oblicze zgrozy swojej najnowszej historii. Z pełną
otwartością i bez uprzedzeń. Z odwagą do całej prawdy.
Bez dodawania czegokolwiek, lecz i nic nie ujmując, bez
przemilczeń i bez wyliczania. W świadomości potrzeby
uzyskania przebaczenia, lecz również w gotowości udzielenia przebaczenia.
1 sierpnia przywołuje nam na pamięć, jak niezmierne
cierpienia wyrządzone zostały Polakom przez Niemców.
Niczym pod szkłem powiększającym ukazują się naszym
oczom terror i zniszczenia, zagłada i poniżenia. W ostatnim, przesiąkniętym nienawiścią, porywie wściekłości
nazistowska machina zniszczenia przeszła samą siebie,
rozpętując po wybuchu Powstania Warszawskiego pełne
rozwydrzenia akcje zemsty i dokonując systematycznej
zagłady miasta i jego mieszkańców. Miała ona już wtedy
wyraźnie przed oczyma swoje nieodwracalne, ostateczne
bankructwo i towarzyszące mu przeniesienie się wojny,
cierpień, śmierci i aktów wypędzenia również na teren
Niemiec. Tym samym zniszczenie było nierozerwalnie
złączone z samozniszczeniem.
1 sierpnia 1944 roku jest zarazem niezatartym symbolem woli walki Narodu Polskiego o wolność, walki o ludzką godność i zachowanie narodowej tożsamości. Stał się
on uosobieniem Polski Walczącej, która nigdy nie pogodziła się z upokorzeniem, bezprawiem i grożącą zagładą.
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Nas, Niemców, napawa wstydem fakt, że imię naszego
kraju i narodu na zawsze kojarzyć się będzie z bólem i
cierpieniami, jakie na skalę milionów zostały wyrządzone
Polakom.
Okrywamy się żałobą po poległych w Powstaniu Warszawskim oraz wszystkich, którzy stracili życie w drugiej
wojnie światowej.
Bolejemy nad losem Narodu Polskiego, który po Powstaniu Warszawskim ponownie musiał znosić cierpienia klęski, a potem przez całe cztery dziesięciolecia walczył o
swoją wolność i godność.
Zdajemy sobie jednak sprawę: martyrologia Narodu Polskiego zapoczątkowana została nie dopiero 1 sierpnia
1944, lecz 1 września 1939 roku. Żaden inny kraj nie poniósł podczas drugiej wojny światowej tak wielkich ofiar,
jak Polska. Miliony jej mieszkańców straciły życie w okopach, pod gradem bomb, w komorach gazowych i tutaj,
na ulicach Warszawy. Obejmujemy ich wszystkich naszą
pamięcią i przyjmujemy ich śmierć jako przestrogę i zarazem zobowiązanie na przyszłość.
Teraz chodzi o to, abyśmy kształtowali tę przyszłość
wspólnie i odpowiedzialnie.
W okresie ostatnich 40 lat historia Europy przechodziła
dramatyczne zmiany. Narody zaczęły się ze sobą łączyć
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w zjednoczonej Europie. Nikt nie musi wyrzekać się swojej narodowej tożsamości ani swojej kultury i historii.
Wyrzec musimy się tylko wrogości i nienawiści i cząstki
naszego narodowego egoizmu. Na zachód od żelaznej
kurtyny ta nowa idea sprawiła cuda.
Dzisiaj droga ta stoi otworem również przed Narodem
Polskim, który przecież zawsze należał do Europy i którego nieobecność Europejczycy przez 40 lat boleśnie odczuwali. Na tym tle Polacy i Niemcy będą mogli podać
sobie ręce, jak to od dawna jest rzeczywistością pomiędzy Francuzami i Niemcami.
Niemcy w każdym razie będą zawsze popierać wysiłki
Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej i do NATO, usilnie i z jak najlepszych pobudek.
Nie możemy uczynić nic lepszego dla naszych dzieci i
wnuków.
Lecz dzisiaj pochylam głowę przed bojownikami Powstania Warszawskiego, jak też przed wszystkimi polskimi
ofiarami wojny.
Proszę o przebaczenie za to, co im wszystkim zostało wyrządzone przez Niemców.12

12 Ibidem, s. 57-58.
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28. VIRTUTI MILITARI
DLA MIASTA WARSZAWY
W dniu 27 września 1996 roku, o godzinie 10.30, w Ratuszu Warszawskim, w sali im. Stefana Starzyńskiego,
bohaterskiego prezydenta Warszawy, kierującego obroną miasta przed hitlerowską napaścią we wrześniu 1939
roku, odbyła się uroczystość dekoracji Sztandaru Miasta
Stołecznego Warszawy Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, nadanego Warszawie 9 listopada 1939 roku
rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego.
Przekazania aktu nadania orderu obecnemu prezydentowi m.st. Warszawy Marcinowi Święcickiemu i Kanclerzowi Orderu Wojennego Virtuti Militari generałowi brygady Stanisławowi Nałęcz-Komornickiemu oraz uroczystej
dekoracji sztandaru - dokonał, przybyły z Londynu, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej
Polskiej na Uchodźstwie.
Prezydent Ryszard Kaczorowski otrzymał od prezydenta
Marcina Święcickiego Medal Okolicznościowy "IV Wieki
Stołeczności Warszawy". Honor to i dla prezydenta Kaczorowskiego, ale i dla medalu. Po uroczystości złożono
wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.
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Wydaje mi się, że było w tym nadaniu orderu Virtuti Militari miastu stołecznemu Warszawie także uznanie dla
bohaterstwa żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego,
odznaczonych tym orderem.
Była to chwila szczególnego wzruszenia dla mnie. Order
Virtuti Militari otrzymałem w sierpniu 1944 roku na Starym Mieście, w Powstaniu Warszawskim.
Po pięćdziesięciu dwu latach tym samym Orderem została odznaczona Warszawa, moje miasto. Najbardziej moje
miejsce na świecie.
Myślę, że zasłużyliśmy - i Warszawa, i my żołnierze AK, i
Powstania na to zaszczytne odznaczenie.
I dobrze mi z tym przekonaniem.
1957-1996
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