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Taki by³ i takim go bêdê pamiêta³

Czytaj¹c Jego s³owa, s³yszê Jego g³os i widzê Jego twarz. Staje mi
przed oczyma ten sam obraz – Pan Polewicz, Pawe³ Szczepañski, Ola Szla-
chetko i Ja. Siedzimy przy okr¹g³ym stole stoj¹cym na œrodku salonu
w mieszkaniu nale¿¹cym do Pana Polewicza. Przy zielonych œcianach
stoj¹ ciê¿kie, dêbowe meble, na których czas zd¹¿y³ odcisn¹æ swoje piêtno.
Od ogromnego pieca kaflowego tu¿ przy wejœciowych drzwiach p³ynie
przyjemne ciep³o. Zapach kawy miesza siê z aromatem herbaty, unosz¹cym
siê ze starych, porcelanowych fili¿anek. Jak zawsze ca³y stó³ zastawiony
jest ³akociami, z regu³y polskiej produkcji. Trwa rozmowa, której
przys³uchuj¹ siê postaci z czarno bia³ych fotografii wisz¹cych na œcia-
nach. Trwa wyprawa po innej, bo miêdzywojennej Rzeczypospolitej.
W ten sposób spêdziliœmy wiele wieczorów. Od kiedy siêgnê pamiêci¹
podczas tych przemi³ych spotkañ zawsze odczuwa³em pewien lêk – „czy
ja go jeszcze zobaczê?”, „czy bêdzie ten kolejny raz?”, a po chwili uspoka-
jaj¹c siê dochodzi³em do wniosku – „no pewnie, ¿e tak!”. Od tylu lat, od ilu
siê znamy, Pan Polewicz narzeka³ na zdrowie; ¿ali³ siê, ¿e jest z nim coraz
gorzej; zdarza³o siê, ¿e trafia³ do szpitala; jednak zawsze z ka¿dej opresji
wychodzi³ ca³o. Niestety... nie tym razem. Nasz¹ piêkn¹ znajomoœæ nagle
i niespodziewanie przerwa³a œmieræ. Rozpacz. Smutek. Pustka. Têsknota.
Có¿ innego mogê napisaæ? Nie spotykaliœmy siê z nim czêsto, ale œwiado-
moœæ tego, ¿e ¿yje i ma siê dobrze, ¿e w ka¿dej chwili mogê Go zobaczyæ,
by³a wa¿na i koj¹ca. Ju¿ siê skoñczy³o. Skoñczy³a siê piêkna przygoda,
podró¿e po wspomnieniach dzielnego patrioty, spacery po wyobraŸni spon-
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tanicznego poety. Có¿ mogê napisaæ? Tylko, ¿e DZIÊKUJÊ. DZIÊKUJÊ
i NIE ZAPOMNÊ! Pan Polewicz z pewnoœci¹ pozostanie w mojej pamiêci.
Jako cz³owiek niezwykle skromny, pogodnie patrz¹cy na swe ciê¿kie ¿ycie,
umiej¹cy cieszyæ siê z ka¿dej chwili. Jako osoba niezwykle kontaktowa,
wspaniale buduj¹ca relacje miêdzyludzkie, zawsze ¿yczliwa i pomocna,
empatyczna i wra¿liwa. Taki by³ i takim go bêdê pamiêta³.

Pan Polewicz wielokrotnie mówi³ o publikacji swych wspomnieñ.
By³o to dla niego niezwykle wa¿ne. Przed œmierci¹ przekaza³ nam swoje
„Wspomnienia z czasu okupacji w latach 1941–1944 w Warszawie”,
„Dzienniczki z Powstania Warszawskiego” oraz „Dzienniczki z pobytu
w obozie jenieckim Stalag XB w Sandbostel oraz Oflag XC w Bad Schwartau
ko³o Lubeki”. Sporz¹dzi³ tak¿e szereg notatek uzupe³niaj¹cych powy¿sze
utwory. Chcia³ ich wydruku. Ja te¿ tego chcia³em. Obieca³em i s³owa do-
trzymam. Materia³ mia³ zostaæ opublikowany w maju tego roku. Tak te¿
siê rzecz jasna sta³o. Niestety... o te kilka miesiêcy za póŸno. Nie dam sa-
tysfakcji Panu Polewiczowi. Szkoda. Te pamiêtniki by³y jego sposobem
na nieœmiertelnoœæ.

Pan Polewicz prze¿y³ wiele. W 1939 roku by³ m³odym ch³opakiem
maj¹cym przed sob¹ niemal¿e ca³e ¿ycie. Mia³ swoje plany i ambicje, które
chcia³ realizowaæ, marzenia i pasje, którym w wolnych chwilach siê odda-
wa³. Wybuch wojny zmieni³ wszystko. Okrucieñstwa wojenne; brak
perspektyw na przysz³oœæ; obawa przed tym, co ostateczne; a przede
wszystkim roz³¹ka z jak¿e wa¿n¹ dla Pana Polewicza rodzin¹ – musia³y
odcisn¹æ piêtno na psychice m³odego cz³owieka. Samotnoœæ, potrzeba
dzielenia siê swoimi emocjami i spostrze¿eniami z innymi, a jednoczeœnie
realia wojenne, spowodowa³y to, ¿e Pan Polewicz zacz¹³ pisaæ. Pisa³ o tym
co widzia³, co s³ysza³, co czu³. Uwiecznia³ rzeczywistoœæ tak¹, jak¹ by³a.
Stara³ siê zapisywaæ wy³¹cznie przewijaj¹ce siê przez Jego ¿ycie „obrazy”.
Nie upiêksza³, nie dodawa³, nie konfabulowa³, nie kreowa³ swego wize-
runku. By³ wobec przysz³ych odbiorców i historii lojalny. Te „obrazy”
wzbogaca³ jedynie w³asnymi przemyœleniami. Dziêki temu powsta³y pa-
miêtniki oddaj¹ce prozê dnia codziennego w dotkniêtej wojn¹ Polsce.
Sam Pan Polewicz pisa³, ¿e pamiêtniki „nie zawieraj¹ ¿adnych czynów
bohaterskich ani opisów krwawych akcji. S¹ tu natomiast opisane zda-
rzenia, niektóre ju¿ znane z innych Ÿróde³, jednak te, które sami prze¿y-
liœmy”. Skromnoœæ tego cz³owieka, a tak¿e umiejêtnoœæ obserwowania
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otoczenia, sta³y siê podstawowym atrybutem dzie³a, które w Pañstwa
rêce oddajê.

Nie mia³em œwiadomoœci, ¿e proœba Pana Polewicza o wydanie Jego
pamiêtników bêdzie tak du¿ym wyzwaniem. Zapewne ka¿dy redaktor
pracuj¹cy na tekœcie historycznym, a taki walor z pewnoœci¹ prezentuj¹
pamiêtniki Pana Polewicza, tym bardziej redaktor ma³o doœwiadczony,
staje przed dylematem – w jakim zakresie ingerowaæ w jakoœæ tekstu i styl
literacki autora. Uzna³em, ¿e atrybutem tego typu utworów jest ich
autentycznoœæ. Dlatego te¿ postanowi³em dokonaæ wy³¹cznie powierzch-
niowej korekty jêzykowej.

Gwoli wyjaœnienia – tytu³ niniejszej publikacji zosta³ wymyœlony
przeze mnie. Tak wiêc „Mieczys³aw Polewicz: Pamiêtniki wojenne” nie
maj¹ podstawy w materia³ach, które od Pana Polewicza dosta³em. Tak
naprawdê nie mia³em innego wyjœcia. Uzyskawszy kilka niezale¿nych
od siebie Ÿróde³ – „Wspomnienia z czasu okupacji w latach 1941–1944
w Warszawie”, „Dzienniczki z Powstania Warszawskiego”, „Dzienniczki
z pobytu w obozie jenieckim Stalag XB w Sandbostel oraz Oflag XC w Bad
Schwartau ko³o Lubeki” i wiele luŸnych notatek i nagrañ audio – mu-
sia³em wyj¹æ czêœæ wspóln¹ przed nawias. Muszê podkreœliæ, ¿e poszcze-
gólne czêœci niniejszej publikacji powstawa³y w ró¿nych okresach ¿ycia
Pana Polewicza. „Dzienniczki z Powstania Warszawskiego” oraz „Dzien-
niczki z pobytu w obozie jenieckim Stalag XB w Sandbostel oraz Oflag XC
w Bad Schwartau ko³o Lubeki” by³y spisywane „na gor¹co”. Z kolei
„Wspomnienia z czasu okupacji w latach 1941–1944 w Warszawie” napi-
sano po wielu latach od ujêtych w nich wydarzeniach. Ró¿nica jest odczu-
walna.

Maj¹c nadziejê, ¿e losy tego¿ niezwykle kochanego cz³owieka bêd¹
wzbudzaæ tak¿e u Pañstwa zainteresowanie, serdecznie zapraszam do
lektury!

Jakub H. Szlachetko

uczeñ i przyjaciel
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Przedmowa Autora

Niniejsze wspomnienia prze¿yæ z czasu okupacji niemieckiej nie za-
wieraj¹ ¿adnych czynów bohaterskich ani opisów krwawych akcji. S¹ tu
natomiast opisane zdarzenia, niektóre ju¿ znane z innych Ÿróde³, jednak
te, które sami prze¿yliœmy. Znajduj¹ siê tu tak¿e uratowane przeze mnie
fotografie wykonane podczas okupacji niemieckiej aparatem „Sida”. Nie-
stety nie s¹ to zdjêcia z Powstania Warszawskiego.

Okres pobytu w obozie jeñców stanowi lekturê bardzo nudn¹ i nikogo
do jej czytania nie zachêcam. S¹ to moje osobiste wra¿enia, i gdy je obec-
nie czyta³em, po prostu mnie zaszokowa³y! Rzadko znajduj¹ siê tu nawet
pseudonimy, tym bardziej unika³em w dzienniczkach nazwisk. Zwróciæ
muszê uwagê na to, ¿e w obozie jeñców wszyscy byliœmy na siebie skazani,
odciêci od naszych bliskich i do tego g³odni.

Cokolwiek znalaz³o siê we wspomnieniach i dzienniczku nie mia³o na
celu oœmieszenia kogokolwiek, czy uciêcia komuœ jego zas³ug albo uczynie-
nia kogokolwiek bohaterem. Ka¿dy z nas czyni³ to, co uwa¿a³ za w³aœciwe
w danej chwili, tak jak mu kazano i tak, aby nikt przy tym nie poniós³
straty.

Proszê o wybaczenie pewnych nieœcis³oœci, które wynik³y z zacierania
siê w pamiêci niektórych szczegó³ów.

Mieczys³aw Polewicz

kpr. pchor. „Mietek”
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OKUPACJA



W Warszawie podczas okupacji

¯ycie w Warszawie

Opuœciliœmy wieœ Klimonty ko³o Mordów i przyjechaliœmy do War-
szawy, nadal pe³nej œladów po dzia³aniach wojennych sprzed ponad
roku. Niestety nie mogliœmy zabraæ ze sob¹ wszystkiego co potrzebne.
Dlatego te¿ skromny dobytek w postaci kilku fur drewna z pni dêbowych
i sosnowych oraz torfu, jak i ziemniaków zosta³ za³adowany do poci¹gu
towarowego. Dziêki uprzejmoœci pana Przew³ockiego – dziedzica mórdz-
kiego, mogliœmy zabraæ z lasów klimonckich karpinê, czyli pnie œciêtych
drzew. Pozwala³ nam tak¿e zbieraæ grzyby i wszelkie inne runo leœne.
Zreszt¹ moja rodzina nie by³a traktowana przez niego wyj¹tkowo. Pan
Przew³ocki by³ przychylny wobec wysiedlonych. Ludzie mówili o nim,
jako o bardzo dobrym cz³owieku. Tym bardziej szkoda, ¿e po wejœciu bol-
szewików w 1944 roku œlad po nim zagin¹³... tak koñczyli dobrzy ludzie.

W koñcu poci¹g dojecha³. Zapakowaliœmy co nasze i po wyjœciu
z dworca skierowaliœmy siê na ul. ¯urawi¹ nr 24. Nasze nowe mieszkanie
(lokal nr 25) znajduje siê na pi¹tym piêtrze. Po s¹siedzku (lokal nr 26)
mieszka mój kuzyn – Witold. „Nasze” mieszkanie jest tak naprawdê
w³asnoœci¹ pani Klary Chyroszowej, która po œmierci mê¿a opuœci³a stoli-
cê i nie maj¹c co zrobiæ ze sw¹ nieruchomoœci¹ odda³a j¹ nam w tymcza-
sowe zajêcie. Zastrzeg³a jednak, ¿e przyje¿d¿aj¹c do stolicy bêdzie
korzysta³a z noclegu. Oczywiœcie przyjêliœmy te warunki. By³y one dla nas
– nie posiadaj¹cych ¿adnych innych mo¿liwoœci lokalowych – najlepszym
rozwi¹zaniem.
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W ci¹gu ostatnich kilku dni mieliœmy spore zmartwienie. Mianowicie
– gdzie przechowywaæ drzewo z torfem? Myœleliœmy o piwnicy. Niestety,
zaj¹³ j¹ nasz kuzyn. Poradzi³ nam jednak poprosiæ o pomoc dozorcê Palu-
cha. Tak te¿ zrobiliœmy. Dozorca okaza³ siê cz³owiekiem wielce uczyn-
nym. Da³ do dyspozycji œlepe podwórko znajduj¹ce siê niedaleko naszego
miejsca zamieszkania. Z³o¿yliœmy opa³ za niewielk¹ op³at¹ i problem roz-
wi¹zany. Cieszymy siê z drzewa niezwykle. Noce, nawet dnie, bywaj¹ ju¿
zimne. Dlatego od razy gdy rozpakowaliœmy oczekiwany opa³ i resztê do-
bytku, czym prêdzej rozpaliliœmy w piecu. W domu zrobi³o siê ciep³o! O ile
przyjemniej! Drewno dêbowe grzeje jak wêgiel.

Jak to dobrze ju¿ gdzieœ mieszkaæ! I to w stolicy. By³em tu kiedyœ. Za
pierwszym razem na wycieczce, a za drugi w listopadzie 1939 roku, kiedy
nocowa³em na dworcu g³ównym czekaj¹c na poci¹g do Tczewa. Wra-
ca³em wówczas ze szpitala w ¯yrardowie do domu, do którego dotar³em
dopiero w... 1946 roku... Zaadaptowaliœmy siê szybko. Rzeczy nie mieliœ-
my wiele, wiêc roz³adunek trwa³ krótko. Poniewa¿ pieniêdzy nie by³o
wiele, a ¿yæ trzeba, ojciec i ja zaczêliœmy myœleæ o pracy. Tata chcia³
za³o¿yæ, tak jak w Tczewie, sklep z butami. Niestety o pomieszczenie
³atwo nie by³o. Ja nie mia³em konkretnych planów. Nie znam tu nikogo.
W³aœciwie nie posiadam ¿adnego zawodu. Tyle, ¿e interesuj¹ mnie samo-
chody. Zobaczymy co siê uda za³atwiæ.

Kontakt z Gestapo

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia po raz pierwszy spêdziliœmy w stolicy.
Minê³y bez prezentów, bez s³odyczy. Wa¿ne, ¿e mieliœmy doœæ ciep³a i, ¿e
by³o co jeœæ. W ka¿dym razie byliœmy razem. Szybko min¹³ Nowy Rok.
Zacz¹³ siê rok 1941.

W okolicy Trzech Króli, gdy ubrany w nocn¹ koszulê i papierow¹
czapkê na g³owie zabiera³em siê do bielenia kuchni, ktoœ zadzwoni³ do
drzwi. Podszed³em do drzwi. Przez wizjer zobaczy³em kto za nimi stoi. By³
to jakiœ mê¿czyzna, raczej niskiego wzrostu. Otworzy³em. Ku memu
zaskoczeniu goœæ natychmiast wstawi³ stopê w szparê, która powsta³a
pomiêdzy framug¹ a drzwiami, tak bym nie móg³ ich ju¿ zamkn¹æ, i po-
wiedzia³:
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– Tajna policja niemiecka.
Zrobi³o mi siê nieprzyjemnie, tym bardziej, ¿e nie by³o w domu ojca.

Zapyta³em o co chodzi, a on dalej:
– Pan Mieczys³aw Polewicz?
– Tak, odpowiedzia³em.
– Pan mieszka³ w Klimontowie...?
– Nie, mieszka³em w Klimontach.
– Tak, to o pana chodzi – odpowiedzia³.
– Ale ja nie jestem oficerem, mam dokumenty niemieckie, ¿e

jestem podoficerem...
– To nie o to chodzi. Pan jest podejrzany o konspiracjê...
– O konspiracjê? To musia³ mnie ktoœ fa³szywie oskar¿yæ!
Tu wesz³a mama i zaprosi³a gestapowca gestem do œrodka, mówi¹c:
– Niech pan wejdzie, zaraz wszystko wyt³umaczymy.
Gestapowiec wszed³. Pokaza³ mi list, który pisa³em do Paw³a Szulca –

mojego kolegi ze szko³y i z wojska. By³em zdziwiony, gdy¿ w opinii tego
gestapowca mia³ on byæ dowodem mojej przynale¿noœci do konspiracji.
Pamiêtam prowadzon¹ korespondencjê, wiem co i do kogo pisa³em.
W zwi¹zku z tym nie by³o mo¿liwoœci wykazania jakiejkolwiek wspó³pracy.
Gestapowiec twierdzi³ jednak inaczej. Na moje nieszczêœcie... W którymœ
liœcie nadanym tu¿ po upadku Francji Pawe³ napisa³: „An der Westfront
arma silent”. Znaczy³o to tyle: „Na froncie zachodnim – cisza wojenna”.
Gdzie tu powi¹zania z podziemiem? Gdzie tu dowody? Nie mam pojêcia.
W jednym z moich listów skar¿y³em siê, ¿e siostra zachorowa³a na dyfte-
ryt. By³a ciê¿ko chora, sytuacja wymaga³a wiêc reakcji. Pos³aliœmy po
lekarza (nazywaliœmy go „Cymber”, leczy³ wysiedlonych za darmo).
Przyby³ tak¿e ksi¹dz. To by³y naprawdê trudne chwile, siostra by³a ko-
naj¹ca. Nie wiem dlaczego, ale wskazana informacja tak¿e budzi³a podej-
rzenia... Napisa³em te¿, ¿e „An der Westfront arma non...”. Te trzy kropki
omal nas nie zgubi³y... Pojawi³y siê kolejne w¹tpliwoœci. Zwa¿aj¹c na
koszty korespondencji i brak pieniêdzy czêsto bywa³o tak, ¿e na margine-
sie, czy z boku kartki, pisywa³em krótk¹ notatkê dla któregoœ z innych
znajomych, do którego tak¿e adresat mego listu pisywa³. W takim przy-
padku prosi³em adresata, tym razem Paw³a, by pisz¹c do wskazanej oso-
by wspomnia³ tak¿e o tym, o czym napisa³em na marginesie. Dziêki
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takim zabiegom mo¿na by³o przekazaæ wiêcej treœci i z ró¿nych Ÿróde³ za
mniejsz¹ op³at¹. Kole¿anki mojej siostry u¿ywa³y podobnej „poczty”.
Stara³em siê to wyt³umaczyæ owemu goœciowi i zdawa³o mi siê, ¿e zrozu-
mia³. Wydawa³o mi siê, ¿e sprawa zosta³a definitywnie zamkniêta. Tym-
czasem gestapowiec powiedzia³, ¿e musimy sporz¹dziæ protokó³. Zapro-
ponowaliœmy, by uczyniæ to na miejscu i od razu. Nie zgodzi³ siê. Nakaza³
nam przyjœæ na... ul. Szucha. Wiedzia³em co to za adres... Poda³ dzieñ i go-
dzinê. Oœwiadczy³, ¿e na pewno bêdzie.

Ojca nie by³o w domu. Gdy wróci³ opowiedzia³em mu ca³¹ historiê
i przytoczy³em przebieg rozmowy. Po krótkiej rozmowie podj¹³em decy-
zjê, ¿e na ul. Szucha nie pójdê, ¿e ucieknê do kolegów. Ojciec nie popar³
tego pomys³u. Powiedzia³, ¿e muszê pójœæ, bo inaczej wszyscy zgin¹. Nie
mog³em do tego dopuœciæ. Zacz¹³em siê przygotowywaæ na œmieræ. Przy-
najmniej rodzina ocaleje. Dobrze wiedzia³em co siê na ul. Szucha wypra-
wia. Wiedzia³em, ¿e z ul. Szucha siê nie wraca... Tak samo jak z obozu
koncentracyjnego... Rozmawia³em z tat¹ na temat spotkania z gestapo.
Powiedzia³ mi: „Na ka¿de pytanie odpowiesz tylko jednym krótkim
zdaniem albo s³owem. Ka¿de dalsze mo¿e Cie zgubiæ!”. To ostrze¿enie
utkwi³o mi w pamiêci. Postanowi³em siê go trzymaæ. Ile siê modli³em, ju¿
nie pamiêtam, ale du¿o i konsekwentnie. Tylko z tej strony mog³em siê
spodziewaæ pomocy. Wyspowiada³em siê, przyj¹³em komuniê œw. i by³em
gotowy na wszystko... te¿ na œmieræ.

W koñcu nadszed³ „ten” dzieñ. Na 8.00 mia³em stawiæ siê w wyzna-
czonym miejscu. Wsta³em odpowiednio wczeœnie, tak by siê nie spóŸniæ.
Rodzice odprowadzili mnie na dziedziniec kwatery gestapo. Wszed³em
przez bramê. Zobaczy³em portiera. Brakowa³o mu tylko rogów i kopyt.
Czart wcielony. Nawet oczy mia³ dziwnego koloru! Gdy mnie spostrzeg³
zapyta³ o cel przybycia. Zgodnie z prawd¹ odpowiedzia³em, ¿e mam spot-
kanie. Przepuœci³ mnie i poinstruowa³ jak dojœæ do odpowiedniego po-
mieszczenia. Wszed³em po schodach na pierwsze piêtro. Pokój znajdowa³
siê po prawej stronie. Chyba nawet dziœ, i to po omacku, trafi³bym w to
przeklête miejsce! Zg³osi³em siê, ale kazano mi poczekaæ. Tak te¿ zro-
bi³em. Usiad³em i czeka³em. Czas up³ywa³ wolno. By³em poddenerwowa-
ny. Zacz¹³em siê modliæ. Ja naprawdê bardzo chcia³em ¿yæ! Po chwili
zosta³em poproszony do œrodka. Posadzono mnie na krzeœle. Twarz skie-
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rowan¹ mia³em na okno. Po mojej lewej, przy biurku, siedzia³a maszyni-
stka. Obok niej sta³ gestapowiec. Przywdzia³ czapkê, o ile siê nie mylê
z trupi¹ czaszk¹. Zaczê³y siê pytania. Wyjaœni³em te¿, ¿e „Cymber” to na-
sze szkolne przezwisko lekarza Cymbrowskiego, ¿e ksi¹dz by³ wzywany
do konaj¹cej oraz, ¿e wzmianki na marginesach listów powsta³y z powo-
du braku pieniêdzy na znaczki. Ca³y czas modli³em siê w duszy, aby nie
zapyta³ o nic wiêcej, aby nie zada³ k³opotliwego pytania. W koñcu
przes³uchanie siê zakoñczy³o. Gestapowiec cywil, ten który w³ada³ jêzy-
kiem polskim, rzek³:

– Gdyby Pan powiedzia³ choæ jedno s³owo inaczej ni¿ kolega, nie wy-
szed³by Pan st¹d. Pana kolega zosta³ ju¿ przes³uchany. To jest sprawa ge-
stapo w Siedlcach. Myœlimy, ¿e nie bêdziemy musieli wzywaæ Pana
ponownie.

– Przykro mi, ¿e narobi³em koledze tyle k³opotów. Wolê ju¿ wiêcej
nie pisaæ – odpowiedzia³em.

Wypuszczono mnie. Portier nie robi³ ¿adnych trudnoœci. Wyszed³em
z budynku. Czekali na mnie rodzice. W drodze powrotnej opowiedzia³em
im wszystko. Oni podzielili siê swoimi obserwacjami. W czasie mego
przes³uchania jakiœ cz³owiek przyniós³ jedzenia dla swego uwiêzionego
dziecka. Portier spojrza³ na niego z³owrogo, obszczeka³ i kopn¹³ tak moc-
no, ¿e biedak siê zatoczy³. Ca³a ¿ywnoœæ wylecia³a z r¹k i rozsypa³a siê po
dziedziñcu. Przykre...

Poszliœmy podziêkowaæ Bogu za ocalenie! Potem wróciliœmy do
domu. W skrzynce niespodzianka... list od mego przyjaciela Mateusza
Wiœniewskiego... adresowany na mój pseudonim „Aleksandrowicz...
u Polewicza”. Jeszcze bêd¹c na wsi nawi¹za³em z nim korespondencjê.
Przebywa³ na robotach ko³o Sztumu. Pisaliœmy do siebie sympatycznym
atramentem z cebuli, podkreœlam, ¿e zupe³nie bezwonnym! Sok z cebuli,
stoj¹c d³u¿ej, traci³ w koñcu zapach. Taki atrament mia³ swoje zalety –
pismo nim wykonane nie by³o widoczne, a¿ do momentu podgrzania
p³omieniem. Wtedy stawa³o siê czytelne, a kolor liter by³ br¹zowy. Na
pocz¹tku Mateusz nie zrozumia³ o co chodzi. Dopiero gdy mu wyjaœni³em
co nale¿y robiæ, pod³apa³ pomys³. Kolejne listy tak¿e pisa³ atramentem z
cebuli. Po chwili nasz³a mnie refleksja – kto to zrobi³? Czy to przypadek?
W ka¿dym razie tego listu gestapo nie przechwyci³o. Wówczas nie by³oby
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tych wspomnieñ... a los moich bliskich by³by o wiele gorszy... bowiem ten
kolega rozpoczyna³ ju¿ dzia³alnoœæ w organizacji podziemnej... tego faktu
gestapo pewnie by nie przepuœci³o.

Praca w warsztacie samochodowym

W lutym 1941 roku, dziêki wsparciu kuzyna, który zna³ jednego
z w³aœcicieli warsztatów samochodowych in¿yniera Grzeœkowiaka, otrzy-
ma³em pracê. Warsztat, w którym zosta³em zatrudniony nosi³ nazwê
„Techno-Service”, a po³o¿ony by³ przy ul. Szwedzkiej, na terenie dawnej
zbrojowni. Nieopodal znajdowa³a siê stolarnia Szomañskiego, dawniej
produkuj¹ca œmig³a do samolotów. Resztê terenu zajmowa³y magazyny
zbo¿owe. Drugim w³aœcicielem „Techno-Service” by³ Zagórny, m¹¿ zna-
nej radzistki samochodowej Stelli. Szefem technicznym by³ równie znany
automobilista i pilot warszawskiego aeroklubu in¿ynier Rychter. On to
chyba zatrudni³ w tych warsztatach ponad po³owê mechaników aeroklu-
bu, a tak¿e swego kolegê, konstruktora lotniczego, in¿yniera Kocjana.
Moim bezpoœrednim prze³o¿onym zosta³ czo³gista Fernik, majstrem zaœ
Blikle.

Pracê rozpocz¹³em od... czyszczenia ram samochodowych z b³ota oraz
ró¿nych brudów technicznych. Dopiero póŸniej dosta³em trudniejsz¹ ro-
botê. Wbrew pozorom by³a to praca ciekawa. Du¿o i szybko siê uczy³em.
Do warsztatów przybywali g³ównie Niemcy i pozostaj¹cy w ich s³u¿bie
Czesi. Stara³em siê wiêc nauczyæ niemieckich odpowiedników dla pol-
skojêzycznych nazw poszczególnych czêœci samochodowych. Chcia³em
siê rozwijaæ.

Minê³o mo¿e pó³ roku, a mo¿e nawet ca³y rok, kiedy dyrekcja zapro-
ponowa³a mi objêcie stanowiska zaopatrzeniowca. Zosta³em doceniony
za starania, tak¿e w nauce jêzyka niemieckiego. Moim pomocnikiem zo-
sta³... in¿ynier Kocjan! Zna³em to nazwisko doskonale, jeszcze z czasów
przedwojennych, ze „Skrzydlatej Polski” i bardzo go sobie ceni³em. Tym
lepiej, ¿e bêdê móg³ na sta³e i bezpoœrednio z nim wspó³pracowaæ. Jak siê
z czasem okaza³o, to nie by³o dok³adnie tak jak mi powiedziano na
pocz¹tku, ¿e in¿ynier Kocjan bêdzie moim pomocnikiem. In¿ynier dosta-
wa³ o wiele powa¿niejsze zadania, o których niestety nie wiele wie-
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dzia³em. W zasadzie ma³o kto poza nim samym i in¿ynierem Rychterem
o nich cokolwiek wiedzia³. In¿ynier Kocjan by³ bardzo skromnym
cz³owiekiem, tak te¿ – skromnie – siê ubiera³. Nie pozwala³ siê fotografo-
waæ. Szkoda, mia³bym piêkn¹ pami¹tkê na dodatek wykonan¹ w³asnym
aparatem.

Z pozosta³ymi kolegami tak¿e dobrze mi siê pracowa³o. W przeci-
wieñstwie do in¿yniera Kocjana mieli jednak zbyt d³ugie jêzyki. Czêsto
mówili du¿o za du¿o. Beztrosko, bez ¿adnej asekuracji, g³oœno i po polsku
wyra¿ali swe zdanie, wymieniali pogl¹dy i opinie. Tym samym zdradzali
siê przed Niemcami, którzy wielokroæ z niezwyk³¹ p³ynnoœci¹ i swobod¹
wyra¿ali siê w naszym ojczystym jêzyku. Raz zdarzy³ siê nawet wypadek!
Do warsztatów przyby³ jakiœ Niemiec. Po mundurze wygl¹da³ na pilota.
Koledzy zaczêli coœ gadaæ. Po chwili Niemiec odezwa³ siê cudown¹ pol-
szczyzn¹:

– Gdybym chcia³, móg³bym was wszystkich zamkn¹æ.
– Pan jest Polakiem? – zapytali Niemca zadziwieni.
– Nie, jestem Niemcem.
– Ale Pan mieszka³ w Polsce...? – ci¹gnêli temat.
– Nie, nie mieszka³em...
– Ale Pan mieszka³ w Gdañsku?
– By³em w Gdañsku jeden raz, ale nigdy w nim nie mieszka³em.
– To sk¹d Pan tak dobrze zna jêzyk polski?
– Nauczy³em siê w Instytucie S³owiañskim w Berlinie.
Niektórzy z kolegów nosili orze³ki, ma³e jak ³epek od szpilki. Nie by³o

to potrzebne, a mog³o zaszkodziæ... Tak jak moje listy... Oczywiœcie towa-
rzystwo by³o zgrane i wewn¹trz nikomu nic nie grozi³o. Nawet nadzorca,
Niemiec z pochodzenia, by³ co do zasady nieszkodliwy, siedzia³ szefom
w kieszeni. Jednak w razie powa¿niejszej sprawy, obstawiam, ¿e by³by
bezwzglêdny i by nas sypn¹³. Po co ryzykowaæ? Trzeba zachowaæ ostro¿-
noœæ – w tym co siê mówi i w tym co siê robi.

Praca w warsztatach, jak pisa³em, by³a dla mnie interesuj¹ca. Robotê
zaczyna³em o godz. 7.00. Doje¿d¿a³em tramwajem, wstaæ wiêc musia³em
dosyæ wczeœnie. Obs³uga klienta by³a oparta na tym samym schemacie.
Przyje¿d¿a klient, informuje nas o problemach z samochodem, a nastêp-
nie go zostawia w zak³adzie. Pracownicy serwisu dok³adnie przegl¹daj¹
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samochód, po czym go „ogo³acaj¹”. „Ogo³acaj¹” to znaczy pozbawiaj¹
tych czêœci, które mog¹ byæ dla nas przydatne. Wêdrowa³y one nastêpnie
do magazynu, albo do kieszeni, któregoœ z obs³ugi. Przedmioty codzien-
nego u¿ytku, takie jak banda¿e, apteczki, narzêdzia i wszystkie inne, które
mog³y siê przydaæ, sz³y dalej do organizacji. Po „ogo³oceniu” zabieraliœmy
siê do oczyszczenia samochodu z b³ota i brudu. Potem nastêpowa³ de-
monta¿ i ocena stanu poszczególnych czêœci. Stare czêœci oddawaliœmy
w magazynach niemieckich na z³om. Tam jednak poznaliœmy kilku Pola-
ków, którzy rozmawiali z nami po polsku. Im oczywiœcie tych czêœci nie
zwracaliœmy. Nazywali siê Jurecki i Okrój. Jurecki jako póŸniejszy nie-
miecki nadzorca, na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego,
przewozi³ konspirantom broñ. Na te czêœci, które nie by³y ju¿ zdatne do
u¿ytku sk³adaliœmy zamówienie. Liczba zamawianych czêœci by³a z regu³y
dwukrotnie wy¿sza ni¿ wymaga³a tego konkretna naprawa. Najczêœciej za-
mawialiœmy nowe opony, akumulatory, ³o¿yska, pr¹dnice, wycieraczki.
Przy odbiorze samochodów Niemcy siê strasznie awanturowali. Odgra¿a-
li siê, ¿e nas pozamykaj¹. Puste s³owa – ca³e szczêœcie!

Wiele spraw za³atwialiœmy samochodem zak³adowym – dekawk¹,
któr¹ jeŸdzi³ pan Stasiak. By³a ona odpowiednio przystosowana do naszej
dzia³alnoœci. Posiada³a skrytkê, do której wk³adano ró¿ne przedmioty, na
przyk³ad du¿y worek zbo¿a, czasem udawa³o siê wepchn¹æ nawet dwa.
Zbo¿e oczywiœcie pochodzi³o z magazynów zbo¿owych i zasila³o nieoficja-
lne zaopatrzenie stolicy. Je¿d¿¹c dekawk¹ zobaczy³em kawa³ek Warsza-
wy. Bywa³o, ¿e jak¹œ ulicê zamyka³a ¿andarmeria. Znaczy³o to, ¿e na
wy³¹czonym z ruchu miejskiego obszarze trwa ³apanka, albo... odbywa
siê w³aœnie rozstrzeliwanie zak³adników... egzekucje na Polakach..., wiêc
dla bezpieczeñstwa w³asnego lepiej w³adzom okupacyjnym nie przeszka-
dzaæ... Wiele cennych informacji o Warszawie, któr¹ z dekawki z zacieka-
wieniem poznawa³em, zawdziêczam panu Stasiakowi. Pokazywa³ mi
ró¿ne ciekawe miejsca. Wiele o nich opowiada³. Wspomina³ jak wygl¹da³y
przed wojn¹. Na pewno by³ polskim i warszawskim patriot¹.

Jeszcze kilka s³ów o pozosta³ych kolegach z „Techno-Service”. Przez
warsztaty przewijali siê równie¿ tacy, którzy s³u¿yli w konspiracji. Z re-
gu³y pracowali u nas krótko, szybko zmieniali miejsce pracy tak, aby nie
zostaæ zdekonspirowanym. Pocz¹tkowo w ogóle nie mia³em o nich pojê-
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cia. Byli naprawdê skuteczni. Prawdê pozna³em dopiero podczas pobytu
w obozie jenieckim, w którym najzwyczajniej w œwiecie ich spotka³em.
Pamiêtam jednego Akowca, codziennie klêka³ na chodniku przed ko-
œcio³em znajduj¹cym siê przy ul. Szwedzkiej. Krótko siê modli³, po czym
wstawa³ i szed³ w swoj¹ stronê. Spotka³em go po latach w Sandbostel.
Zreszt¹ zdarza³o siê, ¿e nie tylko poszczególni konspiranci, ale ca³e orga-
nizacje podziemne korzysta³y z us³ug naszego warsztatu. W „ruinach”
warsztatów, pod powierzchni¹ ziemi, znajdowa³a siê m.in. tajna drukar-
nia. Tam te¿ wydawano „Biuletyn Informacyjny”. W³az do drukarni by³
œwietnie zamaskowany i nie by³o go widaæ. Poza tym strzeg³ go dziadek
Bonifacy... In¿ynier Kocjan du¿o ryzykowa³ wspieraj¹c podziemie. Od-
wa¿ny z niego cz³owiek. Skoñczy³ jak bohater... niestety, rozstrzelano go
na Pawiaku po wybuchu stolicy.

Problemy ¿ywnoœciowe

Z ¿ywnoœci¹ bywa³o ró¿nie. Trzeba by³o kombinowaæ, by zapewniæ
rodzinie przetrwanie. Wprawdzie ka¿demu przys³ugiwa³y kartki ¿ywno-
œciowe. Ich treœæ nie pokrywa³a siê jednak ze stanem zaopatrzenia skle-
pów. Nie by³o mo¿liwoœci, by otrzymaæ wszystko co jest w nich zapisane.
Zamiast miêsa mama dostawa³a same koœci. Pamiêtam natomiast, ¿e
z przydzia³owej m¹ki i marmolady gospodynie domowe produkowa³y
pierniki... oczywiœcie odpowiednio doprawione korzeniami... by³y naprawdê
dobre!

Co do zbo¿a – jak pisa³em, przetrzymywano je w magazynach. By³y
i na nie sposoby... trzeba siê by³o dostaæ do œrodka. Wówczas ka¿dy plano-
wa³ wynieœæ jak najwiêcej. Magazyny by³y jednak strze¿one. W zwi¹zku
z tym zawi¹zywa³o siê spodnie u do³y, mocno, aby nie puœci³y. Do spodni
sypa³o siê jak najwiêcej zbo¿a. Po³owa sukcesu. Trzeba by³o jeszcze tylko
wyjœæ. Z tym jednak nie by³o problemu. Wartownicy po otrzymaniu doli
nie widzieli „opuchniêtych” nóg. Wypuszczali na zewn¹trz.

W pracy otrzymywaliœmy zupê z soczewicy. Do ka¿dej dodawano,
oczywiœcie odp³atnie, pó³ litra wódki. Niestety... niektórzy wykorzysty-
wali sytuacjê i siê najzwyczajniej w œwiecie rozpijali... a Niemcom o to
chodzi³o. Wódka, poza sposobem na zabicie czasu i odpoczynek, pe³ni³a
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funkcjê œrodka p³atniczego. S³u¿y³a do wymiany na produkty ¿ywnoœcio-
we. Czasami udawa³o siê za ni¹ dostaæ trochê mia³u lub koc wojskowy.
Pomaga³o to prze¿yæ trudne chwile.

Porównuj¹c z perspektywy czasu warunki ¿ycia w okupowanej War-
szawie i Polsce Ludowej, muszê stwierdziæ, ¿e przynajmniej w zakresie
¿ywnoœciowym podczas okupacji by³o lepiej! Produktów by³o znacznie
wiêcej, by³y te¿ ³atwiej osi¹galne. A w Polsce Ludowej... szkoda s³ów.

Moi koledzy

Podczas pobytu w Warszawie utrzymywa³em kontakt z niektórymi
kolegami z gimnazjum i podchor¹¿ówki. Dosyæ czêsto u mnie bywali.
Najczêœciej Leon Jasnych. Nie mia³ gdzie przenocowaæ, wiêc korzysta³
z naszej goœcinnoœci. Zgin¹³ podczas Powstania Warszawskiego. Spalony
¿ywcem w szpitalu przy ul. D³ugiej...

Widywa³em siê tak¿e z Paw³em Szulcem, nazywanym w czasach
szkolnych „Artakserksesem”. Nasza znajomoœæ by³a powodem licznych
zapytañ ze strony gestapo. Trudno siê dziwiæ... Pawe³ przyby³ do Warsza-
wy z Bi³goraja i mia³ w niej do wykonania wa¿ne zadanie. Mianowicie
wykonywa³ wyroki na donosicielach. Nie by³o zmi³uj. Kiedyœ zastrzeli³
restauratora, który pods³uchiwa³ rodaków, a nastêpnie przekazywa³ zdo-
byte informacje w³aœciwych s³u¿bom. Po zabójstwie uciek³ czym prêdzej
z miejsca wydarzenia. Ba³ siê reakcji ze strony s³u¿b. Poza tym mog³a zda-
rzyæ siê ³apanka. Po jakimœ czasie podj¹³ decyzjê, ¿e wróci – w innym
przebraniu – i zobaczy, czy restaurator na pewno poniós³ œmieræ. Niemcy
musieli go wytropiæ, bo poleg³ w walce stoczonej we w³asnym mieszka-
niu. Przy okazji zgin¹³ jego wspó³lokator. Pawe³ mia³ brata. Jego jednak
los skierowa³ na inn¹ drogê ¿ycia. Brat Paw³a trafi³ do niemieckiego woj-
ska. Ojciec ch³opaków podpisa³ listê narodowoœciow¹ niemieck¹ i takie
by³y tego konsekwencje... z drugiej strony jaki mia³ wybór? Alternatyw¹
by³ Stutthof dla ca³ej rodziny! Ka¿dy walczy³ o ¿ycie.

Pewnego dnia spotka³em w tramwaju kolegê ¯o³nierowicza. By³
w „Wachlarzu”. Zgin¹³ za Bugiem, podczas próby wysadzenia poci¹gu
wojskowego. £adunki wybuchowe, które otrzyma³ okaza³y siê nieskutecz-
ne. Poci¹g zatrzymano, a rannego zamachowca dobito... Przykra rzeczy-
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wistoœæ... Mia³em te¿ kolegê Kamiñskiego. By³ pilotem, a tak¿e – jak siê
z czasem okaza³o – prowadzi³ siatkê wywiadowcz¹ na Wybrze¿u. Nieste-
ty... zmar³ na bia³aczkê.

Zdarzali siê tak¿e „koledzy”, którzy jeszcze przed wojn¹ nale¿eli do
hitlerowskich organizacji m³odzie¿owych, a tak¿e tacy, którzy po rozpo-
czêciu konfliktu „przechrzcili” siê na Niemców. Ponoæ byli nawet tacy,
którzy wysy³ali naszych profesorów z gimnazjum na drugi œwiat! Kilka
miesiêcy po wybuchu wojny dowiedzia³em siê, ¿e nasi profesorowie
Koczur i Koneczny nie ¿yj¹. Zabito ich w Tczewie. Jeden z takich „kole-
gów”, zatroskany losem innych, bardzo konsekwentnie wypytywa³, co
siê z nimi dzieje. Po jakimœ czasie okaza³o siê, ¿e osoby, którymi siê intere-
sowa³ zaczynaj¹ w niewyjaœnionych okolicznoœciach gin¹æ. Tacy te¿ siê
zdarzali... donosiciele. Na takich wykonywano wyroki.

Kiedyœ spotka³em profesora Jaroszewskiego. Zaprosi³em go do nas,
nie przyszed³. S³ysza³em, ¿e jego organizacja ukry³a go u jakiegoœ Niemca,
na którego to druga organizacja wyda³a wyrok œmierci. Przy okazji
zastrzelono naszego profesora. Jest mi szczerze przykro.

Rodzice

Tata ju¿ w Tczewie zajmowa³ siê handlowaniem obuwiem. Mia³ swój
sklep, który dawa³ ca³ej rodzinie utrzymanie. Wojna zmieni³a ca³e nasze
dotychczasowe ¿ycie. Po przyjeŸdzie do Warszawy zarówno tata, jak i ja,
stanêliœmy przed problemem braku pracy. Mnie siê uda³o znaleŸæ, jak
pisa³em, w warsztatach samochodowych. Tata myœla³ o powrocie do
handlu obuwiem. Chcia³ za³o¿yæ sklep i powróciæ do dawnej dzia³alnoœci.
W tym te¿ celu rozpocz¹³ starania o lokal. W koñcu otrzyma³ przy ul.
Nowogrodzkiej. Niestety, szybko go odebrano. Ojciec siê nie poddawa³.
I s³usznie, kolejny uzyska³ na ul. Brukowej na Pradze.

Zak³adanie sklepu „od zera” jest du¿ym wyzwaniem. Pojawiaj¹ siê
k³opoty z utrzymaniem lokalu, pozyskaniem zaopatrzenia. Poza tym in-
teres musi byæ dochodowym. Ca³e szczêœcie ojciec by³ obdarowany przy-
miotami charakteru i osobowoœci, które u³atwi³y mu wykonywanie tego
zawodu. By³ znany z solidarnoœci, dlatego te¿ czêsto dostawa³ towar na
kredyt.
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Jeszcze zanim przydzielono lokal na sklep, tata nawi¹za³ kontakt
z ¯ydami przetrzymywanymi w getcie. Wyrabiali oni dla taty buty, które
przy pomocy policji granatowej udawa³o siê z terenu getta wynosiæ. Tata
je sprzedawa³. W zamian przekazywa³ zniewolonym ¿ywnoœæ, której bra-
kowa³o najbardziej. By³ to wiêc uk³ad oparty na obustronnej korzyœci,
choæ ryzykowny. Pamiêtam jak jeden z przetrzymywanych w getcie
¯ydów chcia³ oddaæ ojcu swoj¹ fabryczkê obuwia po³o¿on¹ w Szyd³owcu.
Tata jej jednak nie przyj¹³. Pewnego razu któryœ z policjantów przyniós³
tacie paczkê z getta. Nie wiedzia³ jednak gdzie dok³adnie mieszkamy.
Pope³ni³ b³¹d i zostawi³ j¹ u naszej s¹siadki mieszkaj¹cej piêtro ni¿ej.
Mówiono o niej niezbyt pochlebne rzeczy. Pos¹dzano j¹ równie¿ o kon-
takty z Niemcami. Gdy do taty dosz³a informacja o wpadce, pocz¹tkowo
nie wiedzia³ co robiæ. Przeczeka³ kilka dni. W koñcu poszed³. S¹siadka
odda³a paczkê, choæ mo¿e s³owo „odda³a” nie jest odpowiednie. S¹siadka
„odsprzeda³a” paczkê, za¿¹da³a wynagrodzenia! Ojciec zap³aci³. Mog³o
siê to znacznie gorzej skoñczyæ.

Zatrzymuj¹c siê jeszcze przy kwestii ¿ydowskiej. Byliœmy œwiadkami
naprawdê przykrych i wstrz¹saj¹cych scen... Utkwi³a mi w pamiêci
zw³aszcza jedna historia. Mama opowiada³a, jak widzia³a Polaków powy-
wieszanych na balkonie, którejœ z kamienic znajduj¹cych siê w getcie...
Podczas likwidacji getta Niemcy palili dom za domem. Matka widzia³a
te¿, jak jakaœ ¯ydówka z dzieckiem na rêku rzuci³a siê z okna swego mie-
szkania na bruk. Próbowa³a siê uratowaæ. Robi³a wszystko, by nie sp³on¹æ
¿ywcem... Co to by³y za okrutne czasu.... Ca³e niebo nad Warszaw¹ by³o
zakryte chmurami dymu. To niewyobra¿alne, ale trudno by³o siê ulicami
poruszaæ. Wiatr przewiewa³ kartki z ¿ydowskich ksi¹¿ek, opalone na ob-
rze¿ach... By³y one wszêdzie...

Wracaj¹c jednak do rodziny. Pewnego dnia, by³ to poniedzia³ek, oj-
ciec jecha³ na Pragê do swego sklepu. Gdy tramwaj wjecha³ na most Kier-
bedzia, okaza³o siê, ¿e na drugim koñcu od strony Pragi jest ³apanka.
Tramwaje zatrzymywano, ludzi wyrzucano i kontrolowano. Ojciec,
znaj¹c niemiecki, podszed³ do oficera i powiedzia³, ¿e dziœ ma w swoim
sklepie wydawaæ przydzia³owe obuwie dla pracowników fabryk. Niemiec
spyta³ ojca:

– Kim Pan jest?
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– Jestem Polakiem, odpowiedzia³.
– No tak. Teraz wszyscy chcieliby byæ Niemcami … A ile Pan ma lat.
– Szeœædziesi¹t dwa, odpowiedzia³ ojciec.
– Dobrze, zwalniam Pana, zakoñczy³ oficer.
Nastêpnego dnia ojciec, jak co dzieñ, jecha³ do pracy. Podró¿ minê³a

bez ¿adnych komplikacji. Wyszed³ z tramwaju i uda³ siê w kierunku skle-
pu. Rutyna. Coœ go jednak sk³oni³o do sprawdzenia, czy ma przy sobie do-
kumenty. Co siê okaza³o! ¯e ich przy sobie nie ma! Zosta³y w niedzielnym
ubraniu! I có¿? Có¿ by siê sta³o, gdyby podczas wczorajszej kontroli
Niemiec ich za¿¹da³! By³oby ciê¿ko... Gdyby ojciec powiedzia³, ¿e pocho-
dzi z poznañskiego, albo, ¿e by³ ¿o³nierzem niemieckim podczas wojny
w 1914 roku, by³by powa¿ny problem. Niemiec jak nic chcia³bym po-
twierdziæ prawdziwoœæ tych informacji w dokumentach, których ojciec
przy sobie nie mia³... Ca³e szczêœcie, ¿e tata od razu powiedzia³, ¿e jest
Polakiem! To go uratowa³o!

Ojciec doskonale w³ada³ jêzykiem niemieckim. W koñcu pochodzi³
z zaboru pruskiego. Unika³ jednak stycznoœci z Niemcami. Wielu innych
wykorzysta³oby znajomoœæ jêzyka do robienia dobrych interesów. Ojciec
taki nie by³. Jak¿e ogromne by³o nasze zdziwienie, gdy pewnego razu za-
dzwoni³ do nas... SS-man! Pocz¹tkowo konsternacja i niepewnoœæ. O co
siê mo¿e rozchodziæ? Okaza³o siê jednak, ¿e ów SS-man, jeszcze w Tcze-
wie, by³ naszym s¹siadem. Jego ojciec, pastor, zawziêcie broni³ Polaków
przed hitlerowskimi przeœladowcami i omal nie zosta³ zamordowany.
Syna, jak sam syn zreszt¹ t³umaczy³, wpakowano do SS po to, by zrobiæ
ojcu na z³oœæ. W SS zajmowa³ siê kuchni¹... nie obarczono go ¿adnymi in-
nymi obowi¹zkami. Pewnie mu nie ufano. Gdy ów SS-man dowiedzia³
siê, ¿e rodzice ¿yj¹ i mieszkaj¹ w Warszawie, postanowi³ ich odwiedziæ.
Trochê posiedzia³. Opowiedzia³ nam o tym wszystkim, o czym pisa³em.
Gdy oznajmi³, ¿e musi iœæ, odprowadzi³em go do bramy. By³o mi wstyd,
dlatego wyjaœni³em dozorcy kim ten cz³owiek jest.

Pocz¹tek koñca

Gdy w 1941 r. Niemcy wypowiedzia³y wojnê Rosji, wprawdzie szybko
parli na wschód, a pomimo to mia³y miejsce sowieckie naloty na Warsza-
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wê. Ju¿ 23 czerwca, wychodz¹c z zak³adów, us³yszeliœmy w oddali warkot
samolotu. I nagle posypa³y siê bomby. Ucierpia³a Praga. Kilka spad³o przy
ogrodzie zoologicznym. Jedna z bomb walnê³a nieopodal jad¹cego tram-
waju, trafi³a prosto w dwa wozy. Wielu ludzi zginê³o, wielu by³o rannych.
Klika wybuchów mia³o miejsce za cerkwi¹. Z czasem siê uspokoi³o. Gdy
front przesun¹³ siê dalej na wschód.

Kilka lat póŸniej, gdy front siê przybli¿y³ do dawnych granic Polski,
a póŸniej dotar³ pod Warszawê, znów pojawi³ siê problem bombardowañ.
Niestety, naloty samolotów bombowych stawa³y siê coraz czêstsze. Sia³y
grozê. Nie wiedzieliœmy kiedy i gdzie uderz¹. To by³o okropieñstwo! Pod
znakiem tego okropieñstwa objawi³ siê nam rok 1943.

Nadchodz¹cy front odczuwa³o siê dzieñ w dzieñ. Naloty stawa³y siê
czêstsze. Pojawi³y siê kolumny ¿o³nierzy niemieckich powracaj¹cych
z przegranych walk. Niekiedy widywa³o siê ich siedz¹cych, bez butów, na
furmankach. T³um przygl¹da³ siê bacznie i odpowiednio komentowa³...
Poza tym Volksdeutsche wymykali siê z miasta. By³y to oznaki nad-
chodz¹cych zmian. Ludnoœæ cywilna nauczona doœwiadczeniem, wyczu-
waj¹ca, ¿e wisi coœ w powietrzu, zaczê³a zaopatrywaæ siê w ¿ywnoœ – tak
na wszelki wypadek.

Kiedy ju¿ s³ychaæ by³o dalekie pomruki dzia³, dyrektor warsztatów
wyp³aci³ nam podwójn¹ pensjê. Mia³em s³u¿bow¹ suwmiarkê. Zapy-
ta³em go, czy w razie czego mogê j¹ zatrzymaæ. Zgodzi³ siê. U³atwi³a mi
póŸniej, ju¿ w czasach niewoli, produkcjê piecyków. Pod koniec lipca
wzi¹³em urlop. Leona d³u¿szy czas nie widzia³em, a Pawe³ ju¿ nie ¿y³.
Urlop spêdzi³em w domu. Postanowi³em odwiedziæ Feliksa, który by³ sa-
lezjaninem, obecnie w zak³adzie karnym w Go³kowie. Pojecha³em tam
z matk¹ i siostr¹. Bardzo siê ucieszy³. D³ugo nie zabawiliœmy i wróciliœmy
kolejk¹ na S³u¿ewiec, a stamt¹d tramwajem do domu. By³o to 24 lipca
1944 roku. Oto, co zanotowa³em w moim dzienniczku:

„Po powrocie do domu zasta³em wszystko na g³owie – ruch, ha³as.
Dowiedzia³em siê, ¿e wszyscy skupuj¹ ¿ywnoœæ. W sklepach brakowa³o
ju¿ wszystkiego. Telefony nieczynne, poczta te¿. Miasto nie funkcjonowa³o.
Poza tym – ewakuacja. Nieprzerwanym ci¹giem szli, ju¿ nie butni, lecz
potulni Niemcy. Szli w bez³adzie. Dochodzi³y nas odg³osy kanonady ze
wschodu”.
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Dzienniczek z Powstania Warszawskiego

31 lipca. Coraz niespokojniej. Od d³u¿szego czasu s³ychaæ ciê¿kie
detonacje na wschodzie. Prawdopodobnie zbli¿a siê front. W ci¹gu dnia
zdarzaj¹ siê wizyty obcych samolotów. Pojawiaj¹ siê one coraz czêœciej.
Ostatnio s³ychaæ tak¿e odg³osy walk w powietrzu. Ludzie widz¹ co siê
dzieje. Przeczuwaj¹, co mo¿e siê staæ. Dlatego te¿ od kilku dni zwiêkszy³
siê ruch. Mieszkañcy Warszawy kupuj¹ co siê da, po¿ywienie i przedmio-
ty codziennego u¿ytku, robi¹ zapasy. My podobnie. Dziœ przygotowa³em
apteczki dla wszystkich domowników. Kupi³em baterie, karbid, papier
i inne potrzebne drobiazgi.

Chcia³em za³atwiæ na mieœcie kilka wa¿nych spraw. Plotki mówi³y, ¿e
ruch na Pragê zostanie wstrzymany. Na Pradze mieszka³ in¿ynier Grze-
chowiak, od którego chcia³em jak najszybciej odebraæ pensjê. Musia³em
siê wiêc œpieszyæ. Doszed³em na miejsce. Zapuka³em w drzwi. Podczas
oczekiwania na reakcjê domowników sta³ siê wypadek. Tu¿ za moimi ple-
cami walnê³a szyba. Huk by³ przera¿aj¹cy. Mia³em szczêœcie... O w³os
i sta³bym siê kolejn¹ ofiar¹ tej wojny. Ca³e szczêœcie nic mi siê nie sta³o.

01 sierpnia, godz. 22.00. Z samego rana uda³em siê na Pragê. Po
wynagrodzenie za pracê, którego wczoraj nie uda³o mi siê odebraæ.
W Œródmieœciu du¿o ¿andarmerii. Na mostach w³adze okupacyjne zorga-
nizowa³y kilka posterunków. Zdaje siê, ¿e z dzia³ami. Jak najszybciej
wróci³em do domu. Zjad³em obiad i wyszed³em na miasto. Na ul. Kruczej
zauwa¿y³em rykszê wyje¿d¿aj¹c¹ z pobliskiej bramy. Gdy zje¿d¿a³a
z chodnika, ciê¿ar po stronie pasa¿era (którego nie by³o) przewa¿y³ i za-
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wis³a ona w powietrzu. Od razu siê domyœli³em, ¿e to broñ... Pomyœla³em,
¿e siê zaczyna... Po chwili us³ysza³em pierwsze strza³y. Wróci³em do
domu i zauwa¿y³em, ¿e rodzice wybieraj¹ siê do miasta. Zatrzyma³em ich
mówi¹c, ¿e siê zaczê³o.

Od jakiegoœ czasu wisia³o coœ w powietrzu. Atmosfera by³a napiêta.
W koñcu nast¹pi³ punk kulminacyjny. Rozpoczê³a siê strzelanina. Strza³y
pada³y ze wszystkich stron. Raz po raz odzywa³y siê dzia³a, wybucha³y
granaty. Gdy do wieczora Warszawa nie zosta³a zdobyta, ojciec powtó-
rzy³, ¿e „Ÿle siê to skoñczy”, po czym doda³ „nie sprostamy Niemcom”.
Te s³owa utkwi³y mi w pamiêci... Wraz z siostr¹ zaprotestowaliœmy. Tata
odrzek³ „daj Bo¿e, ¿ebym siê myli³!”. By³ on cz³owiekiem prostym, ale
m¹drym, a jego przewidywania siê sprawdza³y. Powstanie sta³o siê faktem.

Po zapadniêciu zmroku zaczêto wzywaæ ludnoœæ do budowy barykad.
Zgodzi³em siê natychmiast. Zaanga¿owa³em siê do roboty przy baryka-
dzie u zbiegu ul. ¯urawiej z al. Marsza³kowsk¹. Kilofem, nie pamiêtam
jak zdobytym, wyrywa³em p³yty chodnikowe i nosi³em na rosn¹c¹ stertê
ró¿nych gruzów. By³a to ciê¿ka i eksploatuj¹ca praca. Ale trzeba by³o.

02 sierpnia, godz. 10.40. Do godz. 12.00 nad miastem widaæ by³o
³uny. Warszawa p³onê³a. Co chwila na niebie ukazywa³y siê rakiety. Co
chwila potê¿ne wybuchu targa³y budynkami. Ka¿¹ robiæ barykady. Ro-
bimy je ze wszystkiego. Z p³yt chodnikowych, porozrzucanych cegie³,
œmietników. W zasadzie ze wszystkiego co mocne i ciê¿kie. Ta u zbiegu ul.
¯urawiej i al. Marsza³kowskiej jest prawie gotowa. Pracuj¹ wszyscy. Mê¿-
czyŸni wal¹c kilofami i ³omami wydaj¹ nieprzyjemne dŸwiêki. Kobiety,
a nawet dzieci, nie pró¿nuj¹. Nosz¹ co tylko s¹ w stanie udŸwign¹æ
i wzmacniaj¹ powstaj¹c¹ konstrukcjê. Kazano im nosiæ piasek w wor-
kach dla uszczelnienia i wzmocnienia barykady. Do tego jednak nie
dosz³o. Miejsca brak. W ci¹gu dnia z prac¹ nie ma problemu. Gorzej w no-
cy. Elektrycznoœæ siad³a i œwiat³a brakuje. Utrudniona jest komunikacja.
Jako, ¿e wokó³ pe³no wystrza³ów ludzie przemieszczaj¹ siê budynkami.
Kuj¹c dziury w œcianach mieszkañ i piwnic powstaje system bezpiecz-
nych przejœæ. Bezpiecznych od niemieckich kuli...

Uwijaj¹c siê z kilofem okrutnie siê wyczerpa³em. P³ywa³em we w³as-
nym pocie. By³ wszêdzie i mocno dokucza³. Najgorzej, ¿e kapa³ do oczu,
które wskutek czego piek³y. Po kompletnym wyczerpaniu si³ uda³em siê
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na spoczynek. Musia³em odpocz¹æ. Postanowi³em pójœæ do dozorcy. Myœ-
la³em, ¿e nie dojdê. Zrobi³o mi siê ciemno w oczach, zakrêci³o w g³owie
i zemdli³o. Przystan¹³em na chwilkê. Nieopodal byli jacyœ ludzie, wiêc po-
prosi³em o wodê. U¿yczy³a mi jej z ca³¹ serdecznoœci¹ jakaœ panienka.
Mog³em iœæ dalej. W koñcu doszed³em do mieszkania dozorcy. Musia³em
„cudownie” wygl¹daæ, bo zaraz podano mi rêcznik, grzebieñ, a tak¿e zro-
biono miejsce do siedzenia itd. Trochê wypocz¹³em i wraz z „moim” kilo-
fem poszed³em „kopaæ” chodnik. Tym razem wytrzyma³em krócej ni¿
poprzednio. Musia³em zrobiæ kolejn¹ przerwê. PóŸno ju¿..., albo wczeœ-
nie... zaczê³o œwitaæ. D³ugo nie odpoczywaj¹c po raz trzeci uda³em siê do
roboty. Tym razem nie doszed³em na miejsce. Us³ysza³em strza³y od stro-
ny poczty na ul. Poznañskiej i zawróci³em. W zasadzie przez ca³y czas spo-
kojnie to nie by³o! W czasie pracy raz po raz rakiety oœwietla³y ulice. Co
rusz to pada³y serie strza³ów. Wówczas ludzie rzucali siê biegiem do naj-
bli¿szej bramy.

Oko³o godz. 6.00 uda³em siê do domu i po³o¿y³em na chwilê do ³ó¿ka.
Jednak nie by³o mo¿liwe zasn¹æ. Odg³osy walk by³y coraz g³oœniejsze.
Miny, artyleria, dzia³a, granaty, karabiny maszynowe... nie dawa³y spo-
koju. Nie mog³em siê wyciszyæ... emocje... Ludzie podawali dziœ ró¿ne
wiadomoœci. Utkwi³y mi w g³owie i teraz wracaj¹. Zastanawia³em siê
jakie losy spotka³y moj¹ rodzinê..., moich bliskich... Nic nie wiem... Po ja-
kimœ czasie zdecydowa³em siê wstaæ. Na szczêœcie trochê odpocz¹³em.

Po domu chodzê w niedzielnym ubraniu. Tak na wszelki wypadek,
aby w razie ewentualnego zawalenia budynku mieæ przy sobie to co war-
toœciowe. Mam te¿ przypiêty do koszuli ryngraf, który kiedyœ otrzyma³em
od matki. Chyba na imieniny.

03 sierpnia, godz. 9.30. Walki trwaj¹. Bez przerwy. Jak tak dalej
pójdzie z miasta nic nie zostanie... Ciê¿ko jest walczyæ z silniejszym wro-
giem, ale mamy sukcesy. Piêæ czo³gów zniszczonych, a jeden zdobyty!
Wola opanowana. Niemcy siê wycofuj¹. Z poczty przy ul. Poznañskiej wi-
daæ ci¹gle ogieñ, dlatego przejœcie na drug¹ stronê ul. ¯urawiej jest utrud-
nione.

Wczoraj trochê spa³em (o ile mo¿na to nazwaæ spaniem). Po obiedzie
uda³em siê na dó³, odda³em benzynê (niestety zosta³ tylko litr) i latarkê.
Co chwilê przechodz¹ nasi z pistoletami. Ka¿dy z bia³o-czerwon¹ opask¹
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na rêku. W przejœciach zrobiliœmy œwiat³o (naftowe). PóŸniej w³¹czono
elektryczne. Zosta³y wyznaczone dy¿ury – 4 osoby co 2 godziny i zmiana.
Nasza grupa: Kazio, Malczewski z II piêtra (którego ¿ona z córk¹ s¹ przy
pl. Zamkowym), Janka Paluchówna i ja. Czuwa³ te¿ Tkaczyk, który siedzi
tu od pocz¹tku. Dy¿ur mieliœmy od godz. 0.00 do 2.00. Pod nr 24 du¿o
pot³uczonych szyb i œladów na murze. Pociski robi¹ swoje. „Nasi” lekarze
szukali surowicy przeciwtê¿cowej. W pobli¿u trwa walka. Grzmoc¹, a¿
uszy bol¹. Ci¹gle pada...

04 sierpnia, godz. 15.15. Sytuacja niezbyt – Niemcy niszcz¹
czo³gami budynki. Al. Jerozolimskie p³on¹. W powietrzu pe³no dymu.
Strzelanina coraz potê¿niejsza. Przychodz¹ uciekinierzy, których ¿ywi-
my. Osobom przechodz¹cym (przez teren domu) sprawdzano dowody.
Raz po raz, ju¿ od wczorajszego popo³udnia, ukazuj¹ siê myœliwce nie-
mieckie. Rozrzuci³y ulotki, w których Niemcy wzywaj¹ do poddania. Na
ulotkach siê nie skoñczy³o... zaczêli z powietrza strzelaæ do ludzi...
Wed³ug radia wojska czerwone s¹ dopiero 12 km od Warszawy, a tu
znik¹d pomocy... Przesta³o padaæ, co chwilê wygl¹da s³oñce czerwone od
dymu. Strzelanina ci¹gle siê wzmaga. Cekaemy graj¹ a¿ gor¹co. Chyba
Niemcy nacieraj¹. Zrzucili tez bomby zapalaj¹ce...

Pytali wczoraj o ochotników. Po obiedzie poszed³em na ul. Krucz¹,
a dok³adniej na róg z ul. ¯urawi¹, i zapisaliœmy siê razem z W³odkiem.
Mieliœmy stawiæ siê na godz. 18.00. Tak te¿ uczyniliœmy. Punkt mieœci³ siê
w szpitalu, tam te¿ siê udaliœmy. Czas jednak schodzi³ na... czekaniu.
Ktoœ, kto mia³ nas zabraæ dalej, nie przyszed³. Wróciliœmy wiêc do
naszych. Po powrocie dowiedzia³em siê, ¿e ze s³u¿by opl nie wolno nikogo
przyjmowaæ do innych jednostek. Poniewa¿ jak do takowej nale¿ê, zosta-
jê. Mieliœmy dy¿ur od godz. 2.00 do 4.00. Tak jak ostatnio dy¿urowaliœmy
we czworo. Dy¿ur min¹³ spokojnie.

07 sierpnia, godz. 10.00. Mieliœmy ju¿ kilka nalotów niemieckich.
Warszawa ci¹gle siê pali. S³u¿ba po¿arowa ma mnóstwo roboty. Bywa
tak, ¿e z powodu dymu nie widzimy s³oñca.

Powstanie trwa, a ¿yæ trzeba. Musimy sobie jakoœ radziæ, a w obecnych
okolicznoœciach nawet najmniejsze codzienne potrzeby i obowi¹zki staj¹
siê problemem. Choæby œmieci, wokó³ jest ich pe³no. Wykopaliœmy do³y,
gdzie zrzuciliœmy je wszystkie z okolicy. Trochê siê oczyœci³o. Poza tym
jest k³opot z wod¹. Tylko gdzieœ pod ziemi¹ mo¿na jej nabraæ.
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Ma³a niespodzianka. Kilka dni temu, zupe³nie przypadkiem,
zagl¹dn¹³em do skrzynki na listy. Nie spodziewa³em siê w niej czegokol-
wiek znaleŸæ. Ku memu zaskoczeniu znalaz³em list od mego kolegi Mateu-
sza. Korespondowaliœmy ze sob¹ przez jakiœ czas (pisa³em sympatycznym
atramentem). List prawdopodobnie wrzucono do skrzynki poczty domo-
wej jeszcze przed 01 sierpnia. Innej mo¿liwoœci nie ma. Tak dla ¿artów
zagl¹dn¹³em i znalaz³em. Mi³a niespodzianka.

12 sierpnia, godz. 13.38. Parê dni przele¿a³ pamiêtnik w szufladzie.
W miêdzyczasie zasz³y ró¿ne ciekawe zmiany. Nadrabiam wiêc zaleg³oœci:

Któregoœ dnia przed œwitem us³yszeliœmy siln¹ i ci¹g³¹ kanonadê ze
wschodu. Wiedziony ciekawoœci¹ wyszed³em na strych i wystawi³em
g³owê przez okno na dachu. Na ca³ym horyzoncie by³o widaæ jedn¹ liniê
ognia. Przypuszczalnie by³y to znane katiusze. Kanonada trwa³a doœæ
d³ugo. Niestety, gdy siê zakoñczy³a, zrobi³o siê na froncie wschodnim ci-
cho. Przesta³y te¿ lataæ sowieckie samoloty i odt¹d lotnictwo niemieckie
bezkarnie niszczy³o miasto, nasze miasto. Bombardowano i bombardo-
wano. Serce siê kraja.

7 lub 8 sierpnia w nocy. Poniewa¿ mia³em mieæ dy¿ur o godz. 4.00,
postanowi³em po³o¿yæ siê gdzieœ o godz. 24.00. Jak pomyœla³em, tak zro-
bi³em. By³o w miarê cicho, a mo¿e mi siê ju¿ tylko zdaje... ale spaæ siê
da³o, wiêc u³o¿y³em siê na pos³aniu. Nagle potê¿ne huki! Po sekundzie
okropne krzyki dochodz¹ce ze strony podwórka. W koñcu komenda –
„Mê¿czyŸni wszyscy zejœæ!”. Szybko siê ubra³em. Poniewa¿ bra³em pod
uwagê wszystkie mo¿liwe warianty, a za³o¿y³em najgorszy, siêgn¹³em po
plecak i najwa¿niejsze przedmioty. W wielkim pop³ochu, razem z pozo-
sta³ymi domownikami, zbieg³em na dó³. Gdy wyszed³em na podwórze
zobaczy³em có¿ siê przed chwil¹ sta³o. Niedaleko zdetonowano kilka gra-
natów. Walnê³y dosyæ blisko. Zniszczy³y swoje, a przy tym narobi³y
ogromnego huku. Trochê siê uspokoi³em. Sta³em i przygl¹da³em siê zni-
szczeniom. Niestety... sta³em z plecakiem na plecach za co oberwa³em
upomnieniem od miejscowych w³adz opl. By³em z³y na siebie za takie
nieopanowanie!

Dzieñ czy dwa dni póŸniej zaczêto budowaæ kolejne barykady. Jedn¹
w bramie naszego budynku. Zaanga¿owa³em siê w roboty. Prace przy bary-
kadach s¹ wyczerpuj¹ce, ale jak trzeba, to trzeba. Barykada ros³a szybko.
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Niestety... przewróci³a siê chyba ze dwa razy..., a wiatru nie by³o. W koñ-
cu po licznych ulepszeniach zbudowaliœmy barykadê o parametrach: gru-
boœæ 1,5 m, szerokoœæ 1,5 m i wysokoœæ na ponad 2 m. Tym razem efekt
by³ pozytywny, usta³a. Wymaga³a jeszcze wykoñczenia, ale sta³a. Nie
mog³em wytrzymaæ ze zmêczenia i stwierdzi³em, ¿e pójdê odpocz¹æ.
W nocy, akurat w czasie dy¿uru, przyszed³ jakiœ ¿o³nierz z komendy i za-
bra³ Zieleniewskiego, Domaradzkiego i mnie do wykoñczenia tej baryka-
dy. Bez entuzjazmu, ale uda³em siê we wskazane miejsce. Tylu innych
kombinuje, tylu innych urywa siê z wszelakich prac... Mnie na to nie
staæ... nie godzi siê. Dorwa³em gdzieœ kilof i poszed³em kopaæ p³yty.
W „wielkiej gorliwoœci” z³ama³em trzonek narzêdzia. Zacz¹³em wiêc no-
siæ materia³ na potrzeby „budowy”. Szkoda, ¿e mia³em na sobie najlepsze
ubranie. Trochê siê zu¿y³o. Poci³em siê strasznie, a¿ kapa³ mi pot z czo³a
i nosa. O up³ywie czasu uœwiadomi³ mnie ksiê¿yc, zrobi³o siê jaœniej. Mo-
mentami by³o niebezpiecznie, byliœmy pod niemieckim ostrza³em. Kilka
razy trzeba by³o kryæ siê za barykady i padaæ plackiem na ziemiê. Pociski
odbija³y siê tu¿ przed nami, uderza³y o bruk. Dziêki Bogu wyszliœmy ca³o!
Tego dnia uda³o siê dobudowaæ pozosta³¹ czêœæ barykady. Sprawa wiêc
zamkniêta. Poszed³em spaæ o godz. 2.00 rano.

Przedwczoraj po po³udniu. Sta³em w bramie (w zasadzie w czymœ co
bramê przypomina³o). Us³ysza³em huki i trzask. Nogi zaczê³y odmawiaæ
mi pos³uszeñstwa... ma³o co, a straci³bym równowagê i run¹³ na ziemiê.
We w³aœciwej chwili wzi¹³em siê w garœæ i usta³em. Rozejrza³em siê po
okolicy. Na nasze podwórze spad³y ceg³y i ca³e kawa³ki murów. Ktoœ
krzykn¹³ „Dom nr 24 siê pali!”. D³ugo siê nie zastanawiaj¹c z³apa³em za
siekierê i poszed³em za Zieleniewskim. Okaza³o siê, dziêki Bogu, ¿e nic
z³ego siê nie sta³o! Pocisk, prawdopodobnie wypuszczony z granatnika,
waln¹³ w dachu budynku nr 24. Strop nie wytrzyma³. Czêœæ dachu
runê³a. Ca³e szczêœcie ofiar nie by³o. Niestety... trochê póŸniej jeden z po-
cisków trafi³ w podwórze przy domu nr 20. Zabi³ siedem, czy dziewiêæ
osób. Kolejnych kilkanaœcie zosta³o rannych. Tam te¿ zgin¹³ jeden z na-
szych tymczasowych lokatorów. By³ to mi³y i uczynny cz³owiek. Tego
dnia wojna poch³onê³a miêdzy innymi pana Czerskiego. Po tym incyden-
cie wszyscy lokatorzy, z nami na czele, opuœcili górne piêtra budynków.
Przenieœliœmy siê do piwnic. W nich by³o znacznie bezpieczniej.
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Dziœ uda³o mi siê pos³uchaæ radia. Wiadomoœci ogólne – dobre, miejs-
cowe – znacznie gorsze. Radio londyñskie BBC rozpoczyna³o swoje audycje
melodi¹ i s³owami pieœni „Z dymem po¿arów, z kurzem krwi bratniej...”.
Strasznie nas to denerwowa³o. Wszystkich. W koñcu dym i kurz mieli-
œmy na co dzieñ. Codziennie byliœmy œwiadkami po¿arów pustosz¹cych
miasto. Dzieñ w dzieñ wiedzieliœmy jak dobytek ludzki szlag trafia.
W œwietle powy¿szego ta melodyjka mocno nas deprymowa³a. No ale
có¿? Radia i tak s³uchaliœmy z przyjemnoœci¹. By³o g³ównym Ÿród³em in-
formacji. Z wa¿nych i dzisiejszych wiadomoœci – otrzyma³em legitymacjê
przynale¿noœci do Domowej Stra¿y Obywatelskiej.

13 sierpnia, godz. 12.25. Nieodzownym elementem naszej codzien-
noœci sta³y siê odg³osy walk. Nie mo¿na siê od nich uwolniæ. Czasem da-
lej, czasem bli¿ej, ale ci¹gle nastêpuj¹ jakieœ wybuchy. Nauczy³em siê
rozró¿niaæ odg³osy poszczególnych broni. Sowieci jakoœ nie œpiesz¹ siê
z zajêciem Warszawy. Front przebiega gdzieœ 50 km od miasta. Tak samo
pomocy z Londynu brakuje. Jest jej zdecydowanie za ma³o.

Byliœmy dziœ (a jest niedziela) na mszy œw. Zosta³a odprawiona pod
ziemi¹, a dok³adniej rzecz ujmuj¹c w piwnicy (pod nr 31 na ul. ¯urawiej).
Nasz schron na potrzebê chwili przekszta³ciliœmy w kaplicê. Wykonaliœ-
my o³tarz oraz zdobienia. Jakoœ to wygl¹da.

15 sierpnia, godz. 19.06. Niemcy u¿ywaj¹ w walce miotaczy min.
Wydaj¹ one bardzo charakterystyczny dŸwiêk - podobny do skrzypienia
ciê¿kiego mebla suwanego po posadzce mieszkania.

By³em dziœ w koœciele na pl. Trzech Krzy¿y. Pustka, ani ¿ywej duszy.
Stoi tylko jakiœ tramwaj na przystanku. Na jezdni le¿y polska chor¹giew.
Du¿ych wymiarów. Najprawdopodobniej s³u¿y³a jako znak dla naszych
samolotów. Id¹c dalej ujrza³em skromny grób. Przykre, có¿ innego mogê
napisaæ. W koœciele cisza. Ludzi – rzecz zrozumia³a – niewiele. Msze s¹
jednak odprawiane trzy razy dziennie. Wyspowiada³em siê i przyj¹³em
komuniê œw. Poza msz¹ œw. – nie wliczaj¹c dy¿urów, a mia³em dziœ a¿
dwa - nie zdarzy³o siê nic godnego odnotowania w pamiêtniku.

18 sierpnia. Koñca nie widaæ. Trwaj¹ utarczki na niebie. Nadlecia³y
samoloty alianckie z pomoc¹, z paczkami dla powstañców. Niemcy zarea-
gowali ogniem. Wzbijaj¹ce siê pociski artylerii budzi³y respekt i sia³y grozê.
Podobno, któryœ z samolotów alianckich str¹cono.

� 40 �



Sp³onê³a katedra œw. Jana. Na Starym Mieœcie na 1100 domów, a¿
700 spalono, w tym 300 doszczêtnie! Przera¿aj¹ca statystyka!

21 sierpnia, godz. 0.15. Wczorajszy dzieñ up³yn¹³ pod znakiem pra-
cy. Rano poszliœmy do koœcio³a, a po po³udniu naprawia³em zepsut¹ in-
stalacjê elektryczn¹. Domoradzcy prosili o pomoc. Nie dziwie siê, brak
œwiat³a doskwiera. Dziêki Bogu uda³o mi siê wszystko naprawiæ. Oprócz
tego zosta³em wyznaczony do pracy w AK. W wyznaczonym miejscu sta-
wi³em siê na godz. 20.00. Spisali nasze nazwiska i ca³¹ grup¹ – mniej wiê-
cej dwudziestu ch³opa – udaliœmy siê na ul. Marsza³kowsk¹, róg z ul.
Skorupki. Na rozkaz wstrzymaliœmy pochód. Ustawiliœmy siê w dwu-
szeregu. Nasz komendant zarz¹dzi³ zbiórkê. Czêœæ osób zrezygnowa³a
i opuœci³a grupê. Podali siê za chorych. Reszta powêdrowa³a za ¿o³nie-
rzem. Trasa by³a ciê¿ka. Piwnicami i podwórzami dotarliœmy do ul. Kru-
czej. Dalej skierowaliœmy siê do ul. Mokotowskiej, któr¹ to doszliœmy a¿
do barykady przy pl. Trzech Krzy¿y. Z placu w prawo przez ul. Moko-
towsk¹, przecisnêliœmy siê pomiêdzy barykadami, potem przeczo³gali-
œmy rowem i przez al. Ujazdowskie miêdzy kolejnymi barykadami
trafiliœmy do gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Zachodnia czêœæ jest spa-
lona. Zabraliœmy siê do roboty. Zadanie by³o nastêpuj¹ce – trzeba zrobiæ
przekop od gimnazjum do kina „Apollo”. Rogoliñski i ja poszliœmy na
pierwsz¹ zmianê. Potem skierowano nas do noszenia piasku. £atwo nie
by³o. We dwóch nieœliœmy jedno wiadro z piwnicy kina do przekopu na
zewn¹trz. Do kina musieliœmy siê czo³gaæ, poniewa¿ ul. Wiejska by³a pod
ostrza³em. Niemcy walili non stop. Raz po raz pada³y granaty, na szczêœcie
w dalszej odleg³oœci. Powrót nast¹pi³ ul. Mokotowsk¹, ul. Wilcz¹, ul.
Krucz¹. Zmordowa³em siê nie przeciêtnie, ale czu³em satysfakcjê z dobrze
wykonanej roboty.

22 sierpnia, godz. 12.40. Mia³em dy¿ur od godz. 2.00 do 4.00. I znów
w tym czasie zaczê³y siê ha³asy. Oko³o godz. 3.00 Niemcy zaczêli strzelaæ
w nasz¹ stronê z granatników. Tak nam siê przynajmniej zdawa³o. Miê-
dzy panami dosz³o nawet do sporu. Jedni bowiem twierdzili, ¿e to nie
granatniki, a czo³gi strzelaj¹, jeszcze inni mówili, ¿e to artyleria. Nie wa¿-
ne... Pod koniec dy¿uru poszliœmy sprawdziæ dom nr 33. Ponoæ coœ siê
sta³o. Otrzymaliœmy wiadomoœæ, ¿e budynek zosta³ trafiony. Ca³e szczêœcie
nic powa¿nego. Okaza³o siê, ¿e to granaty sia³y spustoszenie. Któryœ wy-
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buchn¹³ nieopodal œmietnika i narobi³ ha³asu. Drugi trzasn¹³ gdzieœ pod
œcian¹ i powsta³a wyrwa o powierzchni oko³o 30x40 cm. Wypad³o kilka
szyb. Wszystkie œmieci porozrzucane. Dziêki Bogu nie by³o ofiar! Ludzie
szybko siê zorientowali, ¿e jest zagro¿enie i zbiegli do schronów. Wczoraj-
szej i dzisiejszej nocy nast¹pi³y zrzuty. Niemcy latali nad rejonem ul.
Chmielnej i al. Marsza³kowskiej.

24 sierpnia, godz. 11.25. Przedwczoraj po po³udniu nasza dzielnica
by³a pod silnym ostrza³em z granatników albo moŸdzierzy. Nasz dom
tak¿e oberwa³. Wypad³o wiele szyb. Na szczêœcie samego mieszkania nie
uszkodzono. Na ul. Wilczej i ul. Ho¿ej s¹ zabici i ranni. U nas tynk i kurz,
bez ofiar. Du¿e straty ponios³o ca³e miasto. Wed³ug najnowszych informa-
cji wczoraj zapali³ siê koœció³ œw. Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu.
Dowiedzia³em siê tak¿e, ¿e PASTA przy ul. Piusa, zdaje siê przedwczoraj,
zosta³a zdobyta. I jeszcze jedno - wczoraj powstañcy francuscy zajêli Pary¿.

Przed chwil¹ Niemcy skierowali ogieñ „rycz¹cej krowy” (szafy – wy-
rzutni min) na nasz¹ dzielnicê. Jeden z pocisków trafi³ w s¹siedni dom
przy ul. Wspólnej, czyli vis-a-vis naszego budynku. Pocisk zmiót³ ca³y dach
i przedosta³ siê na najwy¿sze piêtro. Wyrz¹dzi³ naprawdê du¿e szkody. Po
chwili trafiono w kolejny. Wybuch³ po¿ar. Uda³o siê go szybko ugasiæ.
U nas, dziêki Bogu, wypad³o tylko kilka szyb.

Codziennie s³uchamy radia z Londynu, Moskwy, a tak¿e ró¿nych nie-
mieckich stacji. Jesteœmy ¿¹dni informacji o przebiegu wojny. Chcemy
wiedzieæ co siê na œwiecie dzieje. A wiadomoœci o po³o¿eniu Warszawy s¹
zw³aszcza istotne.

26 sierpnia. Wczoraj naprawi³em œwiat³o u Malczewskich. Kontakt
trzeba te¿ wymieniæ. PóŸniej Malczewski zatrzyma³ mnie i poczêstowa³
herbat¹ oraz pieczywem w³asnego wyrobu. Rozmawialiœmy do godz.
22.00, tzn. do pocz¹tku dy¿uru, który razem pe³niliœmy. Rano znów wy-
pad³ mój dy¿ur od godz. 6.00 do 8.00. Od oko³o godz. 9.00 rano miasto jest
ostrzeliwane pociskami ciê¿kiej artylerii. Od³amki dochodz¹ a¿ do nas. S¹
ca³kiem du¿e. Bucz¹ tak¿e „krowy”. Zosta³em wyznaczony na godz. 16.00 do
kopania przekopu przy ul. Marsza³kowskiej. W radio nic nadzwyczajnego.

27 sierpnia, godz. 11.58. Jestem po dy¿urze. Zjad³em œniadanie.
Wracaj¹c do przerwanego w¹tku: wczoraj otrzymaliœmy narzêdzia i zo-
staliœmy zaprowadzeni do przekopu. Ryliœmy spod nr 25 na drug¹ stronê
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ul. ¯urawiej. Pracowaliœmy we czterech. Robota by³a ciê¿ka, ale czu³em
siê zupe³nie dobrze. Skoñczyliœmy o godz. 18.00. Wróciwszy na podwór-
ko, zabra³em siê do...

Godz. 15.14. Znowu musia³em przerwaæ. Trudno... takie warunki.
Tym razem to œwiat³o pad³o. Ci¹g dalszy wczorajszego dnia: po zakoñcze-
niu prac w terenie zabra³em siê za oczyszczanie ubrañ i obuwia. Skoñczy-
wszy zacz¹³em reperowaæ instalacje elektryczn¹, która niestety zawodzi.
Musia³em na chwilê opuœciæ budynek. Wyszed³em na zewn¹trz w poszu-
kiwaniu drutu. Uda³o siê go wypo¿yczyæ od firmy B³êdowski. Krocz¹c
ulic¹ nagle us³ysza³em charakterystyczny odg³os„rycz¹cej krowy”.
Zwia³em szybko do piwnicy. Tu¿ po chwili rozleg³ siê pierwszy huk, zaraz
potem drugi i trzeci... ostatni by³ nadzwyczaj silny. Wyjrza³em na pod-
wórko. Zobaczy³em chmurê kurzu, dymu i sadzy. Ktoœ krzykn¹³: „Poprze-
czna oficyna siê pali!”. Czym prêdzej skoczy³em – tym razem w roli
stra¿aka – po siekierê, ³om i ³opatê. Zabra³em narzêdzia i polecia³em
w stronê oficyny. Bieg³em szybko, ile si³ w nogach. W koñcu znalaz³em siê
na miejscu. Skierowa³em siê na górê. Schody na naszej klatce mog³y byæ
uszkodzone. Myœlê sobie „trudno, biegnê!”..., ale po chwili us³ysza³em
g³os Kud³y - „Nie pali siê!”. Wróci³em wiêc na dó³. Komendant zarz¹dzi³
zbiórkê stra¿y. Poniewa¿ ani mamusia, ani tatuœ niczego nie zabrali, po-
szed³em do mieszkania i wynios³em trochê przydatniejszych rzeczy. Wró-
ci³em do komendanta. Z grup¹ stra¿aków poszliœmy zorientowaæ siê
w sytuacji. Okaza³o siê, ¿e „rycz¹ca krowa” na wysokoœci drugiego piêtra
na naszej klatce schodowej wyrwa³a spi¿arniê, drzwi do mieszkania i ka-
wa³ przedpokoju, uszkadzaj¹c jeszcze drzwi do tzw. ubikacji. Najpierw
usunêliœmy kawa³y drewna, nastêpnie zabraliœmy siê do usuwania gru-
zów i sortowania cegie³. Poprosiliœmy wszystkich domowników do ³añcu-
cha i podawaliœmy gruz wiadrami w dó³. Raz po raz polewaliœmy ca³oœæ
wod¹ – poniewa¿ strasznie siê kurzy³o. W ten sposób do godz. 21.00 usu-
nêliœmy gruz, a ceg³ê u³o¿yliœmy w kostkê. Na razie koniec. W czasie
wykonywania prac miêdzy ceg³ami zauwa¿y³em kawa³ jakiejœ rury o œred-
nicy oko³o 20 cm, a gruboœci œcianki 7 mm. Pomyœla³em sobie: „zapewne
w³aœcicielki mia³y w spi¿arni garnek” i pracowa³em dalej. Pan Domaradz-
ki zauwa¿y³ ten sam przedmiot i w chwilê póŸniej zawo³a³: „Uwaga! Jest
krowa!”. Zrobi³ siê rwetes. Niektórzy wpadli w panikê. I u mnie adrenali-
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na podskoczy³a. Zawo³aliœmy po „pirotechnika”. Zjawi³ siê niebawem.
Podszed³ do wskazanego miejsca i zbada³ je ostro¿nie. Atmosferê niepew-
noœci przerwa³ stwierdzeniem - „to jest rura kanalizacyjna”. Trochê siê
uspokoiliœmy. Ale „sk¹d tu rura kanalizacyjna?”. To pytanie zaczê³o nas
nurtowaæ. Zakrakaliœmy tego „pirotechnika”. Obieca³ spraw¹ zbadaæ po-
nownie. Po kilku minutach werdykt by³ zgo³a odmienny. „Mieliœcie ra-
cjê!” – powiedzia³. Jak siê w koñcu okaza³o znalaz³em kad³ub pocisku.
Wróciliœmy do pracy. W mieszkaniach ca³ej naszej oficyny œciany w wielu
miejscach by³y zarysowane, wypad³o du¿o szyb, wszêdzie pe³no cegie³,
tynku, brudu. Drzwi nie chc¹ siê otwieraæ i zamykaæ. Skoñczyliœmy wiêc
tê robotê o godz. 21.00. Wygl¹daliœmy okropnie. Ka¿dy z nas bia³y od
kurzu. Umyliœmy siê i zjedliœmy kolacjê. Wiêkszoœæ posz³a do Jana, gdzie
wypili ze trzy litry wódki. O godz. 22.00 urz¹dziliœmy w schronie modlitwê
i podziêkowaliœmy Bogu za ocalenie – nawet rannych u nas nie by³o!

Tatuœ og³uch³. Pocz¹tkowo przypuszczaliœmy, ¿e tylko chwilowo.
Z czasem siê okaza³o, ¿e nie. G³uchota pozosta³a.

28 sierpnia, godz. 8.07. Siedzimy w schronie. Trwa bombardowa-
nie. Niemcy obrzucaj¹ okolicê ciê¿kimi ³adunkami. S³ychaæ ci¹gle deto-
nacje od strony ul. Widok (chyba siê nie mylê...nie jestem pewien) itd.
W nocy, w czasie dy¿uru, czyli miêdzy godz. 2.00 a 4.00, s³ychaæ by³o wal-
kê. Zdaje siê, ¿e na po³udniu – czo³g strzela³ wzd³u¿ al. Marsza³kowskiej,
pociski pada³y w rejonie ul. ¯uliñskiego. Bardzo du¿o od³amków spad³o
na nasz dach i podwórko. Ludzie zaczêli „zje¿d¿aæ” do piwnic, pomimo
mojego t³umaczenia, ¿e to daleko od nas. O godz. 4.00 poszed³em spaæ.
Kanonada trwa³a d³u¿ej.

30 sierpnia, godz. 22.30. Mój dzisiejszy dy¿ur zacz¹³ siê o 4.00
i trwa³ do 6.00. By³o nieprzyjemnie, ci¹gle pada³ deszcz. Po dy¿urze zebra-
liœmy z Jasionem trzy wiadra wody deszczowej do gaszenia po¿arów. Nie
by³o ³atwo, bo mieliœmy do dyspozycji tylko szufelkê. Ogólnie z wod¹ kru-
cho. Od wczoraj nie ma jej nawet w piwnicy! O godz. 7.45 zebraliœmy siê
w czternastu do noszenia cukru. Obiecano 0,5 kg od przyniesionych 25 kg.
Zg³osi³em siê wiêc na ochotnika. Poszliœmy na ul. Ho¿¹ 42, sk¹d chy³kiem
pod murem i barykadami przesuwaliœmy siê w kierunku ul. Poznañskiej.
Dalej tunelem na drug¹ stronê i piwnicami oraz podwórzami na ul. Ho¿¹ 61.
Po godzinie dotarliœmy na miejsce. Zastaliœmy wielki ba³agan i mnóstwo
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ludzi. Oko³o godz. 10.00 dostaliœmy cukier. Administracyjnie rozdzielono
go na rejony i „jazda”. By³ jeden mankament. Worki zamiast 25 kg mia³y
po 50 kg. Na szczêœcie uda³o siê nasz podzieliæ na trzy czêœci. Taki mniej-
szy woreczek zanios³em na ul. Ho¿¹ 42. Trasa podobna jak wczeœniej.
W domu by³em oko³o godz. 12.00. Po œniadaniu poszed³em po wodê.
Oczekiwa³em ponad godzinê, ale uda³o siê j¹ przy ul. Wspólnej 10 uzy-
skaæ. Utkwi³y mi w g³owie jeszcze dwie wiadomoœci: Niemcy zrzucali dziœ
ulotki propagandowe; USA uzna³o AK za wojsko regularne.

31 sierpnia, godz. 20.30. Koñczy siê pi¹ty rok wojny. To piek³o trwa
ju¿ piêæ lat! Dziêki Bogu, wszyscy ¿yjemy!

Rano Niemcy bombardowali rejon skrzy¿owania al. Sikorskiego i al.
Marsza³kowskiej. W nalocie bra³o udzia³ naprawdê wiele samolotów.
Wczoraj znowu zrzucali ulotki.

01 wrzeœnia, godz. 7.30. Zaczêliœmy szósty rok wojny. Dziêkujemy
Ci Bo¿e za wszystkie ³aski w tym czasie otrzymane. Prosimy o dalsze, o jak
najszybszy koniec.

Doznajemy ju¿ skutków naszych wspólnych modlitw. Wczoraj wróci³
syn Giemziñskiej, która od pocz¹tku nie mia³a o nim ¿adnych wiadomoœci.
Tak¿e Malczewski otrzyma³ pierwsz¹ wiadomoœæ od swojej ¿ony i córki.
Obie ¿yj¹ i znajduj¹ siê na ul. D³ugiej. Dziêki Bogu!

Moje brzuszysko zaczyna mi coraz czêœciej dokuczaæ.
02 wrzeœnia, godz. 10.25. Zabrano nas wczoraj do Biura Werbun-

kowego. „Nas” czyli mê¿czyzn w wieku od 17 do 45 lat. Sta³o siê... i mnie
zwerbowali. Mam siê dziœ zg³osiæ do siedziby w³adz, czyli na al. Mar-
sza³kowsk¹.

04 wrzeœnia, godz. 8.02. Od samego rana, czyli oko³o godz. 8.00
„sztukasy” bombardowa³y ul. Œwiêtokrzysk¹, ul. Moniuszki, ul. Jasn¹
i pl. Napoleona. Œwiêtokrzyska ca³a w gruzach. Przedwczoraj zosta³
zbombardowany koœció³ œw. Aleksandra na pl. Trzech Krzy¿y. Zdobyto
YMCê przy ul. Konopnickiej. Stare Miasto ewakuowano. Zosta³a tylko
ludnoœæ cywilna, chorzy i sanitariusze. Niemcy czyni¹ ogromne spusto-
szenie. U¿ywaj¹ – przynajmniej wed³ug opowiadañ œwiadków – pocisków
artyleryjskich o œrednicy 60 cm i d³ugoœci oko³o 1,5 m!
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W Batalionie „IWO”

06 wrzeœnia, godz. 18.45. Dziœ ca³y dzieñ naloty. Tym razem bli¿ej
ul. ¯urawiej. Ostrza³ artylerii. Na nasze podwórko spad³ du¿y od³amek od
bomby.

Jestem w Armii Krajowej, a dok³adnie w batalionie saperów „Iwo”.
Wczoraj, z kilku dniowym opóŸnieniem, zameldowa³em siê w dowó-
dztwie. Dziœ by³em na badaniach. Uznano mnie za zdolnego do s³u¿by.
Z jednej strony dobrze, bêdê móg³ byæ przydatny. Z drugiej strony szkoda
mi rodzinki. Rodzice i Ninka mocno odczuwaj¹ moj¹ nieobecnoœæ, a s³u¿ba
w AK to wiele nowych obowi¹zków i znacznie mniej wolnego czasu. Kla-
mka zapad³a. Do godz. 18.00 mia³em wolne. Jako, ¿e by³o trochê czasu
zdecydowa³em siê pójœæ do pani Wandy Olszañskiej. Pracowaliœmy razem
w „Techno-Service”. Jak siê dowiedzia³em, wszystko by³o u niej w porz¹dku.
Jej m¹¿ zosta³ ranny w nos podczas zdobywania ul. Piusa (Pasta), ale to
nic powa¿nego. Po drodze do pani Wandy spotka³em Banaszkiewicza –
kolegê z zak³adów. Chwilê porozmawialiœmy i ka¿dy w swoj¹ stronê. Po-
szed³em jeszcze do domu. Niebawem przysz³a pani Lasiotowa z synem.
Przekaza³a nam tragiczn¹ nowinê. Jej mê¿a zabito...

08 wrzeœnia, godz. 12.15. By³em dziœ w domu. Nastrój raczej ponu-
ry. Trudno siê dziwiæ, ma³e szanse, ¿e prze¿yjemy t¹ wojnê. Stawia³bym
95% na to, ¿e siê jednak nie uda... Ufam Bogu, ale gdy widzê co Niemcy
wyprawiaj¹... dziœ na przyk³ad bombarduj¹ z samolotów i ciê¿kiej artyle-
rii ul. Krucz¹ i ul. Nowogrodzk¹.

Godz. 17.10. By³em na ul. Kruczej. Widzia³em dwa budynki zwalone
na ul. Wspólnej. Okropne! Ul. Nowogrodzka, ul. Ho¿a, ul. Krucza, pl.
Trzech Krzy¿y, ul. ¯urawia, ul. Wspólna zosta³y zbombardowane przez
najciê¿sz¹ artyleriê. Ale¿ pogorzelisko! W najgorszych snach takie obrazy
siê nie przytrafiaj¹. Praca tylu pokoleñ posz³a na marne... Tyle ofiar przy-
nios³a ta wojna... Ka¿dy z nas by³ œwiadkiem wielu ludzkich tragedii.
Równie¿ ja, choæby ostatnio: Siedzieliœmy w grupie. Rozmawialiœmy. Nie
pamiêtam ju¿ o czym... zreszt¹ niewa¿ne. Raptem przybieg³ nasz pluto-
nowy. Mia³ ³zy w oczach. Prosi³ nas o pomoc. Wyt³umaczy³, ¿e jego narze-
czon¹ i jej matkê zasypa³o w domu podczas bombardowania. Kilku
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z naszych posz³o na miejsce wypadku. Po nied³ugim czasie wrócili. Ze
z³ymi wiadomoœciami... Ch³opaki nie byli w stanie niczego zrobiæ. Wszys-
tkie osoby z tego budynku zosta³y przysypane gruzami. S³ychaæ by³o
wo³ania o pomoc. Pe³ne rozpaczy i trwogi. Niestety... nic nie da³o siê zro-
biæ. Biedne kobiety b³aga³y o pomoc i powoli umiera³y... Tak zginê³a na-
rzeczona naszego plutonowego. Ilu¿ ludzi w ten sposób zginê³o? Ogarn¹³
mnie niepokój. Moja rodzinka równie¿ przesiaduje w schronie. Tam jest
w koñcu najbezpieczniej! Przyk³ad narzeczonej plutonowego mówi, ¿e
z tym bezpieczeñstwem ró¿nie bywa... Có¿ robiæ? Bo¿e, gdzie ukrywaæ
bliskich? Co mamy robiæ, by przetrwaæ te okropieñstwo?!

09 wrzeœnia, godz. 11.20. Dziœ w nocy widzia³em kilkugodzinny
nalot Sowiecki. Oczywiœcie po drugiej stronie Wis³y. Prawie bez przerwy
zrzucali „¿yrandole”. By³o te¿ widaæ serie z karabinów maszynowych.

Godz. 16.08. Pierwszy raz w ¿yciu widzia³em tylu zabitych. Zginêli od
pocisków najciê¿szej artylerii. Cia³a by³y zmasakrowane. Okropny widok.
Naprawdê okropny widok. Jeszcze kilka godzin temu ¿yli, wprawdzie
walczyli o przetrwanie w³asne i bliskich, ale ¿yli. Los by³ niepewny, ale
by³y jakieœ szanse na przetrwanie. Szanse, które u³atwia³y funkcjonowa-
nie... Okropieñstwo. Przypomnia³o mi siê inne zdarzenie. Równie¿ ze
œmierci¹ w tle. Siedzieliœmy w jakimœ budynku oczekuj¹c œniadania. Cze-
kamy, czekamy... i nic. Jakoœ d³ugo nie nadchodzi³o. Podejrzanie d³ugo.
Wprawdzie trwa³ ostrza³ z najciê¿szej artylerii (z dzia³a kolejowego), ale
to codziennoœæ. Zaniepokoiliœmy siê. Czy¿by coœ siê sta³o? Wraz z porucz-
nikiem Dobros³awem udaliœmy siê do kuchni na ul. Ho¿ej. Wychodzimy
z budynku. Szybki pogl¹d na sytuacjê. Nowy obraz. W œrodku ulicy jest
olbrzymi lej. Nie by³o go wczeœniej. By³ spory. Pochodz¹ca z niego ziemia
podchodzi³a a¿ do okien wysokiego parteru. Dom, w którym znajdowa³a
siê kuchnia sta³, choæ zniszczenia by³y widoczne. Weszliœmy do œrodka.
Rozejrzeliœmy siê po pomieszczeniach. Wzrok mój utkn¹³ w pewnym
punkcie. Chwila zastanowienia. Niestety... ujrzeliœmy martwego ¿o³nie-
rza. Le¿a³ w rozlanej zupie. Chyba nawet nie by³ draœniêty. Zgin¹³ od pod-
muchu. Tego dnia œniadania nie by³o.

11 wrzeœnia, godz. 9.10. Ci¹gle s³yszymy „uje¿d¿anie” jakiœ samo-
lotów. Zaraz potem wali artyleria przeciwlotnicza. S¹ to prawdopodobnie
samoloty sowieckie.
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Jestem mocno œpi¹cy i wymêczony po nocnej wyprawie. Mia³em za
zadanie przetransportowanie jedzenia. Obci¹¿ony 25 kg beczk¹ pe³n¹ po-
midorów biega³em po zniszczonej Warszawie. £atwo nie by³o. Trasa obfi-
ta by³a w ró¿norodne przeszkody. Rozwalone budynki, sterty gruzu,
pobite szyby. Poza tym ca³y czas pod ostrza³em. Wali³a artyleria, œwista³y
kule. Niemcy bezkarnie latali nad domami, dosyæ nisko, i zrzucali na nas
bomby zapalaj¹ce. Spada³y ca³e ich „chmary”. Natychmiast wybucha³y
po¿ary. Trzeba by³o uwa¿aæ którêdy iœæ, by bezpiecznie dotrzeæ do celu.
Przeprawê utrudnia³y liczne barykady. Co chwila trzeba by³o schodziæ do
piwnic, tunelów, rowów. A w nich, poza mnóstwem b³ota, po³amane
rury, metalowe konstrukcje, mokre deski, kamienie. Trudno by³o tak¿e
ko³o leju po pocisku artyleryjskim na ul. Ho¿ej. Od biedy mo¿na by w nim
zim¹ saneczkowaæ. Bieg³em wiêc os³abiony, z du¿ym obci¹¿eniem, na
ciê¿kiej trasie, i jeszcze pod wra¿eniem ha³asów. Kilka razy upad³em.
Jestem pobijany. Mam odciski. Ale dobieg³em, tym razem siê uda³o.

Godz. 18.05. Wieczorem znowu siê ukaza³y obce samoloty. Gdzieœ
bardzo blisko nas wali raz po raz przeciwlotnicza. Psiakoœæ! Kiedy to siê
wreszcie skoñczy! By³em przesz³o dwie godziny w domu. Zjad³em trochê,
wypi³em kawê, porozmawia³em, zabra³em sweter i wróci³em. Robi siê
ch³odno.

12 wrzeœnia, godz. 22.25. W nocy spaliœmy wyj¹tkowo dobrze.
Sta³o siê tylko to, ¿e co pó³torej godziny ktoœ przychodzi³ i nas budzi³. Za
którymœ razem tym „kimœ” by³ nasz porucznik. Zrobi³ alarm. „Psiakoœæ –
myœla³em – co siê sta³o? Zabrak³o strzelców, czy co? Ale ¿eby saperów bu-
dziæ?!”. Ubra³em siê jednak galopem, zbiórka i jazda pod 18a. Powiedzia-
no nam, ¿e musimy zabezpieczyæ teren przed ostrza³em. Praca by³a
trudna i niebezpieczna. Jakieœ 30-40 m od nas byli Niemcy. £adowaliœmy
wiêc worki ziemi¹ i gruzem, wi¹zaliœmy je i uk³adaliœmy w oknach, zosta-
wiaj¹c strzelnice. Dom, w którym pracowaliœmy by³ spalony. Szk³o
z okien stopione. Znalaz³em kilka ciekawych przedmiotów. „Zdoby³em”
maskê przeciwgazow¹, trochê uszkodzon¹, ale nadaj¹c¹ siê do naprawy.
Jeden z moich kolegów, wêgierski ¯yd uwolniony z ghetta warszawskiego,
zosta³ raniony. Oko³o godz. 10.00 któryœ z podchor¹¿ych powiedzia³:
„Panowie... idziemy”, wiêc poszliœmy. Podczas drogi powrotnej niechc¹cy
oddzieli³em siê od reszty grupy. Nie uda³o siê jej odnaleŸæ. Trochê siê po-
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gubi³em. W koñcu dotar³em do koszar. Jednak nikogo z mojej grupy nie
zasta³em. Przeszuka³em kilka miejsc, w których mogli siê zatrzymaæ.
W jednym z nich szczêœliwie wszystkich spotka³em. Nie powiem, ¿e mnie
ca³e wydarzenie nic nie kosztowa³o... Tym bardziej by³em zdziwiony, gdy
zobaczy³em wszystkich jedz¹cych smaczn¹ zupê jarzynow¹. Przy³¹czy³em
siê i równie¿ zazna³em tej przyjemnoœci. Po krótkim czasie powróciliœmy
do roboty. Zabraliœmy siê za budowê barykad. Wracaj¹c do koszar ude-
rzy³em z ca³ej si³y g³ow¹ w jak¹œ deskê. Porani³em sobie okolice ust. Po
powrocie do domu spotka³em siê z niezwykle ciep³ym powitaniem. Jak
siê z czasem okaza³o rodzinka siê o mnie zamartwia³a. Wpad³a w rozpacz
z powodu mojej d³ugiej nieobecnoœci. Nikt nie wiedzia³ gdzie jestem i co
robiê, ani kiedy wrócê. Perspektywa najgorszego zak³óca³a ich spokój.
Jaka¿ by³a radoœæ, ¿e jestem ¿yw i zdrów.

13 wrzeœnia, godz. 22.25. Dzisiejszy dzieñ by³ okropny. Z samego
rana, zaraz po œniadaniu, poszed³em na stare miejsce pracy. Rozplatali-
œmy zwoje drutu kolczastego i nastêpnie nawijaliœmy je na k³êbek. Po
doœæ krótkim czasie przywieziono dolewkê i kawê. Zrobiliœmy wiêc
krótk¹ przerwê. Nasz¹ uwagê zwróci³ spalony dom... Niesamowite, w jaki
sposób ogieñ obszed³ siê ze...szklanymi naczyniami. Zabra³em ze sob¹
ca³y komplet. Wyjaœniæ muszê, ¿e naczynia te nie nadawa³y siê zupe³nie
do u¿ytku, stanowi³y jedynie ciekawostkê. Po przerwie powrót do roboty.
Trzeba by³o zbudowaæ koz³y hiszpañskie. Pocz¹tkowo praca sz³a opornie.
Przy drugim koŸle posz³o ju¿ dobrze. Niemcy dawali siê nam we znaki.
Ci¹gle pracowaliœmy pod ostrza³em. Najgorsze by³o to, ¿e akurat bombar-
dowano okolicê. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.

14 wrzeœnia, godz. 16.30. Jesteœmy po obiedzie, mamy jeszcze
chwilkê przerwy. Obsypaliœmy dziœ strzelnice gruzem, wybiliœmy otwór
w klatce schodowej i wstawiliœmy drabinê. Nosiliœmy ceg³y i rozsypywali-
œmy mury. Czêsty ostrza³ z granatników. Jednak nikt dziêki Bogu nie zo-
sta³ ranny.

Godz. 21.45. Wróci³em dopiero co z domu. Dziêki Bogu wszyscy i wszys-
tko ca³e! Zaobserwowa³em zdaje siê, ¿e sowieckie samoloty. Kr¹¿y³y nad
Warszaw¹ i zrzuca³y ¿ywnoœæ. Sam widzia³em spadochron w oœwietleniu
po¿aru. W dzieñ Niemcy nazrzucali bomb zapalaj¹cych i burz¹cych. Nad
stolic¹ du¿e ³uny. Na ul. Wspólnej, bli¿ej pl. Trzech Krzy¿y, jest wielki
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po¿ar. Krótko po obiedzie zosta³ ranny w twarz jeden z moich kolegów.
Dosta³ od³amkiem granatu. Ciesz siê cz³owieku, ¿e ¿yjesz! Mog³o to siê
gorzej skoñczyæ...

15 wrzeœnia, godz. 22.00. Sowieci zajêli Pragê. Daj Bo¿e, ¿eby to siê
ju¿ skoñczy³o! Ile mo¿e to piek³o trwaæ? Ca³y dzieñ s³ychaæ warkot samo-
lotów. Co chwila mknie jakiœ po niebie. W tej chwili coœ wolno przelatuje.
Mo¿e zrzuty?

Kawa³ dnia barykadowaliœmy okna. Nale¿a³em do grupy buduj¹cej
specjalne skrzynie z drewna. Kolejni sypali do nich ziemiê, a jeszcze inni
mocowali w odpowiednich miejscach. Trzeba by³o siê fortyfikowaæ. Nie-
mcy nie byli bierni. Ostrzeliwali nas miêdzy innymi z „rycz¹cych krów”.
Jeden z pocisków pad³ bardzo blisko nas. W czasie pracy dowódca i jeden
z kolegów zostali zasypani. Dok³adnie byli to porucznik Dobros³aw i Lis.
Na szczêœcie zd¹¿yli siê sami wydostaæ. Wygl¹dali jak murzyni, ale nic
z³ego siê nie sta³o. Tym razem...

16 wrzeœnia, godz. 6.30. Ewidentnie siê nie wyspa³em. Co chwila
siê budzi³em. Huraganowy ogieñ z artylerii nie dawa³ nam wytchnienia.
Walili a¿ strach. Poza tym okropnie zmarz³em. Regularnie co dwie godziny
musia³em wychodziæ do „ubikacji”. To zdarza siê co noc. Pewnie z zimna.

Godz. 20.30. Trwa walka wszystkich ze wszystkimi. Bolszewicy wal¹
bomby na Niemców. Niemcy wal¹ w bolszewików i w nas. Przed chwil¹
by³ nalot. Us³yszeliœmy paskudny œwist, wybuch, no i jazda do schronu.

17 wrzeœnia. Coraz „cieplej”. Prawie przez ca³¹ noc wali³a artyleria,
samoloty i inne „juchy”. Kilka razy siê budzi³em, raz nawet wsta³em
i ubra³em p³aszcz. Zreszt¹ nie by³em osamotniony. Równie¿ nasz dowódca
siê przebudzi³. Zacz¹³ mówiæ przez sen coœ o przejœciach dla tych, którzy
siê wycofuj¹. By³ niezrozumia³y. Dopiero po jakimœ czasie oprzytomnia³.
Kanonada trwa³a, a my spaliœmy dalej. Pobudka by³a doœæ póŸno, bo
gdzieœ o godz. 8.00. Czujemy siê usprawiedliwieni, dziœ niedziela. Œniada-
nie sk³ada³o siê z kawy i wczorajszego cukru (0,5 kg). Po œniadaniu zabili-
œmy deskami wnêkê po wyrwanych drzwiach. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie
cieplej. Robotê zaczêliœmy oko³o godz. 10.00. Robi³em skrzynie na piasek.
Potem stawia³em je na parapecie. Dziêki temu „zabudowaliœmy” kilka
dziur. Niemcy ci¹gle do nas strzelali. By³o niebezpiecznie, gdy¿ dzieli³a
nas wy³¹cznie szerokoœæ ulicy. Od³amki ceg³y uderzy³y jednego z kolegów
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w g³owê. Skoñczy³o siê na guzie. Drugiego z kolegów kawa³ek ceg³ówki
trafi³ w zegarek. Znalaz³em niewypa³ granatu, identyczny jak te, które
wczorajszego dnia walnê³y przy naszym domu. W sumie posz³o szeœæ.
Dwa okaza³y siê niewypa³ami, dlatego te¿ zdo³a³em siê im przyjrzeæ. Na
ka¿dym widnia³ napis „Zeit”, czyli czas. Po doœæ krótkim czasie odwo³ano
nas z roboty. Pojawi³o siê nowe zadanie. Mieliœmy coœ przetransporto-
waæ. Trasa jak zawsze – piwnicami, kana³ami, rowami, barykadami.

¯ona jednego z kolegów przynios³a nam obiad. By³ naprawdê bardzo
dobry. Poniewa¿ zosta³o trochê resztek, postanowiliœmy nakarmiæ jakie-
goœ psa, który siê ko³o nas pa³êta³. Szkoda zwierzaka. By³ strasznie chudy
i wyg³odzony. Przykro by³o patrzeæ... Po obiedzie zostaliœmy zabrani do
gaszenia po¿aru. Na ul. Ho¿ej zobaczy³em „Hollywood” – okropnie strza-
skany. Zginê³o tam podobno wielu niemieckich jeñców. Na ul. Skorupki –
gruz i zabici.

Ci¹gle jeszcze jestem nieogolony i brudny. Rano mia³em okropne bóle
brzucha. Tatuœ chory, mamusia zapracowana i wymêczona, a Nince tro-
chê lepiej. Ale¿ wal¹... a¿ strach iœæ spaæ. Bêdzie, co Bóg da.

18 wrzeœnia, godz. 13.55. Przed chwil¹ przelecia³y 4-motorowe
bombowce. Wyrzuci³y setki spadochronów. Ludzie wariuj¹ z radoœci.
Œciskaj¹ siê, ca³uj¹ i skacz¹! Co siê dziwiæ, wreszcie nadchodzi pomoc! To
s¹ podtrzymuj¹ce chwile. Szkoda tylko, ¿e wiatr spêdza znacz¹ czeœæ
zrzutu Niemcom...

A mo¿e tym razem to desant...?
19 wrzeœnia, godz. 7.10. Koñcz¹c wczorajszy wpis: Mieliœmy wczo-

raj kilka standardowych zadañ na mieœcie. Budowa bunkra, wzmocnie-
nie barykady itp. W czasie pracy nasz¹ uwagê zwróci³ klucz 4-motoro-
wych bombowców. Robi³ wra¿enie. Momentalnie zahucza³a artyleria.
W okolicy samolotów pojawi³ siê dym. Niemcy starali siê je postr¹caæ.
Jednak bezskutecznie. Tym razem im nie sz³o. Nagle, ku memu zdziwie-
niu, na niebie zaczê³y siê pojawiaæ cia³a. Malutkie kukie³ki bezsilnie dry-
fuj¹ce w przestworzach z czasem okaza³y siê spadochroniarzami. Takich
eskadr przelecia³o podobno kilka. Ja widzia³em tylko dwie.

Po przelocie dostaliœmy obiad fasowany, a dok³adniej zupê pomido-
row¹ z pszenic¹, czy czymœ podobnym. Potem poszliœmy pracowaæ.
Wieczorem, gdy wróciliœmy do kwatery, by³a nie do poznania. Mi³a nie-
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spodzianka. Pod³oga pozamiatana, lampa zapalona, talerze na stole,
w piecu ogieñ, na piecu gor¹ca kawa i zupa do obiadu. Autorami niespo-
dzianki okazali siê nasi dwaj koledzy. Postarali siê, nie ma co! Kolacjê
zjedliœmy w pogodnym nastroju. Na koniec ka¿dy z nas dosta³ po
kawa³ku czekolady! Dziêki Ci Bo¿e, za wszystko.

Godz. 19.00. Dziœ rano, podobnie jak i w nocy, „krowy” nie dawa³y
spaæ. Po œniadaniu poszliœmy do roboty. Naprawiliœmy dach nad schro-
nem. Przygotowa³em blachê i obi³em ni¹ schron. Stamt¹d poszliœmy zro-
biæ stanowisko w piwnicy. Trzeba by³o kuæ mur ³omem, d³utem, m³otem.
Zrobiliœmy skrzyniê z desek i zanieœliœmy do piwnicy. W czasie pracy so-
wieckie samoloty bombowe i myœliwce przeprowadzi³y kilka (ok. 5–6)
nalotów. Widzia³em bomby. Odezwa³a siê tez artyleria. Zrobi³ siê niesa-
mowity ha³as. Oko³o godz. 5.00 wróciliœmy na kwaterê, gdzie dostaliœmy
obiad

Rozmawia³em z mamusi¹. Sta³a po wodê od godz. 7.30 do 17.00 . Ca³e
dziesiêæ godzin! I nie doczeka³a siê! Nie uda³o siê dostaæ wody! Có¿ mogê
napisaæ...?

20 wrzeœnia. Po powrocie ze s³u¿by i zjedzeniu resztek kolacyjnego
kisielu zabra³em siê za kolejne obowi¹zki. Mamy przeprowadzkê z ul.
Wspólnej na ul. ¯urawi¹. W zasadzie z deszczu pod rynnê, ale roboty przy
tym jest. Zosta³em wyznaczony do uporz¹dkowania nowej kwatery. Za-
sta³em jednego z kolegów i masê kurzu. Poszed³em wiêc po wodê. Uda³o
jej siê trochê zdobyæ. Dlatego te¿ wracaj¹c zahaczy³em o dom i przeka-
za³em rodzicom. Po po³udniu przenosiliœmy wszystkie granty. Potem
wzmacnialiœmy kolejne stanowisko. Po robocie do domu. Akurat na
póŸn¹ kolacjê. Zjad³em sobie dwa racuchy. Wypi³em kawê.

21 wrzeœnia. Imieniny Mateusza. Mat! ¯yczê Ci z ca³ego serca (o ile
tr¹bo ¿yjesz) – Szczêœæ Bo¿e! Ciekawy jestem gdzie jesteœ i co robisz. Da
Bóg, ujrzymy siê po wojnie, wszyscy zdrowi i cali.

22 wrzeœnia. Ogólnie dzieñ by³ niezbyt udany. W nocy Sowieckie
samoloty zrzuca³y broñ i amunicjê. Jedna paka (ok. 400 kg) spad³a w Nar-
cyza (restauracja na rogu ul. Kruczej i ul. ¯urawiej), naprzeciw nas. Jedna
ze skrzynek r¹bnê³a w s¹siedni dom. Rozbi³a daszek i trochê muru. Amu-
nicja rozlecia³a siê po ca³ym podwórku. Dowiedzia³em siê o wszystkim po
fakcie. Gdy rano wsta³em ktoœ zameldowa³, ¿e ludzie zbieraj¹ amunicjê.
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Pobieg³em wiêc z koleg¹ i wybraliœmy resztê „zrzutu”. Uda³o siê uzbieraæ
dwie pe³ne kieszenie naboi do rosyjskich KB.

Potem zaj¹³em siê budow¹ kolejnego stanowiska strzeleckiego. Jako
materia³u u¿y³em boków od ³ó¿ek z opuszczonych mieszkañ. W miêdzy-
czasie przywlók³ siê do nas jakiœ piesek. Wychudzone biedaczysko. Sama
skóra i koœci, nic wiêcej. ¯al mi go by³o. Ciê¿kie czasy dla ludzi, co dopiero
dla takich zwierz¹t. B³¹ka³ siê po zniszczonej Warszawie, mo¿e w poszu-
kiwaniu w³aœciciela...? Podbiega³ do nas kilka razy. W¹cha³ i merda³
ogonkiem. Pomimo trudnej sytuacji, zapewne nie zdawa³ sobie z niczego
sprawy, zachowywa³ siê radoœnie. Weso³e psisko. Wszêdzie by³o go pe³no.
W którymœ momencie wybieg³ na ulicê i zacz¹³ wêszyæ przy nieboszczyku.
Wyczu³, ¿e ma przed sob¹ trochê miêsa i zacz¹³ siê do niego dobieraæ.
Widz¹c to jeden z kolegów postrzeli³ pieska w nogê. Biedaczysko za-
skomla³, zawy³ smutnym g³osem i kuœtykaj¹c podbieg³ do naszego stano-
wiska. Ten sam kolega strzeli³ psu w g³owê. Pad³ na miejscu. Nie mia³
szans na prze¿ycie... Przykra scena...

W chwilê póŸniej wys³ano miêdzy innymi mnie po pszenicê. Prze-
chodz¹c rowem przez al. Sikorskiego rozpêdzi³em siê i przyr¿n¹³em ³bem
w wystaj¹c¹ u wejœcia do tunelu szynê. Trzasn¹³em z tak¹ si³¹, ¿e a¿ mnie
zamroczy³o. Ból by³ niemi³osierny. Po chwili, gdy ju¿ zacz¹³em dochodziæ
do siebie, ruszy³em w dalsz¹ trasê. £atwo nie by³o. Bieganie po zglisz-
czach miasta jest mocno wyczerpuj¹ce. W koñcu doszed³em do miejsca
przeznaczenia. Wchodzimy do budynku z zaopatrzeniem i prosimy
o pszenicê. Co siê okazuje? Oœwiadczaj¹ nam, ¿e nasza pszenica zosta³a
ju¿ wybrana. Tyle trudu na marne! Wracaj¹c przez ul. Sienn¹ uda³o nam
siê uzyskaæ trochê jêczmienia. Jeden z grupy da³ g³upi projekt zabrania
prowiantu „z ulicy”. Wówczas jeszcze nie do koñca wiedzia³em o co mu
chodzi...

Utkwi³o mi jeszcze jedno zdarzenie. Nie pamiêtam dok³adnie w któ-
rym miejscu, ale nie jest to najwa¿niejsze. Podczas powrotu wstrzymano
ruch na jednej z ulic. By³a pod ostrza³em niemieckim. Ryzyko przejœcia,
nawet tunelem, by³o du¿e. Jak ktoœ mi mówi „ruch wstrzymany”, to za-
trzymuje siê i szukam dobrej skrytki na wypadek strzelaniny. Jeden
z przechodniów zareagowa³ zgo³a inaczej. Bêd¹c ciekawym co siê wokó³
dzieje wyjrza³ za nasypu. By³ to jakiœ cywil bez instynktu samozacho-
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wawczego. Wystawi³ na chwileczkê g³owê i... to wystarczy³o. Wynieœli
trupa... Dosta³ prosto w g³owê. Z ust szybko pociek³a krew. Po jakimœ cza-
sie pojawi³a siê tak¿e piana. Nie mia³ szans na prze¿ycie. Œmieræ od razu.
Zw³oki usadowiono w pobli¿u miejsca tej tragedii. Potraktowano je jako
œrodek odstraszaj¹cy przed wejœciem do przekopu. Posadzono je ku prze-
strodze...

W koñcu uda³o nam siê wróciæ do grupy. Kontynuowa³em wczeœ-
niejsz¹ pracê. Kopa³em ziemiê, któr¹ nastêpnie wzmacnia³em barykady.
Dzisiaj mia³em du¿o emocji. Z du¿ym smutkiem myœla³em o piesku. Czu-
je siê trochê winny, pomimo ¿e to nie ja go zabi³em. Jak zobaczy³em pie-
ska na ulicy, to zapiszcza³em udaj¹c innego psa. Zrozumia³ to jako
zaproszenie do zabawy i podbieg³ do mnie. Wiadomo jak skoñczy³. Z kul¹
w g³owie. Na domiar z³ego kolega „Jan”, w czasie gdy ja by³em poch³oniê-
ty robot¹, „oskuba³” pieska ze skóry, ca³ego go wypatroszy³. Chyba nie
muszê pisaæ w jakim celu...

23 wrzeœnia. Dzieñ by³ mêcz¹cy. W poszukiwaniu za materia³em
przemierzaliœmy zgliszcza budynków. W jednej z piwnic natknêliœmy siê
na kilka balonów benzyny i dwa worki pe³ne masek przeciwgazowych.
Produkcja polska. Ca³y pluton otrzymaj po jednej sztuce. Reszt¹ mamy
zamiar wymieniæ na ¿ywnoœæ. Na œniadanie zjedliœmy dzisiaj kaszê z cu-
krem. Na obiad kaszê z sosem grzybowym. Wieczorem by³em naprawdê
g³odny i zmêczony. Po pracy szybko udaliœmy siê na kwaterê. Po powrocie
porucznika zaczê³a siê uczta. Po przyjœciu dowódcy placówki zabraliœmy
siê do „baraniny” z pieska. Pierwsze danie – kasza w psim sosie; drugie
danie – kluski z kawa³kiem psiny; trzecie danie – kawa z cukrem. Po kola-
cji trochê odpoczêliœmy. O godz. 24.00 wymarsz. Naszym nowym zada-
niem by³o wy³o¿enia nasypu wzd³u¿ rowu przebiegaj¹cego przez al.
Sikorskiego p³ytkami z chodnika.

24 wrzeœnia, godz. 10.30. Komunikacja w zniszczonej Warszawie
by³a niezwykle uci¹¿liwa. Jedyny wykop, czyli po prostu przejœcie ³¹cz¹ce
pó³nocn¹ i po³udniow¹ czêœæ Warszawy, znajdowa³ siê mniej wiêcej
w po³owie drogi miêdzy ul. Krucz¹ a al. Marsza³kowsk¹. Ruch tym rowem
w oba kierunku jednoczeœnie napotyka³ na ogromne trudnoœci. Nie by³o
miejsca umo¿liwiaj¹cego na miniêcia osób zmierzaj¹cych zna przeciwka.
Dlatego te¿ z czasem wykopano drugi. By³ on doœæ p³ytki i poprzegradza-

� 54 �



ny wieloma rurami. Niewielk¹ g³êbokoœæ wykopu nale¿a³o zwiêkszyæ
uk³adaj¹c na powierzchni ziemi, na ca³ej jego d³ugoœci, p³yty chodnikowe.
P³yty noszono z niepotrzebnej ju¿ barykady ze zbiegu ul. Nowogrodzkiej
i ul. Kruczej. Jak siê okaza³o przedsiêwziêcia jeszcze nie ukoñczono. Tak
wiêc nasza grupa dosta³a nowe zadanie. Gdy dotarliœmy do wyznaczone-
go miejsca porucznik ka¿demu ze starszych przydzieli³ do pomocy po 2–4
osoby. Kiedy porucznik wydawa³ plecenia, w odleg³oœci miej wiêcej 25 m
wybuch³y trzy pociski ze sztukasów. Wszyscy rzucili siê plackiem na zie-
miê. Tym razem siê uda³o. Rannych brak. Wróciliœmy do pracy. Grupa, do
której zosta³em przydzielony, dosta³a najtrudniejsze zadanie. Do nas na-
le¿a³o uk³adanie p³yt chodnikowych wzd³u¿ wspomnianego wykopu.
Musieliœmy wiêc wejœæ do tego p³ytkiego rowu i stamt¹d, zachowuj¹c
pe³n¹ ostro¿noœæ, ca³¹ krawêdŸ obk³adaæ ca³kiem ciê¿kimi p³ytami. Inne
grupy mia³y za³atwiæ na nasze potrzeby odpowiedni¹ liczbê p³yt oraz do-
starczyæ je do rowu. Zadanie komplikowa³ fakt, ¿e wszystkie p³yty by³y
pokryte warstw¹ fosforu. W zwi¹zku z tym przy ka¿dym, nawet najmnie-
jszym ruchu œwieci³y. Dopiero cel dla Niemców! Pal go osiem! Zabraliœmy
siê do pracy. Wzmocniliœmy nasyp kilkoma p³ytami. Przy podnoszeniu
kolejnych, ku naszemu zaskoczeniu, fosfor siê zapali³. Czym prêdzej rzu-
ciliœmy j¹ na ziemiê i zasypaliœmy piaskiem. Trochê siê uspokoiliœmy
i wróciliœmy do wykonywania zadania. Nagle Na³êcz mówi: „Mietek,
po³ó¿ siê!”. Jak powiedzia³, tak zrobi³em. Po³o¿y³em siê szybko i w tym
momencie posz³o kilka serii z cekaemów. Strzelano ekrazytówkami. By³y
to okrutne pociski, które napotkawszy na opór, rozrywa³y siê na mniejsze
czêœci. Pomimo tego, ¿e by³em przytulony do ziemi, jeden z od³amków
uszkodzi³ mi twarz. Na szczêœcie nic powa¿nego siê nie sta³o. Po u³o¿eniu
12 p³yt poszliœmy z Janem „na ty³y”. Przez jakiœ czas, w ramach odpo-
czynku, zajêliœmy siê noszeniem budulca. Na koniec znów dosta³em siê
do rowu.. tym razem p³yty by³y nieœwiec¹ce. Namordowaliœmy siê wszys-
cy. I to bardzo! W koñcu znu¿enie wziê³o górê. Odmówiliœmy ukoñczenia
barykady. Wróciliœmy na kwaterê.

Na kwaterze trochê zas³u¿onego odpoczynku. Potem zabraliœmy siê
za porz¹dki. W czasie kontroli garderoby znalaz³em „barana z m³odymi”.
¯o³nierska dola, zw³aszcza przy obecnym braku wody.
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Godz. 18.50. Jestem znów w domu. Byliœmy dziœ przy nowym przeko-
pie. Najpierw przynieœliœmy z ul. Nowogrodzkiej worki, a nastêpnie za-
braliœmy siê do nape³niania ich piaskiem. Jeden z saperów pog³êbia³
i przed³u¿a³ przekop. Niemcy, prawdopodobnie z „Cristalu”, zaczêli praæ
z cekaemów. I to ju¿ w ul. Kruczej. Zaciekawi³o nas, ¿e kule przechodzi³y
przez worki z piaskiem i uderza³y o mur, wyrywaj¹c masê od³amków z ce-
gie³. Ale¿ si³a! Wszed³em do rowu i znalaz³em kilka pocisków przeciw-
pancernych i ³usek. Dla ostrze¿enia ludzi o niebezpieczeñstwie napisa³em
na desce „Nisko g³owy” i za pomoc¹ drutu powiesi³em w odpowiednim
miejscu. Powiesi³em j¹ tak nisko, ¿eby nikogo nie nara¿aæ na ostrza³.
Niestety ludzie po przejœciu pod desk¹ prostowali siê akurat w pozornie
pewnym, a naprawdê najniebezpieczniejszym miejscu. Musieliœmy wiêc,
ile si³y w gêbie, krzyczeæ i ostrzegaæ przechodniów. Nagle patrzê, a tu
wy³azi Staszek Kopania z warsztatów. Có¿ za niespodzianka! Porozma-
wia³em chwilê. Dowiedzia³em siê, ¿e wszyscy ¿yj¹. Oko³o godz. 17.00
poszliœmy na kwaterê. A z kwatery do domu. O godz. 22.30 znów mamy
byæ na miejscu...

Dzieñ dzisiejszy przed po³udniem by³ obfity w naloty sowieckie.
25 wrzeœnia, godz. 21.30. Nocowa³em mimo wszystko w domu.

O godz. 7.30 mieliœmy zbiórkê. Jesteœmy plutonem wartowniczym. War-
ta zaczê³a siê o godz. 9.00. Sta³em jako pierwsza zmiana przez 3 godziny
z flint¹ w bramie, regulowa³em ruch i ostrzega³em przed ostrza³em.
Zmarz³em przy tym porz¹dnie. Po s³u¿bie zjad³em suchary i uda³em siê
na kwaterê. Zobaczy³em broñ zrzutow¹ – sowieckie „pepesze” i karabiny
przeciwpancerne. Obiad by³ doœæ punktualnie (ok. godz. 13.00) i sk³ada³
siê z zupy oraz kaszy z „popio³em”, czyli majerankiem. Dostaliœmy po
dwie porcje. Po obiedzie mieliœmy iœæ odgrzebywaæ zw³oki zasypanych
przed kilku dniami. Przynios³em wiêc maski przeciwgazowe. Tu¿ przed
wymarszem zadanie odwo³ano. Wys³ano nas do noszenia maszyn do szy-
cia przez ul. Marsza³kowsk¹. Na szczêœcie oby³o siê bez ostrza³u. W czasie
mojej drugiej warty by³a kolacja. Jeden z kolegów zast¹pi³ mnie na szczê-
œcie. Razem z podchor¹¿ym W³adys³awem poszliœmy do „Lotosa” i dosta-
liœmy po 1,5 porcji bardzo smacznego kisielu i kawê. Dosta³em od
W³adys³awa kartkê na inn¹ kuchniê. Zdobyliœmy tak¿e mielony jêczmieñ
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(„kasza”) z cukrem i cynamonem oraz s³abo s³odzon¹ kawê. Po kolacji
wróci³em na wartê.

Po po³udniu widzia³em pogrzeb jednego z jeñców niemieckich.
Zgin¹³ w czasie bombardowania „Hollywoodu”. Widok by³ bardzo nie-
przyjemny. Na ul. Ho¿ej, za barykad¹ z cegie³ i desek, sta³a prowizoryczna
latryna. Akurat przebywa³ w niej jakiœ „delikwent”. By³ konsekwentny.
Obok latryny znajdowa³ siê jeden masowy grób, a trochê dalej g³êboki
dó³. Co jakiœ czas do tego do³u podchodzi³o dwóch trzymaj¹cych nosze je-
ñców niemieckich. Na noszach le¿a³y zw³oki. Po wrzuceniu zw³ok do
do³u podchodzi³ kapelan. Jeden z jeñców obrzuca³ cia³o piaskiem, wszys-
cy zdejmowali czapki z g³owy. Smutne i przykre... Pal go osiem! Musi byæ
tak, jak jest. Nie ma wyjœcia. Teraz muszê iœæ spaæ. Chocia¿by na siedz¹co,
bo o le¿eniu nie ma mowy.

26 wrzeœnia, godz. 20.45. Mia³em nocn¹ wartê. Do tego sta³em
w przeci¹gu. Ogólnie nic ciekawego. No mo¿e poza trzema meteorami.
Przypomnia³em sobie zdarzenie z warty sprzed kilku dni. Z przeciwnej
strony al. Marsza³kowskiej wysz³a kobieta. Kierowa³a siê w nasz¹ stronê.
Sz³a wolno. Gdy podesz³a, zatrzyma³em j¹. Zapyta³a siê: „Czy nie widzie-
liœcie mojego Jasia? Gdzie¿, gdzie jest mój Jasiu? Gdzie jest Jasiu?”. I powta-
rza³a tak wko³o. Widocznie straci³a zmys³y, gdy zgin¹³ jej syn. Ile¿ takich
tragedii siê w czasie powstania siê zdarzy³o...? Okrutne... Po s³u¿bie tro-
chê pospa³em. Pozycja nie nale¿a³a do najwygodniejszych, gdy¿ zasn¹³em
opar³szy g³owê o stó³. Zawsze trochê odpoczynku...

Po godz. 8.00 poszliœmy na œniadanie do „Lotosa”. Zjad³em dwa œnia-
dania sk³adaj¹ce siê z kawa³ka suchego chleba oraz fili¿anki kawy. Po
œniadaniu skoczy³em do domu. Zostawi³em kilka rzeczy, w tym maskê,
a zabra³em ze sob¹ dwie torby. Wróci³em na kwaterê. Dowiedzia³em siê,
¿e mam pójœæ po prowiant za aleje. O godz. 9.00 wyjœcie. Droga minê³a bez
wiêkszych problemów. Na miejscu by³y ju¿ t³umy ludzi. „Niedobrze”
pomyœla³em. Stanêliœmy w kolejce. Mieliœmy 40 miejsce! O godz. 14.00/
15.00 jêczmieñ bra³a dopiero 19 grupa. Po wielu usi³owaniach uda³o siê
nam wkrêciæ trochê bli¿ej. Kolega Lis wyda³ polecenie, by braæ jak naj-
wiêcej. Tak te¿ zrobiliœmy. Marsz powrotny by³ bardzo ciê¿ki, zw³aszcza
w tunelu pod ul. Zielon¹. Tragedia! Ka¿dy w³azi³ na ka¿dego, co chwila
ktoœ siê pcha³, ktoœ inny upada³... K³ótnie, awantury, wrzaski... Tragedia!
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Na kwaterê wróciliœmy na godz. 17.50. By³em okropnie zgrzany. Nogi od-
mawia³y mi pos³uszeñstwa. Najwa¿niejsze, ¿e jest prowiant. Muszê jesz-
cze tylko torby zanieœæ do „cha³upy”.

27 wrzeœnia, godz. 20.30. Spa³em dziœ w domu. Na kwaterze by³em
oko³o godz. 8.30. Œniadanie sk³ada³o siê z du¿ego kawa³ka chleba i kawy.
Po wielu gadaninach (jak to u nas niestety bywa) wymaszerowaliœmy.
Tak jak wczoraj, idziemy po prowiant. Na miejscu byliœmy przed godz.
12.00. Na szczêœcie Lis ju¿ od rana kwit³ w kolejce. Po d³ugim oczekiwa-
niu pod bram¹ dostaliœmy siê do budynku. Ka¿dy z „wybrañców losu”
nabra³ do wora tyle, ile tylko móg³ podnieœæ. Po za³adunku jazda za spa-
lon¹ szko³ê. Tam siê wszystkim podzieliliœmy. W tym czasie Niemcy za-
czêli strzelaæ z granatników. Jedna osoba zosta³a ranna. Ludzie zaczêli
uciekaæ, gdziekolwiek i jakkolwiek siê da³o. Ja te¿ szybko zje¿d¿a³em.
Niestety przy przechodzeniu przez okno rozerwa³ mi siê worek. Zatrzy-
ma³em siê ju¿ w pokoju i przy pomocy porucznika zatamowa³em up³yw
jêczmienia. Nieopodal na ulicy wybuch³ kolejny granat. Gdy siê uciszy³o
podjêliœmy decyzjê o powrocie. Przejœcie pod ul. Zielon¹ by³o jak zawsze
okropne. W czasie przechodzenia przez Widok spotka³em in¿yniera Grze-
œkowiaka, który ucieszy³ siê serdecznie na mój widok, uœciska³ mnie moc-
no i kaza³ wszystkich pozdrowiæ. W czasie przechodzenia przez tunele
namordowaliœmy siê niemi³osiernie. Jeden z naszych nowych kolegów
saperów (nazywaliœmy go„Postrach”, bo naprawdê mo¿na by³o siê prze-
straszyæ) gramoli³ siê niezwykle wolno. Musieliœmy mu pomóc. Ja go
pcha³em, a drugi z kolegów ci¹gn¹³. Odt¹d na „Postracha” wo³aliœmy za-
miennie „chodz¹c¹ barykad¹”.

28 wrzeœnia, godz. 15.40. Spa³em w domu. Potem pobieg³em na
kwaterê. Trwa³y przygotowania do œniadania, gdy nagle us³yszeliœmy
wybuch. Wyjrzeliœmy przez okna. Po opadniêciu dymu na ul. Kruczej,
miêdzy ul. Wspóln¹ a ul. Ho¿¹, ujrzeliœmy kilka ruszaj¹cych siê cia³. Wy-
skoczyliœmy szybko na ulicê. Wraz z Bogdanem zabra³em nosze i biegiem.
Na miejscu rannych ju¿ nie by³o. Zostali przeniesieni do bramy. Zabrali-
œmy jedn¹ z osób i jazda do szpitala, czy raczej do punktu sanitarnego na
ul. Ho¿ej. Ranny dosta³ w nogi. Okolice kostki mia³ tak posiekane, ¿e
wygl¹da³y jak r¹banka u rzeŸnika. Skóra podesz³a wy¿ej i miêso by³o
zupe³nie ods³oniête. Teren by³ trudny do biegów, zw³aszcza z noszami.
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W pobli¿u lejów bombowych przewróci³em siê i zrani³em rêkê. Musie-
liœmy zostawiæ rannego. Nie by³em w stanie nieœæ takiego ciê¿aru. W koñ-
cu, przy wsparciu innych kolegów, uda³o nam siê przenieœæ wszystkich
potrzebuj¹cych do punktu sanitarnego na ul. Wspólnej. W poczuciu do-
brze spe³nionego obowi¹zku wróciliœmy na kwaterê. Nie dane nam by³o
odpocz¹æ. Po chwili skierowano nas do babci Jab³owskich po plecaki, try-
koty i inne rzeczy. Niestety, nie dostaliœmy niczego... Nie bêdê opisywa³
reszty dnia. Roboty by³o du¿o. Jeszcze tylko jedna ciekawa sprawa. Pod
koniec dnia dowiedzia³em siê, ¿e mam zostaæ dowódc¹ warty. Dosta³em
spluwê, jakiegoœ Mausera. By³ w tragicznym stanie, ca³y w rdzy.

30 wrzeœnia, godz. 17.40. Ale¿ mia³em szczêœcie! Wylosowano dla
mnie kupon. Na jego podstawie dosta³em 3 m materia³u na ubranie, ko-
mbinezon niesyty i koszulê wierzchni¹. Ca³oœæ by³a zwi¹zana sznurkiem
i zaopatrzona w kartkê. Poza materia³em zdoby³em tak¿e kilka innych
cennych przedmiotów. Wszystko to spakowa³em i zanios³em do domu.
Po powrocie zabra³em siê do czyszczenia rosyjskiego zrzutowego kbk.

Przez ca³y czas bij¹ granatniki. Wal¹ g³ównie w odcinek ul. Kruczej
miêdzy ul. Wspóln¹ a ul. Ho¿¹. Prawie za ka¿dym razem widzimy ran-
nych. Byli te¿ zabici. Mokotów kapitulowa³. Tak, tak... Chodz¹ wieœci, ¿e
ludnoœæ cywilna ma opuszczaæ miasto. Nie daj Bo¿e, ¿ebym siê musia³
z rodzin¹ roz³¹czyæ! Zreszt¹ bêdzie, co Bóg da...

02 paŸdziernika. Z przedwczoraj na wczoraj nocowa³em w domu.
Wyprosi³em u dowódcy zwolnienie do godz. 9.00. Chcia³em chocia¿ raz
byæ i uczestniczyæ we mszy œw. Chcia³em siê oczywiœcie wyspowiadaæ
i przyj¹æ komuniê œw. W koœciele siê okaza³o, ¿e nie by³em jedyny... Przed
konfesjona³em zasta³em masê ludzi. Poprosi³em o pierwszeñstwo. Prze-
puszczono mnie do przodu. Jednak ksi¹dz by³ spóŸniony... W koñcu
uda³o siê wyspowiadaæ dopiero o godz. 8.30. Poszed³em do plutonu.
Wrza³o od plotek. Co chwila pojawia³y siê nowe wiadomoœci. Niektórzy
mówili, ¿e szykuje siê kapitulacja. Inni twierdzili, ¿e ca³a ludnoœæ cywilna
opuœci miasto, a w zasadzie to co z niego zosta³o. Po jakimœ czasie
poszed³em do domu. Tak¿e du¿y ruch. Rodzice ju¿ siê pakowali. I to
w szybkim tempie! Po kolacji zaczê³a waliæ artyleria. Przypuszczam, ¿e
Sowiecka. W obawie przed najgorszym, wzi¹wszy wszystkie rzeczy zeszli-
œmy do schronu. Rwetes by³ straszny. Ludzie zdenerwowani. Wœród krzy-
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ków przygotowaliœmy legowisko do snu. Zanim siê u³o¿yliœmy miastem
wstrz¹snê³o kilka wybuchów. By³y tak silne, ¿e a¿ w schronie œwiat³o
zgas³o.

Dziœ rano koñczyliœmy pakowanie naszych rzeczy. O godz. 8.00 zno-
wu by³em w plutonie. Kr¹¿¹ ró¿ne plotki. Nasza przysz³oœæ jest niepewne.
Jeden z kolegów chcia³ „prysn¹æ”. Pozostali nie wiedz¹ co robiæ. Atmosfe-
ra wisielcza. Wróci³em do domu. Mamusia i tatuœ jeszcze siê pakowali.
Trwa³o to d³ugo, bo co chwila ktoœ im przeszkadza³. W czasie okupacji ta-
tuœ prowadzi³ sklep obuwniczy. Przed wybuchem powstania uda³o siê
znaczn¹ czêœæ towaru przewieŸæ z Pragi do Œródmieœcia. Ludzie, którzy co
chwila wpadali do naszego mieszkania, pytali o buty. Nie dziwie siê. Ka¿-
demu w koñcu s¹ potrzebne, a szybko siê zu¿ywaj¹. I ja wzi¹³em kilka par
butów dla kolegów z plutonu. Pomyœla³em, ¿e potem im porozdajê. Gdy
rodzice za³atwili wszystkie sprawy i byli gotowi do opuszczenia War-
szawy zaczêliœmy siê ¿egnaæ. P³akaliœmy wszyscy. I ja p³aka³em... choæ
rzadko mi ³zy przychodz¹. P³akaliœmy wszyscy. Okropnie rozstawaæ siê
z rodzin¹, kiedy tatuœ chory, mamusia s³aba, a i z Nink¹ nie najlepiej. Jak
oni udŸwign¹ wszystkie potrzebne tobo³ki? Przecie¿ musz¹ wzi¹æ ¿yw-
noœæ, ubrania i wiele innych rzeczy. A droga przed nimi d³uga i niepewna.
Nie wiadomo co ich czeka. Nale¿y spodziewaæ siê najgorszego. Trwa woj-
na, wiêc mo¿e siê wydarzyæ wszystko... Jest nam trudno i ciê¿ko... Nie da
siê wyraziæ bólu, który nas przeszywa. Moi kochani rodzice id¹ w niewia-
dome... i w nieznane... Daj Bo¿e, ¿eby siê nic nie sta³o!

03 paŸdziernika. Po tym jak mamusia, tatuœ i Ninka wyszli z domu
poszed³em do plutonu. Wzi¹³em ze sob¹ kilka par butów. Szybko siê jed-
nak zorientowa³em, ¿e ludzie zamiast opuszczaæ zajêt¹ przez powstañ-
ców czêœæ Warszawy, zaczynaj¹ do niej powracaæ. Ktoœ mi powiedzia³, ¿e
przesuniêto termin opuszczenia miasta. Wróci³em do domu i co siê oka-
za³o... ¿e i rodzice z Nink¹ wrócili! Trzeba wiêc by³o siê ¿egnaæ jeszcze raz.
Przykra koniecznoœæ... Potem poszed³em za³atwiæ kilka spraw. Chcia³em
zamieniæ moj¹ tymczasow¹ legitymacjê na prawdziw¹. Gdy wszed³em do
dowództwa, ku memu zaskoczeniu, dosta³em gratulacje. Okaza³o siê, ¿e
rozkazem nr 35 zosta³em mianowany na oficera w stopniu podporuczni-
ka! Kilku kolegów te¿ awansowa³o.

Rano pakowanie. By³em kilka razy w plutonie. Za ka¿dym razem ¿eg-
na³em siê z kolegami. Tyle razem prze¿yliœmy... przykro by³o. Po¿egna³em
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siê i wróci³em do domu. Zbyt d³ugo jednak nie wytrzymywa³em... wró-
ci³em do plutonu. I tak kilka razy... W koñcu zosta³em na d³u¿ej. Przy-
szed³ te¿ dowódca kompanii. W³¹czyliœmy gramofon. W tle lecia³a
muzyka. Nie za wiele pomog³a... byliœmy smutni. Nasz los niepewny.
Og³oszono kapitulacjê. Ludnoœæ cywilna wolna. My idziemy do niewoli...
Bêdzie, co Ty Bo¿e dasz. Matko Boska Czêstochowska módl siê za nami.

04 paŸdziernika. Nocowa³em w domu. Rano wyszed³em do pluto-

nu. Poniewa¿ nie zasta³em nikogo z „szar¿y” postanowi³em wróciæ do

naszego warszawskiego mieszkania. Zabra³em siê do fabrykacji pleca-

ka. Potem siê spakowa³em. Tego dnia jeszcze kilka razy zagl¹da³em do

plutonu.
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Dzienniczek z pobytu w obozie jenieckim
Stalag XB w Sandbostel

oraz Oflag XC w Bad Schwartau ko³o Lubeki

07 paŸdziernika 1944, godz. 11.40. W tej chwili znajdujê siê w poci¹gu
– transporcie z O¿arowa do obozu jeñców. Dotychczas nie mia³em czasu
napisaæ, co siê w ci¹gu tych ostatnich kilku dni zdarzy³o. Obiecujê, ¿e
nadrobiê zaleg³oœci! Postaram siê to uczyniæ jak najszybciej. Zaczynam te-
raz. Mam nadziejê, ¿e siê uda. Warunki s¹ trudne. Pisaæ nie idzie zbyt do-
brze. Wagon, którym jedziemy okropnie siê kiwa, skacze i trzêsie.

By³ wiêc 04 paŸdziernika. Wieczorem poszed³em na kwaterê i przy-
nios³em podzelowane buty. Zgodnie z zamys³em porozdawa³em je kole-
gom. Co jak co, ale buty siê przydadz¹. Posiedzieliœmy sobie wszyscy
razem w kuchni i porozmawialiœmy... By³o o czym. Tyle siê wokó³ nas
dzieje... Nie wszystko idzie od razu zrozumieæ. Ciê¿ko rozró¿niæ prawdziw¹
i rzeteln¹ informacjê od zwyk³ej plotki. By³o wiêc o czym gadaæ... O zmro-
ku poszliœmy do schronu na modlitwê. Po modlitwie ciep³e po¿egnanie.
Nie pierwsze..., a któreœ z kolei. Ju¿ kilkakrotnie opuszcza³em kwaterê
i wêdrowa³em do domu. Za ka¿dym jednak razem znowu wraca³em...
Biega³em pomiêdzy domem a kwater¹. Dziennie dystans ten pokony-
wa³em co najmniej kilka razy! W koñcu wróci³em do domu, do mojej ro-
dzinki. Zjedliœmy wspólnie kolacjê i przyszed³ czas na kolejne, tym razem
znacznie ciê¿sze, gdy¿ ju¿ ostateczne po¿egnanie. Niebawem bêdê musia³
opuœciæ stolicê. Mamusia, tatuœ i Ninka te¿ bêdê próbowaæ. Z ¿alu nie
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mog³em wymówiæ ¿adnego s³owa. Mia³em œciœniête gard³o. Czu³em lêk
i obawê. Co z nimi bêdzie? Co ze mn¹ siê stanie? Mamusia i tatuœ te¿
p³akali. Trudne to chwile, kiedy trzeba ¿egnaæ siê z bliskimi sobie ludŸmi...
zw³aszcza, gdy trzeba siê ¿egnaæ w tak tragicznych okolicznoœciach...
Przysz³oœæ niepewna. Wojna trwa. Wszystko siê jeszcze zdarzyæ mo¿e...
Musia³em jednak opuœciæ dom, opuœciæ zrujnowan¹ Warszawê i wyru-
szyæ w nieznane razem ze wszystkimi ¿o³nierzami. Dosta³em rodziciel-
skie b³ogos³awieñstwo i uda³em siê w swoj¹ stronê. Poszed³em do
plutonu. Po drodze och³on¹³em, wygasi³em emocje, trochê siê uspo-
koi³em. Trochê... W kwaterze ba³agan i zawierucha. Nasz porucznik
wyp³aci³ nam ¿o³d. Otrzyma³em 4.750 z³ i 5 dolarów. Potem kolacja.

08 paŸdziernika, godz. 6.40. Koñcz¹c wczorajszy wpis: Po kolacji
nast¹pi³ rozdzia³ ¿ywnoœci i innych rzeczy. Ja dosta³em kawa³ chleba
pszennego, pó³torej bardzo twardego racucha, kilkanaœcie pierników,
kawê such¹, komplet igie³ do szycia i dwie onuce. Nastêpnie specjalna
komisja kole¿eñska zbada³a zawartoœæ plecaków. Przy rozpakowywaniu
rzeczy „Postracha” by³o du¿o œmiechu – wyci¹ga³ worki, zardzewia³y bu-
dzik, jak¹œ skrzyniê i kilkukilogramowy worek cukru, który podzielono
na tych, którzy go wczeœniej nie dostali. W ogóle widok „dzielnego sapera
Postracha”, a nawet jego wspomnienie, wywo³a³o uœmiech, a nawet
œmiech. By³ to cz³owiek nietypowy! Za³o¿y³ sobie plecak o wymiarach
30x60x80 cm w ten sposób, ¿e tworzy³ on poziom¹ pó³kê na jego plecach.
Wygl¹da³ komicznie! Po podziale przedmiotów codziennego u¿ytku po-
szliœmy spaæ. Niektórzy udali siê do swych domów. Te¿ o tym myœla³em –
iœæ, czy nie iœæ? Iœæ, czy nie iœæ? Nie chcia³em... po¿egnania s¹ takie smut-
ne. Nie mog³em tego ponownie przerabiaæ. Za wiele mnie to kosztowa³o.
Postanowi³em, ¿e zostanê na miejscu. Tak te¿ zrobi³em. Zosta³em. Do snu
u³o¿y³em siê w kuchni.

Obudzi³em siê bardzo wczeœnie. Za wczeœnie jak na swoje potrzeby.
Nie wytrzyma³em. Musia³em raz jeszcze pobiec do domu i zobaczyæ bli-
skich. Czym prêdzej! Zebra³em siê szybko i rzuci³em biegiem do rodzinki.
Musia³em! W domu kolejne ciê¿kie po¿egnanie... Pe³no wzruszenia. £zy.
W koñcu wróci³em do plutonu. Dowiedzia³em siê, ¿e ka¿dy z nas musi
mieæ naszyte dystynkcje. Poprosi³em wiêc ¿onê W³adys³awa. Uszy³a mi
naramienniki i przyszy³a do kombinezonu. W chwilê póŸniej zorganizo-
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wano zbiórkê. Nawet œniadania nie by³o. Poszed³em wiêc g³odny. Szliœmy
ul. ¯urawi¹ (jeszcze raz ko³o mojego domu) i al. Marsza³kowsk¹ na ul.
Ho¿¹. Stamt¹d znowu al. Marsza³kowsk¹, ul. Œniadeckich, ul. 6 Sierpnia
(przez warty niemieckie) i al. Niepodleg³oœci do Kraftfahrparku (czyli
przedwojennych koszar saperów). Gdy doszliœmy na miejsce spotka³em
Jureckiego i kilku innych znajomych. Zdaliœmy broñ. Dostaliœmy konwo-
jentów, no... i w drogê... w nieznane... Przechodziliœmy (z czêstymi przy-
stankami) ul. Filtrow¹, ul. Grójeck¹, ul. Bema, ul. Wolsk¹ i szos¹ ³ódzk¹.
Po drodze przygl¹da³em siê Warszawie. By³ to widok okrutny. Z tego mia-
sta nic nie zosta³o! Zupe³nie nic! Same zgliszcza, ani jednego ca³ego bu-
dynku, kamienicy, willi! Nic! Przechodz¹c przez stolicê spotka³o nas
wiele mi³ych gestów ze strony ludnoœci cywilnej. Warszawiacy dawali
nam ¿ywnoœæ, marchew, pomidory (tych to nie widzia³em przez dobre
dwa miesi¹ce!), cebulê, jab³ka. Widzia³em nawet prawdziwe mleko! To
by³o naprawdê mi³e. Po d³ugotrwa³ym i mêcz¹cym marszu doszliœmy, ju¿
o zmroku, do O¿arowa. Tam skierowano nas do zabudowañ fabryki kabli.
Po oddzieleniu szeregowych od oficerów wszystkich podzielono na pi¹tki.
Nastêpnie wprowadzono nas do du¿ej hali, gdzie ka¿dy na w³asn¹ rêkê
móg³ zorganizowaæ dla siebie miejsce noclegowe. Razem z W³adys³awem
po³o¿yliœmy siê w pobli¿u umywalni. By³ to jednak z³y wybór. By³o wilgot-
no i zimno. W nocy bardzo zmarz³em.

Wstaliœmy wczesnym rankiem. Oko³o godz. 6.10 odszuka³em pozo-
sta³ych kolegów z pi¹tki: Beja, Lisa i Burka. Bêd¹c w komplecie zajêliœmy
wyjœciow¹ pozycjê do natarcia na s³omiane legowiska, które zosta³y pozo-
stawione przez poprzednich lokatorów. Natarcie zakoñczy³o siê sukce-
sem. U³o¿yliœmy siê wygodnie i wypoczywaliœmy. Po jakimœ czasie, ju¿
wypoczêty, postanowi³em przejœæ siê po hali. O dziwo! Spotka³em wielu
kolegów – Maciejewskiego, Wierzbowskiego, Miedzianowskiego (bez
palca u rêki), £abuñskiego, Kopaniê, i drugiego z elektryków, którego
nazwiska w tej chwili nie pamiêtam, spotka³em te¿ Strengera. Trochê po-
rozmawialiœmy. Dowiedzia³em siê miêdzy innymi, ¿e nasza warsztatowa
dekawka wiernie s³u¿y³a do koñca. „Zginê³a” w boju przy ul. Piusa. Có¿
za spotkania! Pod wieczór uczestniczy³em w mszy œw. Rozpoczê³a siê póŸ-
no, bo o godz. 20.00. Po kazaniu i modlitwie uda³em siê spaæ.
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Pobudka jak zawsze, z samego rana. Dotar³a do mnie informacja, ¿e
pu³k 72, do którego nale¿y nasz baon Iwo, wyje¿d¿a o godz. 7.00. Zjad³em
œniadanie, umy³em siê i ledwo zd¹¿y³em spakowaæ, gdy og³oszono wy-
marsz. Od naszej grupy od³¹czony zosta³ W³adys³aw. W zasadzie tylko on.
Ca³a reszta, czyli jakieœ piêædziesi¹t dwie osoby, zosta³y zaprowadzone do
wagonu towarowego. Weszliœmy do œrodka. Drzwi zosta³y zasuniête.
Jako, ¿e Burek, Bej i ja staliœmy na koñcu ca³ej gromadki, trafi³y siê nam
miejsca ewidentnie najgorsze, bo tu¿ przy samych drzwiach. Na pocz¹tku
panowa³ chaos. Po chwili ka¿dy znalaz³ dla siebie odpowiedni kawa³ek
pod³ogi i najwygodniejsz¹ pozycjê. My równie¿. Uda³o siê usi¹œæ. Prze-
strzeni by³o bardzo ma³o. Na domiar z³ego by³o duszno (sprawka wielu
palaczy) oraz ciemno (ludzie stoj¹ przy oknie, przez co zabieraj¹ ca³e
œwiat³o i we wnêtrzu panuje pó³mrok). Tu¿ po za³adunku poci¹g ruszy³
w œwiat... Wyjechaliœmy. Stara³em siê na bie¿¹co kontrolowaæ trasê prze-
jazdu. Tak wiêc transport mija³ £owicz, Kutno, Poznañ i dotar³ do stacji
w Stenach, gdzie zrobiono postój. Ten nie by³ zreszt¹ jedyny. Nie, nie...
by³o ich kilka. Zdarza³o siê, ¿e podczas postojów do poci¹gu podbiega³a
ludnoœæ cywilna i przez okna podawa³a nam wodê, chleb i jab³ka. Dzielili-
œmy siê tym wszyscy. Warunki, có¿ pisaæ, komfortowe nie by³y. Poniewa¿
w wagonach nie by³o klozetów, pal¹ca sta³a siê sprawa za³atwiania po-
trzeb fizjologicznych. Ktoœ znalaz³ puszkê po konserwach – do „krótkie-
go”. Niestety... rozbola³ mnie brzuch. Puszka wystarczyæ nie mog³a...
Znalaz³em jakieœ pude³ko z grubego kartonu i... po opró¿nieniu siê na-
kry³em j¹ papierem. Z powodu braku miejsca nie mog³em dostaæ siê do
okna w zwi¹zku tym pude³ko trzyma³em w rekach i to na tyle wysoko, na
ile by³em w stanie. Nie chcia³em psuæ powietrza. Ul¿y³o mi dopiero nad
ranem. Po istnej gimnastyce doszed³em do okna i wyrzuciæ zbêdny balast.
Resztê nocy spêdzi³em w kucki, pó³ godziny siedz¹c i pó³ godziny le¿¹c za-
miennie.

Rano poci¹g siê zatrzyma³. Wypuszczono nas z wagonów, abyœmy
za³atwili „Abort”. Jeden przez drugiego wyskakiwaliœmy na polanê
i wkrótce na trawie wyros³o tyle „grzybów”, ilu nas by³o. Po kilku minu-
tach z powrotem do wagonu. Zostawili nam szparê w drzwiach. Chwilê
póŸniej otworzyli drzwi i dali kilka bochenków chleba, margarynê i cebulê.
Na jedn¹ osobê przypada³o po pó³torej bochenka chleba, sporym kawa³ku
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margaryny i po jednej ma³ej cebuli. Po odœpiewaniu modlitwy zabraliœmy
siê do jedzenia. Znów odsuniêto drzwi. Wydano rozkaz wyjœcia z wagonu
z przygotowanymi naczyniami. Ruszyliœmy czwórkami po herbatê. By³a
ciep³a i bardzo smaczna. Zjedliœmy i napiliœmy siê wreszcie. Podstawowe
potrzeby zosta³y zaspokojone. Przyszed³ czas na odpoczynek, czyli drzem-
kê, rozmowê lub grê w karty. Ja zabra³em siê do szycia medalika. Tu mu-
szê wyjaœniæ, ¿e ka¿demu z rodziny przygotowa³em aluminiow¹ blaszkê
identyfikacyjn¹, polakierowan¹, z danymi i adresem rodziny. Medalik na
³añcuszku zawiesza³o siê na szyi. Ktokolwiek z rodziny by zmar³ i zosta³
pochowany, to nawet po ekshumacji mo¿na by³oby siê dowiedzieæ kim
zmar³y by³ i kogo o œmierci nale¿y powiadomiæ. Medaliki by³y wykonane
z blaszki, wiêc przez wiele lat nie uleg³yby zniszczeniu.

Dalej w drodze. Minêliœmy miejscowoœci o nazwie Stentsch, Wuchts-
dorf i Reppen. Okolica mocno zalesiona. Przypomina moje rodzime stro-
ny... W koñcu dotarliœmy do Frankfurtu nad Odr¹.

09 paŸdziernika, godz. 17.07. Znajdujemy siê przejœciowo w obo-
zie dla jeñców po³o¿onym w miejscowoœci Kistrin. Od razu po przyjeŸdzie
zapowiedziano nam odwszenie. Czekamy i na razie nic. W obozie s¹
Francuzi i W³osi. ¯ywimy siê w³asnymi zapasami. Spotka³em znajomych.
Odzyskaliœmy naszych saperów, miêdzy innymi W³adys³awa.

10 paŸdziernika, godz. 12.30. Ca³y wczorajszy dzieñ spêdziliœmy
na dworze. Ca³y dzieñ. Najgorsze, ¿e pod wieczór zaczê³o padaæ.
Pocz¹tkowo s³abo, ale z czasem tak la³o, ¿e zmokliœmy porz¹dnie. Oko³o
godz. 1.00. zaprowadzono nas do odwszalni. Porozbieraliœmy siê do naga.
Rzeczy, a dok³adnie odzie¿, rêczniki i koce, oddaliœmy do wyprania i po-
szliœmy do przedsionka ³aŸni czekaæ na swoj¹ kolej. St¹d dziesi¹tkami
wkraczaliœmy pod prysznic. Na 10-15 minut. Wpierw lano gor¹c¹ wodê,
a po jakimœ czasie zimn¹. Umy³em siê z wielk¹ przyjemnoœci¹! Z ³aŸni tra-
filiœmy do suszarni, w której sta³ du¿y i ciep³y piec. Po 30 minutach dosta-
liœmy z powrotem nasze ubrania. By³y bardzo gor¹ce. Ubraliœmy siê
w „trzy miga” i pognaliœmy na plac. Zarz¹dzono zbiórkê. Spêdziliœmy na
nim kilka dobrych godzin. Ca³y czas chodzi³em, aby siê nie zaziêbiæ. Byli
jednak tacy, którzy po³o¿yli siê pod go³ym niebem i zasnêli. O godz. 6.00
rano wymarsz i ci¹g dalszy transportu. By³o bardzo ciasno. Znowu t³oczy-
my siê w wagonach towarowych. Jak wyliczy³em na 19 m2 powierzchni
s¹ a¿ 54 osoby... Najpewniej niebawem znów gdzieœ pojedziemy.
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11 paŸdziernika, godz. 9.15. Znowu jedziemy. W nocy prawdo-
podobnie minêliœmy Berlin. Poci¹g mknie. Osi¹ga naprawdê du¿¹ prêd-
koœæ. Visserhövende – miejscowoœæ, w której obecnie stoimy. Ruszamy i...
tak jak zawsze... wszyscy stoj¹cy przewracaj¹ siê na pod³ogê.

12 paŸdziernika, godz. 10.00. Dziœ tatusia imieniny! Niech Ci ko-
chany tatusiu, ca³a rodzinko, Pan Bóg b³ogos³awi! W jak¿e odmiennych
warunkach obchodzimy ten dzieñ...

Wczoraj zatrzymaliœmy siê w miejscowoœci Bremervörde. Rozdano
nam dodatkowy chleb i margarynê, no i pi¹tkami pieszo ruszyliœmy
w drogê. Mimo, i¿ ca³y czas szliœmy asfaltem lub brukiem, to mocno siê
zmordowaliœmy. Po drodze spotykaliœmy Belgów, Francuzów, bolszewi-
ków i innych. W koñcu dotarliœmy do obozu. Tu¿ po wejœciu oddzielono
oficerów. Potem nast¹pi³a rewizja. Musia³em zostawiæ no¿yczki, c¹¿ki
p³askie i latarkê. Szkoda! Po rewizji zaprowadzono nas do baraku.
Roz³o¿yliœmy siê i spaliœmy do rana.

Godz. 12.15. Wczesna pobudka. Potem apel i œniadanie. Poszed³em
siê równie¿ umyæ. Mimo wszystko... czujê siê nieswobodnie. Zdaje siê, ¿e
przyczyn¹ s¹ „baranki”. Psiakoœæ! Nic gorszego! Przed chwil¹ w okolicy
obozu unosi³o siê wiele lœni¹cych samolotów. Wznosi³y siê na wysokoœci
5–6 km. Jeñcy powychodzili przed baraki. Zjad³em trzy „toffi” z mojej
¿elaznej porcji.

13 paŸdziernika, godz. 9.45. Dnia wczorajszego mieliœmy kilka
apeli, czyli po prostu zwyczajnych zbiórek, na których sprawdzano obe-
cnoœæ. Po po³udniu przyniesiono jedzenie. Wœród wielu wrzasków rozda-
no po siedem kartofli na g³owê, po jednym bochenku na siedmiu,
kawa³ek margaryny i po jednej puszce konserw na siedemnastu. Ka¿dy
dosta³ mena¿kê. Po kolacji wydano po 2 dkg cukry na osobê. PóŸniej po-
szed³em spaæ. Po³o¿y³em siê z W³adys³awem na jego kocu. Moim siê
nakryliœmy. Zasn¹³em... Nagle budzi mnie ktoœ i krzyczy – „Mietek, wsta-
waj, alarm!”. Wsta³em. Szybko siê rozbudzi³em. Odmówiliœmy modli-
twê... Anio³ Pañski. Us³yszeliœmy detonacje. Walnê³o gdzieœ w odleg³oœci
20-30 km. Bombardowana by³a ponoæ ca³a okolica. Wróci³em na
pos³anie. Stara³em siê zasn¹æ. Sen przychodzi³ z trudem... z ró¿nych
wzglêdów... ci¹gle gryz³o mnie..., a¿ strach..., jak ogieñ...
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Rano umy³em siê, apel, œniadanie (to co zosta³o od wczoraj) z ciep³¹
kaw¹ i... przenosimy siê do innego baraku (nr 52), gdzie jest jeszcze
wiêkszy brud. Wszystko, nawet bomby, byle nie wszy!

Godz. 10.50. Przed chwil¹ spotka³em Zygmunta Rauchfleischa. To
kolega z mojej klasy gimnazjalnej z Tczewa. Dosta³ siê do niewoli w 1939
roku. Tu w obozie by³ t³umaczem, gdy¿ zna³ jêzyk niemiecki. Towarzyszy³
te¿ niemieckiej komisji lekarskiej. Wygl¹da dobrze i jest dobrze ubrany.
Ha, ha!

14 paŸdziernika, godz. 14.40. Dopiero teraz znalaz³em trochê cza-
su na kolejny wpis. Uzupe³niam wiêc dzieñ wczorajszy. Po wyjœciu „Wê-
dzonki” rozpoczêto rozdzia³ paczek amerykañskich, które ofiarowali nam
obozowi koledzy. Na ka¿d¹ paczkê wypad³o po szeœæ osób. Zawiera³y one:

– puszkê margaryny,
– kilka puszek konserw miêsnych,
– puszkê ³ososia,
– ser,
– puszkê kawy prawdziwej konserwowej,
– puszkê mleka w proszku,
– puszkê „jamu” truskawkowego,
– cukier w kostkach,
– czekoladê (po 1/3 tabliczki),
– rodzynki,
– papierosy (dosta³em 13 sztuk),
– witaminê C (po dwie tabletki)

i wiêcej nie pamiêtam.
15 paŸdziernika, godz. 10.50. W nocy budzi³em siê kilka razy i mu-

sia³em wychodziæ „za krótk¹ potrzeb¹”. Ca³¹ noc kr¹¿y³y samoloty.
Widzia³em smugi œwietlne reflektorów obrony pl. Co jakiœ czas nalot.
O godz. 10.00 zosta³a odprawiona msza œw. przed o³tarzem polowym,
który wykonali koledzy z s¹siedniego baraku. Na dworze s³onecznie,
mimo to zimno. Z powodu przemarzniêcia boli mnie brzuch. Oko³o godz.
17.00 wpad³ Miedzianowski, a w chwilê póŸniej Zygmunt. Porozmawia-
liœmy sobie trochê, poprosi³em go o kilka rzeczy i poszed³. Ma bardzo
ma³o czasu, tym bardziej, ¿e wszyscy „warszawiacy z AK” zatrzymuj¹ go,
wypytuj¹ o ró¿ne rzeczy, itd. Jak widzê, tutejsi koledzy z roku 1939, jak
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i zagraniczni, s¹ wobec nas bardzo uprzejmi i uczynni. Jutro mamy iœæ do
odwszalni. Najwy¿szy czas siê oczyœciæ. Za chwilê idê spaæ.

16 paŸdziernika, godz. 18.30. W nocy strasznie la³o. Przed po³ud-
niem poszliœmy za barak i ugotowaliœmy makaron na mleku amerykañ-
skim. Smakowa³o nadzwyczajnie, tym bardziej, ¿e ¿eœmy je os³odzili.
Wiêkszoœæ spraw za³atwiamy w pi¹tkê (W³adys³aw, Zdrój, Bej, Belka i ja).
Wspólnie rozmawiamy, wszêdzie razem chodzimy, pobieramy prowiant,
gotujemy, jemy, wspólnie te¿ œpimy. Dzisiaj odwiedzi³ nas Zygmunt.
Przyniós³ mi dwa zeszyty, dwa blaszane pude³ka oraz kawa³ek myd³a.
Stara siê jak mo¿e, mimo ¿e jest tak zapracowany. Znów nic z odwszalni.
Jak siê dowiedzia³em idziemy jutro.

17 paŸdziernika, godz. 19.10. Spa³em, jak zwykle, na pod³odze na-
krytej fasowanym kocem. Rano œniadanie – tylko ciep³a kawa, bo chleb
zjad³em wczoraj, a innych zapasów (nawet „toffi”) ju¿ nie mam. Po apelu
zabraliœmy swoje wszystkie rzeczy i sta³ymi pi¹tkami pomaszerowaliœmy
do odwszalni. Ci, którzy mieli futra, skóry itp., oddali je do gazu. Ja da³em
mój pas. Potem oddzielono pozosta³e rzeczy, które musz¹ i mog¹ byæ
dezynfekowane. Nastêpnie, wzi¹wszy myde³ka, poszliœmy do ³aŸni. Wresz-
cie nast¹pi³a d³ugo oczekiwana chwila! Wymyliœmy siê w bardzo ciep³ej
wodzie. Po wyjœciu obejrzeli nas sanitariusze. Pachy i inne ow³osione
miejsca wysmarowali lizolem. Strasznie szczypa³o! Ca³e szczêœcie, ¿e tylko
przez jakieœ 30 minut. Wpuszczono nas do „wysuszalni”. Odczekaliœmy
swoje i gêsiego udaliœmy siê do gabinetu lekarskiego. Jeden z lekarzy, pod
lamp¹, ogl¹da³ wysmarowane lizolem miejsca. Drugi smarowa³ piersi
i rêce jodyn¹. Trzeci robi³ zastrzyki przeciwko czerwonce i tyfusowi,
a czwarty jeszcze co innego. Po tych zabiegach weszliœmy do szatni, gdzie do-
sta³em buty oraz „dymi¹ce” i pogniecione ubranie (podszewka wyp³owia³a).
Ubra³em siê, wzi¹³em wszystkie rzeczy i ju¿ o godz. 13.30 byliœmy z Bejem
w sali nr 5. Przesuszy³em rzeczy i po powrocie pozosta³ych, czyli oko³o
godz. 15.00, poszliœmy na obiad. Zjad³em wszystko, a i tak jestem g³odny.
I to bardzo g³odny! Po obiedzie przejrza³em swoje rzeczy. Portmonetka,
któr¹ zostawi³em w spodniach uleg³a zniszczeniu... pamiêtnik (ten
z ma³ymi fotografiami) te¿ siê uszkodzi³...

18 paŸdziernika, godz. 17.55. Dziœ znów chodzi³em po obiad.
Zmordowa³em siê okrutnie. Bieganie z misami pe³nymi zupy, kartofli,
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czy kawy, nie jest niczym przyjemnym! Jest to bardzo niewygodne
i mêcz¹ce dla tak os³abionych jak my. Koniec moich zapasów. Z g³odu
zjad³em ostatni¹ witaminê C i dwie pigu³ki wêglowe. Po zastrzyku czujê
siê dobrze, nawet nie gor¹czkujê. Dziœ wydawano ¿yletki po jednej na
osobê. Burek mnie ostrzyg³.

19 paŸdziernika, godz. 18.10. Oko³o godz. 11.00 odby³a siê gimna-
styka – skakanie, machanie rêkami, nogami, przysiady itp. Rozgrza³em
siê i zmêczy³em zarazem. Nabra³em ogromnego apetytu. Zamieni³em jed-
nego papierosa na ³y¿kê cukru, któr¹ wsypa³em wieczorem do kawy.
Obiad i kawa by³y dziœ wyj¹tkowo ciep³e. To ju¿ du¿o! Z g³odu obgryza³em
³upinki od kartofli, jad³em amerykañsk¹ kawê i sól (tylko, ¿e to nie
bardzo syci). Od wczoraj czytam mszalnik, codziennie jeden rozdzia³ roz-
myœlania. Zygmunt nie przyszed³, chyba jest zbyt zapracowany. A mo¿e
by na g³ód coœ zaradzi³... Niektórzy maj¹ jeszcze zapasy... ¯eby tak od je-
dzenia mo¿na by³o siê odzwyczaiæ... Zreszt¹ – g³upstwo... Muszê wytrzy-
maæ, wiêc nie narzekam. Dziêki Ci Bo¿e, ¿e chocia¿ ¿yjê. Wkrótce zacznê
siê uczyæ angielskiego. Jeszcze raz maj¹ nas odwszyæ. Jednemu koledze
po ostatnich zabiegach wszystkie rzeczy siê dr¹. No, zobaczymy. G³upim
szczêœcie sprzyja... mo¿e wiêc mnie ominie.

Godz. 19.30. Grupa kolegów ugotowa³a sobie pszenicy na mleku.
Z cukrem. Czêœæ takiej porcji i mnie dali, co w du¿ym stopniu zaspokoi³o
mój wieczorny g³ód. A jak smakowa³o!

20 paŸdziernika, godz. 18.30. Od rana bola³ mnie brzuch. Boli na-
dal. Trochê inaczej ni¿ zwykle, ale mocno. Nawet rano na apel nie po-
szed³em... G³ód nie jest bez znaczenia... Ci¹gle mi doskwiera. Schud³em
tak bardzo, ¿e musia³em zmniejszyæ kalesony, które zaczê³y spadaæ. Brak
jedzenia, czy mo¿e inaczej – ma³e iloœci jedzenia, to nasza g³ówna zmora.
Z utêsknieniem oczekujê ka¿dego z posi³ków, zw³aszcza obiadów. Zreszt¹
nie tylko ja. Ka¿dy z nas boryka siê z tym samym problemem. Gdy zbli¿a
siê pora karmienia wpatrujemy siê w drzwi. Ruch klamki mo¿e oznaczaæ
s³u¿bowych z jedzeniem. W czasie spo¿ywania obiadów panuje nie-
zwyk³a cisza. S³ychaæ tylko nabo¿ne mlaskanie i cmokanie. Nie mam jed-
nak z³udzeñ... koledzy zachowuj¹ czujnoœæ. Nastawiaj¹ ucha, aby
us³yszeæ g³oœ s³u¿bowego – „po dodatek z ka¿dej sali jeden”. Wtenczas
kilku rzuca siê do drzwi i biegnie – jak Kusociñski – na miejsce rozdzia³u
¿ywnoœci.
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22 paŸdziernika, godz. 17.50. Wreszcie znalaz³em trochê wolnego
czasu. Uzupe³niam dzieñ wczorajszy. Wiêc... Przed po³udniem zacz¹³em
uczyæ siê angielskiego. Nagle ktoœ wpad³ i krzykn¹³: „Wyje¿d¿amy...!”
Zapanowa³a powszechna radoœæ, niestety... w chwilê póŸniej wszed³ ko-
mendant sali i zapowiedzia³ przeprowadzkê, ale tylko do innego baraku.
Zaczê³y kr¹¿yæ natychmiast liczne plotki (jak zwykle), ¿e „to s¹ o wiele
gorsze baraki” i „nie ma w nich okien” itd. Po obiedzie poszliœmy siê pa-
kowaæ i przenosiæ rzeczy. Dostaliœmy, mimo wszystko, mi³¹ izbê o wy-
miarach poprzedniej. Nawet z piecem. Ró¿nica jest te¿ taka, ¿e zamiast
poprzednich trzydziestu trzech osób, jest nas dwudziestu. Nasza pi¹tka
dosta³a miejsce pod œcian¹. Ja œpiê przy piecu, który – jak siê okaza³o – nie
tyle grzeje, co dymi. W nocy by³em zmuszony, jak zwykle, dwa razy wy-
chodziæ do „OO”.

23 paŸdziernika, godz. 14.00. Jestem z³y, jak dziki osio³! Ma³pie
porz¹dki u nas! Poniewa¿ dzisiejszy sprz¹taj¹cy gdzieœ „raczy³” siê zawie-
ruszyæ, znów zosta³em wyznaczony po obiad. Jako, ¿e braliœmy jako pierwsi,
pomyœla³em, ¿e pobieranie nie potrwa d³ugo i poszed³em bez p³aszcza.
Jak na z³oœæ zupy jeszcze nie by³o, a tylko kartofle. Jedni wziêli kartofle
i poszli. Zupa mia³a byæ za godzinê, tj. o godz. 13.15. Znalaz³ siê jeden
„m¹dry” doradca, który powiedzia³: „to my poczekamy tê chwilkê”. No
i czekaliœmy. Zmarz³em okrutnie. W koñcu dostaliœmy zupê. Przynios³em
j¹ w dwóch konwiach. Los chcia³, ¿e przy rozdziale dosta³ nam siê na
spó³kê z sal¹ 9 kocio³ek na czterdzieœci osób. Przy rozdawaniu zupy do-
sta³em ma³o kapusty, a du¿o wody. Kartofle by³y ju¿ oczywiœcie zimne.
A dzisiejszy sprz¹taj¹cy, ten co siê zawieruszy³, zd¹¿y³ siê ju¿ objeœæ. Psia-
koœæ! Na nastêpny raz w czasie obiadu (tzn. zbiórki po obiad) te¿ sobie
powêdrujê w jakieœ oddalone miejsce. Te¿ siê zawieruszê.

24 paŸdziernika, godz. 14.40. Wczoraj mocno siê zdenerwowa³em
i zapomnia³em napisaæ, ¿e rano spotka³em siê z koleg¹ z Tczewa, Szczês-
nym, z którym trochê porozmawialiœmy.

Godz. 17.30. Wczorajsze popo³udnie by³o bardzo urozmaicone. Zapi-
sa³em siê na kurs jêzyka niemieckiego dla zaawansowanych. Wieczorem
poszed³em na pogawêdkê, a raczej gawêdê o Stanach Zjednoczonych,
któr¹ prowadzi³ jeden ze starszych kolegów. Po tej gawêdzie – koncert
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skrzypcowy. Nieszczêsny „artysta” czêsto siê myli³ i gra³ niezbyt ³adne
kawa³ki.

Dziœ rano by³em na gimnastyce. Mocno mnie wyczerpa³a. Po tych
„cielêcych” æwiczeniach otrzyma³em wiadomoœæ, ¿e w Warszawie zosta³a
reszta ludnoœci, ¿e Niemcy nie stosuj¹ ¿adnych represji, a ludnoœæ odnosi
siê do Wehrmachtu raczej przychylnie... To chyba Wy, Mamusiu, Tatusiu
i Ninko te¿ zostaliœcie... Ale lepiej uciekajcie stamt¹d...! Na razie tyle.
Przygotowa³em sobie ju¿ drugi pamiêtnik.

25 paŸdziernika, godz. 12.45. W tej chwili s³ychaæ warkot przela-
tuj¹cej nad chmurami eskadry samolotów. A¿ barak siê trzêsie... Ci¹gle
(godz. 13.10) jeszcze przelatuj¹...

Godz. 20.20. przelot trwa³ dobr¹ godzinê. W miêdzyczasie przynieœli
obiad. Jako dodatkowy prowiant dostaliœmy marmoladê. Po po³udniu
wpad³ Zygmunt i przyniós³ kilogram kaszy jaglanej. Jutro ugotujemy so-
bie œniadanie! Na to konto zjad³em ju¿ ca³¹ zaoszczêdzon¹ porcjê chleba.
Podobno jutro maj¹ nam daæ po dziesiêæ papierosów amerykañskich.
Ca³y dzieñ boli mnie brzuch – jak nigdy. Rozmawiamy sobie z Bejem
i Belk¹ o czasach szkolnych. Niektórzy w tym czasie ucz¹ siê jêzyków,
a jeszcze inni graj¹ w karty. Gra w karty jest popularn¹ rozrywk¹. Koledzy
robi¹ stó³ z walizek, kartonów lub krzese³, okrywaj¹ jak¹œ tkanin¹, sia-
daj¹ wokó³ i oddaj¹ siê miêdzy innymi „bridge'owi”.

26 paŸdziernika, godz. 18.00. Od dwóch godzin mam bóle brzu-
cha. Na szczêœcie nie tak silne jak wczoraj. Dzieñ jest bardzo zimny. Wieje
wilgotny i przejmuj¹cy wiatr. Dzieñ jak co dzieñ. By³em na lekcji jêzyka
angielskiego. Potem uczestniczy³em w wyk³adzie o elektrowniach. Pro-
wadzi³ go Szpakowaty, zwany przez nas „Wujem”. Jest to ten „pan w ma-
ciejówce”, który jeszcze w Warszawie id¹c do schronu przechodzi³ przez
nasz¹ kamienicê. Ten sam „Wuj” zosta³ wybrany przez nasz¹ salê jako
kandydat do oficerskiego s¹du honorowego, który siê tworzy³. Spisuj¹ na-
sze nazwiska i adresy rodzin. Ponoæ dla odszukania przez Czerwony Krzy¿.

27 paŸdziernika. Przejmuj¹ce zimno. Zaczyna m¿yæ. Wiatr ci¹gle
wschodni. Rano by³a mg³a. Ugotowaliœmy sobie kaszy sprezentowanej
przez Zygmunta. Chocia¿ niekraszona, by³a smaczna i gor¹ca. Obiad i kolacja
nie by³y ciep³e. Niestety... Po obozie rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e nadesz³y
dla nas paczki. Daj Bo¿e... W ogóle wygl¹da, ¿e chyba tu zostaniemy, ¿e
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bêdziemy w tym obozie zimowaæ. Zaczê³y siê prace naprawcze i konser-
wacyjne. Dotycz¹ g³ównie baraków – gdzie przyniesiono ¿elazne piecyki,
oraz ustêpów – w których ustawiane s¹ nowe miski klozetowe. Ma³o
tego! To by³a wiadomoœæ wieczora! W „OO” zamontowano instalacjê
elektryczn¹, bêdzie œwiat³o! Poza tym utworzono zak³ad krawiecki. Dziœ
brzuch ju¿ mnie tak bardzo nie boli.

28 paŸdziernika. godz. 11.03. Przed chwil¹ rozpocz¹³ siê wyk³ad
o elektryfikacji w Polsce. Siedzê sobie przy piecu. W izbie nareszcie jest
ciep³o. Tak jak pisa³em – dziêki temu, ¿e zainstalowano nowy piecyk ¿ela-
zny. Na dworze b³oto, deszcz pada od wczorajszego wieczora. Dziœ jestem
dy¿urnym i chodzê po prowiant. Belka wczoraj postara³ siê o dwa ilustro-
wane czasopisma. W jednym umieszczono ju¿ zdjêcia z Powstania War-
szawskiego. Piszê oszczêdnie z powodu braku papieru.

Godz. 17.30. Po lekcji niemieckiego poszliœmy w piêædziesiêciu do
ewidencji. Biuro znajdowa³o siê w jednym z baraków za kuchni¹. Spisali
dane osobowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, kazali zrobiæ
odcisk palca na karcie, wreszcie przyjêli pieni¹dze do depozytu. Odda³em
1.165 z³. Kilka drobiazgów zostawi³em przy sobie. Ka¿dy z nas otrzyma³
tabliczkê z napisem: Kr. Gef. Lg. XB oraz numerem jenieckim. Mój numer
to: 225316. Wkrótce mamy otrzymaæ pocztówki, które bêdziemy mogli
powysy³aæ do domu...

Godz. 18.55. Przypomnia³em sobie, ¿e dostaliœmy „cerê” do skarpet.
29 paŸdziernika, godz. 14.05. Niedziela. Piêkny, s³oneczny dzieñ.

Powietrze mroŸne. Mszy œw. dziœ nie by³o. W Warszawie nie ma ju¿ lud-
noœci cywilnej, czyli i Wy, kochani, musieliœcie chudobê opuœciæ... Dosta-
liœmy pocztówki, które mo¿emy wys³aæ do swoich bliskich. Piszê do
znajomych z Poznania.

30 paŸdziernika, godz. 11.05. Pogoda nieprzyjemna. Jest pochmu-
rno. Nie jest a¿ tak zimno, jak jeszcze kilka dni temu, ale jestem przema-
rzniêty. Wczoraj spacerowa³em z Belk¹ po boisku. Nagle Bej wypad³
z baraku i w sposób „migowy” zawo³a³ nas do siebie. Czym prêdzej pod-
biegliœmy. Okaza³o siê, ¿e nasza sala wylosowa³a dodatkow¹ miskê karto-
fli. Jak¿e mi³a niespodzianka! W sposób b³yskawiczny wp³ynê³a na
nastrój zgromadzonych. Miêliœmy o wiele lepsze humory! Po skonsumo-
waniu niespodzianki wywi¹za³a siê dyskusja na temat paczek. Koledzy
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narzekali zw³aszcza na ich przydzia³ i podzia³. Dlaczego my, mê¿czyŸni,
mamy otrzymaæ jedn¹ paczkê na dwóch, a kobiety po pó³torej na g³owê?
W wyniku rozmowy doszliœmy do wniosku, ¿e jest to ra¿¹ca niesprawied-
liwoœæ. Po jakimœ czasie dosz³a do nas œwietna nowina. Mianowicie, ¿e
dostaniemy po jednej paczce! O godz. 17.30 zosta³a odprawiona, w bra-
mie jednego z baraków, msza œw., w której nie tylko brali udzia³ oficero-
wie, ale i zza p³otu szeregowcy z Mokotowa. Po mszy kolejna gor¹ca
dyskusja. Zwi¹zana z ró¿nymi pojawiaj¹cymi siê plotkami. Plotek, naj-
ró¿niejszych, jest naprawdê wiele.

Godz. 12.55. Zawo³ano na obiad. Miêdzy wyk³adem a angielskim,
który siê w tej chwili skoñczy³, zostaliœmy po czterech sfotografowani.
Ka¿dy trzyma³ przed sob¹ tabliczkê z numerem jenieckim i nazw¹ obozu.
Nasza trójka: Bej, Belka i ja staliœmy razem. Do³¹czono do nas jakiegoœ
„ch³ystka” i wykonano zdjêcie.

Godz. 20.25. Od po³udnia leje bez przerwy. B³oto, jak nigdy. Belka
przyniós³ gazety: „Mittagsblatt” i „Hamburger Zeitung”. Zawsze coœ do
czytania. O ksi¹¿ki by³o bardzo trudno. Za chwilê idê spaæ. Czekam tylko
na „karciarzy”.

01 listopada, godz. 14.40. Dziœ dzieñ Wszystkich Œwiêtych. Kolejny
dzieñ min¹³ bezpowrotnie. Czas leci... Pomimo to, ¿yliœmy wczorajszymi
paczkami. Chyba nie by³o osoby, która by o nich nie myœla³a, czy nie
mówi³a. Kilku przypadkowych plotkarzy, którzy parê razy nawiedzali
nasz pokój, narobi³o rwetesu. Zak³ócili spokojn¹ atmosferê. Wywo³ali
kolejn¹ gor¹c¹ dyskusjê, a wrêcz ma³¹ awanturê. Dosz³o do tego, ¿e wiêk-
szoœæ oficerów zaczê³a podejrzewaæ podchor¹¿ych z 1939 roku o kombi-
nacje na w³asn¹ korzyœæ. Sprawa wywo³a³a emocje. Zainteresowa³ siê ni¹
nasz komendant. Zbada³ prawdziwoœæ przekazanych nam informacji. Na
szczêœcie przyniós³ uspokajaj¹ce wieœci. ¯adnych oszustw zwi¹zanych
z paczkami nie by³o! G³upie plotki! Wieczorem odby³ siê wyk³ad jednego
z kolegów. Mówi³ o „Socjalistycznych i prawnych podstawach ma³¿eñ-
skich”. Uwa¿am, ¿e odczyt by³ dobry. Zgadzam siê zupe³nie z wyg³oszo-
nymi przez kolegê teoriami.

Godz. 20.25. W izbie ciep³o. Po apelu przywieziono paczki. Na sam¹
wiadomoœæ wszyscy siê ucieszyli. Niektórzy zaczêli nawet skakaæ i krzy-
czeæ. Jak ma³e dzieci! Ka¿dy z nas dosta³:
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– pó³torej puszki konserwy ¿ywnoœciowej (ja dosta³em pó³ puszki fasoli
w sosie pomidorowym i ca³¹ puszkê miêsno-jarzynow¹),

– jedn¹ puszkê d¿emu,
– pó³ torebki mleka w proszku,
– pó³ torebki kakao,
– pó³torej tabliczki masy w rodzaju naszych krówek (bardzo smacz-

ne...!)
Zapomnia³em napisaæ, ¿e s¹ to paczki argentyñskie. Co do ich wartoœci,

to nie s¹ one wcale gorsze od amerykañskich. Szybko wsun¹³em fasolê.
Nie smakowa³a mi zbytnio. Uwa¿am jednak, ¿e „darowanemu koniowi
w zêby siê nie zagl¹da”. „Krówki” nadzwyczajne! Zreszt¹ o s³odyczach
inaczej mówiæ nie mogê! Burek, za wzorem innego kolegi oficera, zbudo-
wa³ przenoœny piecyk, który zu¿ywa bardzo ma³o opa³u, a jednoczeœnie
szybko siê rozgrzewa. I ja sobie taki piecyk zbudujê. Boli mnie brzuch, byæ
mo¿e, ¿e z ob¿arstwa. Idziemy spaæ. Dziêki Bogu za tak¹ pomoc.

02 listopada, godz. 19.50. Dzieñ Zaduszny. Wieczny odpoczynek
racz daæ Panie tym wszystkim, którzy w obronie Ojczyzny zginêli. Tym,
którzy nawet grobu swego nie maj¹. Krewnym moim i przyjacio³om. Tak¿e
tym, o których wszyscy zapomnieli. Dzieñ dzisiejszy zasadniczo niepo-
godny, chocia¿ by³y chwile, gdy wygl¹da³o s³oñce. Przedpo³udnie zesz³o
mi na zjadaniu paczki. O godz. 17.00 uroczysty apel poleg³ych – œpiew
chóru, przemowa kapelana i modlitwa. Dowiedzieliœmy siê, ¿e od teraz
salutujemy ca³¹ rêk¹ zamiast dwoma palcami. Po apelu poleg³ych ci¹g
dalszy jedzenia. Odgrza³em konserwê jarzynowo-miêsn¹. By³y w niej ka-
rtofle, marchewka, wo³owina i sos. Smakowa³o prima! Po tej sutej kolacji
deser. Dostaliœmy myd³o toaletowe i do golenia po jednym na czworo.

03 listopada, godz. 19.15. Dzisiejszy dzieñ to pogodowa przepla-
tanka – chwilami leje, ¿e a¿ strach, tak¿e grad pada, a chwilami s³oñce
piêknie œwieci. Ukaza³a siê têcza o wyj¹tkowo silnych barwach. Przed
po³udniem budowano u nas piecyki do gotowania, np. z puszek od kon-
serw. Zacerowa³em skarpetki. Niezbyt sz³a mi ta robota, ale z czasem siê
nauczê. Jutro znów mamy dostaæ po paczce na dwóch. Wieczorem
przyrz¹dzaliœmy z Bejem dla Belki, który jest od wczoraj w izbie chorych,
obiad sk³adaj¹cy siê z dwóch porcji kartofli i jednej konserwy kartoflano-
-miêsnej. Nie zjad³ wszystkiego, wiêc siê poczêstowaliœmy. Zreszt¹ dziœ
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nie jestem g³odny. Na korytarzu, jak w obozie harcerskim – wszyscy go-
tuj¹ sobie kolacjê na piecykach z puszek.

05 listopada, godz. 18.05. Wczoraj mia³em tyle zajêæ, ¿e nie
zd¹¿y³em nic wpisaæ. By³em dy¿urnym prowiantowym. Dzieñ wygl¹da³
tak... Rano kawê przynieœli koledzy z sali nr 9. Potem apel. Odby³a siê tak¿e
lekcja angielskiego. W godzinach popo³udniowych us³yszeliœmy znów
warkot samolotów. Wygl¹dnêliœmy za okno i ujrzeliœmy mnóstwo bom-
bowców. W ich pobli¿u lata³y tak¿e myœliwce. Nalot trwa³ przesz³o godzi-
nê. Zewsz¹d s³ychaæ by³o detonacje. Zw³aszcza dwie zrobi³y na nas
wra¿enie. By³y tak mocne, ¿e a¿ zatrz¹s³ siê barak. O godz. 14.00 nadzwy-
czajny apel – staliœmy prawie dwie godziny na dworze. Oko³o godz. 16.00
poszliœmy na obiad. Pierwszy raz by³a kapusta z brukwi¹ – nawet dosyæ
smakowa³o. Na dodatek – marmolada. Po drodze powrotnej przynios³em
kilka puszek, z których zrobiê piecyk. Wieczorem dostaliœmy blankiety
listowe i na paczki. To tyle o dniu wczorajszym.

Dziœ pobudka o godz. 7.00, a apel o godz. 8.00. Poniewa¿ „Panowie
Oficerowie” – oczywiœcie niektórzy – raczyli siê spóŸniæ, na jego rozpoczê-
cie czekaliœmy bardzo d³ugo. Po apelu mycie. Zagrza³em Belce herbatê.
Nastêpnie wylosowa³em dok¹d mam wys³aæ bon na paczkê, no i wy-
pad³o, ¿e do cioci Jadzi z Sokolnik. Tam te¿ napisa³em list. Obiad by³ bar-
dzo wczeœnie. W miêdzyczasie na naszym korytarzu (najd³u¿szym)
zbudowano o³tarz, przed którym odprawiono mszê œw. (dziœ bowiem
mamy niedzielê). Beja bol¹ zêby. Strasznie spuch³. Najgorzej, ¿e w naszej
izbie zasz³o ju¿ kilka przypadków kradzie¿y... Tak, tak! Du¿o siê zawsze
mówi o honorze i OjczyŸnie, tylko o Bogu siê zapomina. Bez tego i honor
nic nie znaczy. Jutro mamy dostaæ paczki. Pogoda od dwóch dni bardzo
wietrzna, ale za to bez deszczu. Wiatr od po³udniowego zachodu. Mamy
wiêc trochê cieplej. Mimo wszystko wczoraj wieczorem i dziœ rano bola³a
mnie g³owa. W ogóle czujê siê dziœ bardzo os³abiony.

06 listopada, godz. 20.00. Poranek by³ pochmurny. Reszta dnia sto-
sunkowo ciep³a i s³oneczna. Na œniadanie wypi³em kilka ³yków herbaty.
Chleba od wczoraj nie mia³em. Belce znios³em herbatê w mena¿ce. Po-
czêstowa³ mnie kawa³kiem chleba, chocia¿ siê opiera³em i dziêkowa³em.
Po powrocie zabra³em siê do budowy piecyka z czterech puszek od kon-
serw. Mordowa³em siê przy tym co najmniej przez dwie i pó³ godziny. Po
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d³ugich i ciê¿kich zmaganiach, za pomoc¹ no¿yczek, starego bosaka,
gwoŸdzia i scyzoryka, uda³o siê! Zbudowa³em piecyk. Wprawdzie nie taki
jaki pocz¹tkowo planowa³em, ale wystarczaj¹cy na moje potrzeby i dosyæ
wygodny do przenoszenia. Dobrze siê w nim pali (tak przynajmniej
twierdz¹ koledzy). Nie trzeba du¿o opa³u. Jest ekonomiczny. Dziœ dostali-
œmy osiem kawa³ków papieru toaletowego. Oko³o godz. 16.00 przyniesio-
no paczki. Niestety... by³y w okropnym stanie. Najlepiej œwiadcz¹ o tym
robaki... No, idê spaæ.

08 listopada, godz. 20.30. Dziwny tutaj klimat... Leje jak z cebra, za
chwilê œwieci s³oñce, znów leje itd. Dziœ oprócz deszczu pada³ grad.
Wczorajszy wieczór min¹³ nadzwyczaj pogodnie i swojsko – œpiewaliœmy
piosenki wojskowe, te dawne, nastrojowe. Przy piecu by³o ciep³o, bo do-
staliœmy torf i „tak siê siedzia³o”. W urzêdowym og³oszeniu naszej
komendy og³osili, ¿e mo¿na korespondowaæ z bliskimi krewnymi o tym
samym nazwisku. Zg³osi³em siê pomimo to do korespondencji z wujkiem
Jasiem (brat mojej matki, by³ od 1939 roku w oflagu w Murnau). By³bym
zapomnia³ – rano zosta³a odprawiona msza œw. ¿a³obna za œp. mjr Ratusza.
Major zosta³ zastrzelony przez niemieckiego feldfebla. Oficjalny powód –
Polak, nios¹c zupê do baraków, potr¹ci³ id¹cego Niemca. O ile wiem, to
naprawdê by³o tak, ¿e droga, któr¹ szed³ major by³a bardzo œliska po
deszczu, a niesienie zupy w misce – jak wspomnia³em – by³o bardzo nie-
wygodne. Widocznie siê biedak poœlizgn¹³ i straci³ równowagê. Pech
chcia³, ¿e polecia³ akurat w kierunku Niemca... Prze¿y³ kawa³ wojny...
¿eby tak g³upio zgin¹æ... Na dziœ wystarczy. Idê spaæ.

09 listopada, godz. 20.45. Kiedy wreszcie nadejd¹ wiadomoœci
z domu...? Czekam z niecierpliwoœci¹!

12 listopada, godz. 16.30. Zdarzy³o siê, ¿e a¿ dwa dni nic nie wpisy-
wa³em. Dlaczego? Dlatego, ¿e przedwczoraj by³em dy¿urnym ¿ywnoœcio-
wym i mia³em stale robotê przy noszeniu „¿arcia”. Uzupe³niam braki...
Wczoraj by³o mroŸno. Ca³y czas. Porz¹dnie zmarz³em. Belka wróci³ z izby
chorych. Wieczorem, oko³o godz. 19.00, nasz¹ okolicê mocno bombardo-
wano – widaæ by³o czêste b³yski wybuchaj¹cych bomb, masê reflektorów
oœwietlaj¹cych, wybuchy artylerii pl i p³on¹ce zestrzelone samoloty (po-
dobno dwa). Nalot trwa³ przesz³o godzinê. W nocy okropnie zmarz³em
i musia³em trzy razy wychodziæ do ustêpu.
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Dziœ rano, aby siê trochê rozgrzaæ, zamiot³em salê. Chcia³em, nie wiem
po raz który, iœæ do spowiedzi, ale zawsze jakoœ nie mam odwagi, nie
wiem dlaczego... Msza œw. by³a oko³o godz. 9.30. Na kazaniu ks. kapelan
skupi³ siê na nas, oficerach. Mówi³ rzeczy przykre. Skarci³ nas za zacho-
wanie. Za kradzie¿e i oszustwa, za wyzyskiwanie kolegów, za paskudny
jêzyk. Wspomnia³ te¿ o niesubordynacji. Powiedzia³ wiele bardzo przy-
krych s³ów. Uwa¿am jednak, ¿e s³usznie. Ksi¹dz mia³ racjê. Przykro to
pisaæ, ale mia³ racjê. Oficerowie strasznie siê oburzyli... Prawda w oczy
kole! Kazanie oceniam jako bardzo dobre. Zmieniaj¹c temat – jeden z ko-
legów dosta³ list od rodziny. Czeka³ ca³y miesi¹c, ale siê doczeka³. Mo¿e
i ja w koñcu dostanê? Mo¿e od Was, kochani? Co tam u Was? Mam nadzie-
jê, ¿e ¿yjecie!

13 listopada, godz. 20.40. Rano pranie. Zmordowa³em siê jak dziki
osio³. Rozgrza³em siê tak, ¿e nawet g³owê umy³em w zimnej wodzie. Potem
montowa³em drugi piecyk. „Na eksport”. Nie uda³o mi siê go skoñczyæ, bo
zabrak³o narzêdzi. Na obiad dostaliœmy nowy rodzaj zupy. Bardzo smacz-
na. By³y w niej nawet dwa kawa³ki miêsa oraz cztery kartofle. Trafi³ mi
siê jeden olbrzymi. Pod wieczór otrzymaliœmy pocztówki. Pojutrze maj¹
byæ paczki, po jednej dla ka¿dego. Otrzyma³em wiadomoœæ, ¿e w Warsza-
wie s¹ jeszcze ludzie. Hm...

15 listopada, godz. 13.00. Pada œnieg z deszczem. Prawie od rana.
Na dodatek wczoraj dawali tylko jeden serek dla trzech osób. W czasie
rozdzia³u suchego prowiantu powsta³a awantura. Jeden z kolegów, który
by³ podczas podzia³u nieobecny, po powrocie za¿¹da³ dodatku. Okaza³o
siê, ¿e inny kolega pobra³ jego porcjê i po³o¿y³ na stole. Na stole jednak ni-
czego nie by³o. Serek zgin¹³! Jak? Nie wiadomo. I o to powsta³a ca³a
awantura. Zreszt¹ nie ma dnia, aby nie powstawa³y u nas k³ótnie o byle
co lub o nic. Dziœ np. zginê³a miska pe³na kartofli. Jacyœ oficerowie po-
wsadzali je do kieszeni i zabrali dla siebie. Ale leje! Œnieg z deszczem! Jest
zimno i dlatego siedzê w p³aszczu. Kiedy st¹d wyjedziemy do oflagu...?
Czekamy ju¿ przesz³o miesi¹c... ¯adnych wiadomoœci z domu...

Godz. 19.50. Zygmunt zupe³nie siê nie pokazuje... Chyba o nas zapom-
nia³... ¯eby tak sk¹dœ dostaæ papierosy. Niektórzy palacze gotowi s¹ na-
wet oddaæ zapas ¿ywnoœci, byle tylko dostaæ kilka papierosów. Na
przyk³ad za dwadzieœcia papierosów amerykañskich mo¿na dostaæ szeœæ
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porcji chleba! Za jednego amerykañskiego papierosa – mena¿ê zupy, za
dwa – porcjê margaryny, a za od siedmiu do dziesiêciu sztuk – ca³¹ kon-
serwê argentyñsk¹! Niektórzy sprzedaj¹ zegarki. Dziêki temu te¿ mo¿na
przez jakiœ czas pojeœæ lepiej... S¹ tacy, którzy wol¹ nawet nie jeœæ i odstê-
puj¹ ca³e porcje, aby zapaliæ... wszystko, aby zapaliæ... Podziwiam g³upotê
tych ludzi... Tak poza tym, to rad by³bym nogi do kieszeni w³o¿yæ. Ale¿
zimno! Po po³udniu by³a k³ótnia o drzewo do piecyków... Do czego dopro-
wadza zimno i g³ód. O, jacy my ludzie jesteœmy g³upi, ¿e siê tylko bijemy,
mordujemy, okradamy, wzajemnie nienawidzimy... Po co to?

16 listopada, godz. 20.15. Znów zmiana pogody – mglisto, mokro
i b³oto. Rano, po apelu, poszed³em siê umyæ. Niestety zamknêli wodê.
Z mycia i prania figa! Po obiedzie napisa³em list do Zygmunta, aby nas
odwiedzi³. O dziwo...! Pó³ godziny po oddaniu listu wchodzi Zygmunt.
Dowiedzia³em siê o niektórych sprawach (!), porozmawialiœmy sobie
dobr¹ godzinê i poprosi³em go o kilka przys³ug. Po odejœciu Zygi przynie-
œli paczki argentyñskie (takie jak ostatnio). Koledzy trenuj¹ ró¿ne sztuki
walki, np. ju-jitsu. I ja wzi¹³em udzia³ w takich zajêciach. Stan¹³em
w szranki ze Zdrojem. Oberwa³em ciosem w têtnicê. Zrobi³o mi siê ciem-
no, szczêka podskoczy³a i ugryz³em siê w wargê... Kiedy wreszcie otrzy-
mam wiadomoœæ z domu?

17 listopada, godz. 20.30. Dzieñ dzisiejszy, mimo i¿ dla mnie wa¿-
ny, jednak okropnie pokrêcony. Rano chcia³em praæ, ale zabrak³o wody.
PóŸniej woda by³a, lecz ochota na pranie minê³a. Oprócz tego bola³ mnie
brzuch, wiêc do roboty by³em niezdolny. „Wuj” odwadnia plac przed ba-
rakiem i robi drogê do ustêpu. Pomog³em tylko tyle, ¿e zrobi³em rury do
drenowania. Wykona³em je z puszek. Obiad przyniesiono podczas, gdy
by³em na wyk³adzie. SpóŸni³em siê. Prawie zapomnia³bym napisaæ, ¿e
skoñczy³em dziœ 24 lata. Dlatego dzieñ dla mnie wa¿ny... I nie ma listu
z domu...

18 listopada, godz. 20.25. Jestem z³y, ¿e a¿ strach. Zdenerwowa³y
mnie te paskudne wyk³ady, które odbywaj¹ siê w naszej izbie. Od rana do
wieczora. Mieliœmy dziœ cztery wyk³ady. Ani praæ, ani cerowaæ, ani siê ru-
szyæ, ani gwoŸdzia wbiæ... Nic! Pogoda taka, ¿e psa na dwór nie wygonisz
– leje (dos³ownie) bez przerwy. Dach przecieka. I to jeszcze leci na mój
koc... Przed barakiem mamy ju¿ staw. Ca³e szczêœcie, ¿e mam dobre obu-
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wie. Dziêki temu ci¹gle mam suche stopy. W umywalni te¿ tragedia.
Wody by³o do kostek. Znów dosz³o do k³ótni. Jak zawsze z powodu nie-
sprawiedliwego podzia³u ¿ywnoœci. Oko³o godz. 14.30 wszed³ Zyga. Przy-
niós³ mi zeszyt, swoj¹ pocztówkê i dwie ksi¹¿ki. Jedna z nich to
szwajcarski podrêcznik do nauki angielskiego napisany po francusku.
Bêdê mia³ co robiæ. Porozmawialiœmy sobie chwilê i poszed³. Musia³
lecieæ. Jak zawsze, Zyga ma pe³no spraw. Przyrzek³, ¿e odwiedzi mnie ju-
tro. Zacz¹³em robiæ podstawkê do msza³u dla naszego kapelana. Jeszcze
jej nie skoñczy³em. Chcia³em pójœæ jutro do spowiedzi, ale widzê, ¿e nic
z tego... Dali nam listy i blankiety paczkowe. Ale z domu nic... Ani wiado-
moœci... Zreszt¹ mo¿e jutro coœ bêdzie? Mo¿e jakiœ list?

19 listopada, godz. 20.10. Dzisiejszy dzieñ up³yn¹³ pod znakiem
bólu brzucha. Bon na paczkê wys³a³em na adres podany przez Zygmunta
do Szwajcarii, a list do Dunajskich. Za drutami (u szeregowych) spot-
ka³em Na³êcza i Staœka Kopaniê. Jutro znów odczyty i inne g³upoty. Idê
spaæ.

22 listopada, godz. 22.20. Na pewno mam pecha. Zreszt¹... O tym
potem. Wczoraj mieliœmy bardzo smaczn¹ kapustê z kasz¹ i chlebem oraz
miêso. Niektórzy dostali po kilka kawa³ków. Ja trafi³em tylko na jeden.
Rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e czêœæ oficerów jedzie do Murnau do oflagu
VIIA. To jest tam, gdzie jest wujek Jasiu. Wiadomoœæ by³a nieoficjalna,
wiêc siê nie zg³osi³em. Jednak wszed³ mi ten wyjazd g³êboko w g³owê.

Dziœ siê dowiedzia³em, ¿e wjazd naprawdê bêdzie organizowany.
Drog¹ s³u¿bow¹ chcia³em zg³osiæ siê do pu³kownika (komendanta obo-
zu) o przydzia³ do Murnau. Nawet nie doszed³em... Inni mnie nie dopu-
œcili... O interwencjê i pomoc poprosi³em wiêc mjr. Boñczê, który poszed³
w tej sprawie osobiœcie. Po powrocie oznajmi³, ¿e lista jest przepe³niona,
¿e zrobi³ co móg³ i za nic nie rêczy. Oczywiœcie podziêkowa³em mu za to,
co uczyni³. Teraz przysz³o mi czekaæ na odpowiedŸ. S¹dzê, ¿e jednak nie
pojadê. Bez pleców..., bez protekcji..., bez pieniêdzy... tylko uczciw¹
drog¹? Napisa³em list do wujka Jasia. Przedstawi³em mu ca³¹ sytuacjê.
Napisa³em, ¿e jak siê uda, to siê spotkamy. Na wszelki wypadek napra-
wi³em walizkê – wzmocni³em listewkami i zrobi³em naro¿nik z blachy.
Bardzo, ale to bardzo w¹tpiê... by mi siê uda³o. G³upim szczêœcie sprzyja...
mo¿e wiêc jest szansa?
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23 listopada, godz. 20.35. Leje jak z cebra... W nocy tez la³o. Przed-
wczoraj wylosowa³em wysy³kê 150 marek. Przekaza³em je do Sokolnik.
List od wujka Jasia przepisa³em i odda³em mjrowi Boñczy. Na wyjazd
zupe³nie nie liczê. Pod wieczór œpiewaliœmy sobie ró¿ne piosenki, ja
gra³em na organkach. Zacz¹³em sobie wypisywaæ angielskie, francuskie
i niemieckie s³ówka. Belka jest w szpitalu. Zaczynaj¹ nadchodziæ odpo-
wiedzi na listy wysy³ane do kraju. Jeden z kolegów dosta³ list z £odzi.
Mo¿e i do mnie coœ bêdzie? Mówi¹, ¿e mamy jechaæ do Janikowa lub Pi³y,
ale uwa¿am, ¿e to wszystko bujdy. Plotki i nic wiêcej. Daj Bo¿e, ¿eby tylko
z domu dostaæ wiadomoœæ...

24 listopada, godz. 20.50. Mia³em dziœ dy¿ur z Bejem. O godz. 6.30
po kawê. Nic przyjemnego. Nie doœæ, ¿e dy¿ur, to jeszcze bieganie
w b³ocie... Potem apel, mycie i porz¹dki. Rano czu³em siê bardzo s³abo.
O godz. 9.00 zbiórka. Wywo³ano tych, którzy maj¹ jechaæ do Murnau.
Wœród nich mo¿na by³o zauwa¿yæ wielu „handlarzy”, zwanych te¿ „kom-
binatorami”. To faceci, którzy za pomoc¹ „americzków” i innych dolarów
robili interesy. Tak jak siê domyœla³em, mnie nie wywo³ano... Nici w wy-
jazdu. Emocje opad³y. Jednym s³owem atmosfera siê oczyœci³a. Mjr Boñcza
i mjr Sarna po¿egnali siê z nami osobiœcie, przy czym ten pierwszy powie-
dzia³, ¿e „¿a³uje, ¿e nie móg³ nic dla mnie zrobiæ”. Trudno. Szczêœliwcy
pojechali... Wiadomoœci z domu jak nie by³o, tak nie ma.

26 listopada, godz. 20.15. I wczoraj nie wpisywa³em. Dlaczego...?
Aha! Rano po œniadaniu „gwizdanym” zabra³em siê do fabrykacji podsta-
wki pod msza³. Mordowa³em siê scyzorykiem ca³y dzieñ, a¿ sobie rêce od-
cisn¹³em. Jeszcze nie skoñczy³em. Dodatkowo zabra³em siê do naprawy
walizki naszego komendanta sali. I te¿ nie skoñczy³em. Oprócz tego przy-
gotowa³em kilka puszek do wyrobu piecyków dla naszej trójki.

Dziœ rano umy³em siê do po³owy i zabra³em do wykoñczenia podsta-
wki. Przed godz. 9.30 skoñczy³em. Poszed³em na mszê œw. Do spowiedzi
nie zd¹¿y³em, poniewa¿ ksi¹dz by³ ju¿ w ornacie. Msza œw. zosta³a odpra-
wiona na dworze. Ks. kapelan by³ mocno wzburzony, bo musia³ sam oso-
biœcie wo³aæ oficerów na mszê œw. Tak, tak... Sam osobiœcie musia³ wo³aæ
oficerów na mszê œw.! Potem obiad. Po obiedzie przynieœli pocztówki.
Napisa³em do Mata. Na chwilê wpad³ Zyga. Przyniós³ aspirynê i o³ówki.
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Porozmawialiœmy trochê. Nie siedzia³ d³ugo. Bo¿e, ¿eby by³a wiadomoœæ
z domu...

27 listopada, godz. 20.05. Zrobi³o siê bardzo zimno. Rano szron
i mróz, a w dzieñ s³oñce. Mimo to nie zmarz³em a¿ tak bardzo. Œniadania
nie jad³em z powodu „braków w moim magazynie”. Dzieñ jak co dzieñ.
Nic nadzwyczajnego. Jedyne co mi przychodzi na myœl to zupa z brukwi.
S³abo z ¿ywnoœci¹. Dlatego te¿ kupi³em za trzy „angliki” g³owê brukwi.
Czêœæ zjad³em na surowo. Z reszty postanowi³em ugotowaæ zupê. Poszu-
ka³em wsparcia u Beja. Razem, z zapa³em, zabraliœmy siê do roboty. Po-
kroiliœmy warzywo w drobn¹ kosteczkê. Nastawiliœmy puszkê z wod¹.
Oczywiœcie wykorzystaliœmy do tego piecyk w³asnej roboty. Sprawdzi³ siê
wyœmienicie! Do puszki z gotuj¹c¹ siê wod¹ wrzuciliœmy pokrojon¹ bru-
kiew, margarynê i po¿yczony kawa³ek chleba. Pozosta³o nam tylko cze-
kaæ. Niestety... trzeba by³o czekaæ dosyæ d³ugo. W koñcu, gdy brukiew
zmiêk³a, mo¿na by³o przyst¹piæ do posi³ku. Jak siê okaza³o zupa wysz³a
bardzo dobrze! By³a gor¹ca i dosyæ gêsta. Swoj¹ porcjê dodatkowo
pos³odzi³em. Smakowa³o nadzwyczajnie! Szkoda tylko, ¿e tak ma³o tego
dobrego! Po spo¿yciu obiadu wróci³em do szarej codziennoœci. Do obozu
przyniesiono listy. Tylko do mnie nic i nic... Po raz drugi wys³a³em 150
marek do Sokolnik. W depozycje zostaje obecnie 565 z³. Trzeba siê k³aœæ,
bo zimno...

28 listopada, godz. 19.15. Noc by³a mroŸna, ranek te¿. Odmrozi³em
sobie trzy palce u prawej rêki. Rano dowiedzieliœmy siê, ¿e dziœ te¿ chleba
nie bêdzie. Zmartwiliœmy siê bardzo. Ca³e szczêœcie z czasem chleb przy-
wieziono. Otrzymaliœmy nawet podwójn¹ porcjê! Przy okazji rozdano kil-
ka innych produktów. Wspominaliœmy dziœ z por. Dobros³awem i Bejem
co ka¿dy z nas jad³ przed wojn¹, przed powstaniem, co kto lubi i co kto zje
po powrocie do domu. Do innych baraków przychodz¹ listy, a tu nic
i nic... ¯eby tak przyniesiono listy... i paczki. Codziennie myœlê sobie co
Wy kochana mamusiu, kochany tatusiu i kochana Ninko robicie? Czy
macie co jeœæ? Gdzie mieszkacie? Czy jest Wam ciep³o? Czy jesteœcie zdro-
wi? Bo¿e, ¿eby im by³o jak najlepiej!

30 listopada, godz. 21.50. Noc bardzo zimna. Odmro¿one palce
u nogi tak mi dokucza³y, ¿e nie mog³em spaæ. W ogóle rano marz³em.
Oko³o godz. 9.00 og³osili, ¿e jeœli ktoœ ma fotografie, to musi oddaæ je do
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ocenzurowania. Zebra³em wiêc wszystkie moje zdjêcia, które by³y luzem,
posortowa³em i zwi¹za³em w jeden pakunek. Czêœæ zdjêæ mia³em w albu-
mie. Zygmunt poradzi³ abym je odlepi³ i odda³. Próbowa³em, ale siê nie
uda³o. Po przeliczeniu okaza³o siê, ¿e luŸnych zdjêæ jest 306, w albumie
zaœ 235, czyli razem 541. Wieczorem je odda³em. Daj Bo¿e, ¿ebym w ta-
kim samym stanie otrzyma³ je powrotem. By³em dziœ tak¿e na odczycie
ks. Paw³a. Niestety... nie uwa¿a³em zbytnio z powodu zmêczenia... Posta-
nowi³em siê po³o¿yæ. W drodze do baraku widzia³em przelot samolotów –
wygl¹da³y jak kolorowe gwiazdki.

01 grudnia, godz. 20.45. Mimo, i¿ zacz¹³ siê grudzieñ jest ciep³o.
Dziœ mia³em dy¿ur. Aby zd¹¿yæ po kawê musia³em wstaæ ju¿ przed godz.
6.00. Z Hubertem przynieœliœmy pe³ne misy. Potem apel i œniadanie.
Po zjedzeniu skoñczy³em budowê piecyka dla Beja i zabra³em siê do na-
stêpnego – tym razem dla Belki. Zrobi³em sobie puszkê do soli i ³y¿eczkê
do herbaty. Wieczorem zrobiliœmy porz¹dki. Na zakoñczenie wydano
wêgiel. W przysz³ym tygodniu mamy otrzymaæ paczki. Ktoœ puœci³ plotkê
o wyjeŸdzie... Wszystko lipa! Jutro idê do spowiedzi. Papierosy potania³y.
Jest póŸno, idê spaæ. Dobranoc ¿ar³oku!

02 grudnia, godz. 19.55. Noc by³a zimna. Dzieñ ch³odny. Wieje sil-
ny zachodni wiatr. Pada deszcz. Przed po³udniem napaliliœmy wêglem.
Po raz pierwszy wêglem. Zrobi³o siê ciep³o. Skoñczy³em piecyk dla Belki.
Jest to trzeci piecyk z tej serii. Wieczorem Bej go wypróbowa³. Okaza³ siê
ma³o dymi¹cy i z du¿ym p³omieniem. Zu¿ywa³ minimalnej iloœci drewna.
Do tego bardzo ma³y i estetyczny. W sam raz na podró¿. Próbujê siê ogoliæ
brzytw¹... ale skoñczy³em têp¹ ¿yletk¹. Dziœ nie by³em u spowiedzi, spóŸ-
ni³em siê, a póŸniej nie mog³em odnaleŸæ ks. kapelana. Dowiedzieliœmy
siê, ¿e w obozie s¹ ju¿ paczki. Mamy je niebawem dostaæ. Po jednej na
g³owê! Trwa gor¹ca dyskusja na ten temat. Chcemy je dostaæ natych-
miast. Nikt z naszej sali nie otrzyma³ ¿adnej wiadomoœci z domu. Wierzê,
¿e po niedzieli jak¹œ otrzymam... Daj Bo¿e. Trzeba powêdrowaæ do ³ó¿kowa...

03 grudnia, godz. 19.55. Koniecznie chcia³em siê wyspowiadaæ,
dlatego czeka³em na ks. kapelana ju¿ na korytarzu. Przyszed³ jednak bar-
dzo póŸno i nie by³o czasu. W czasie mszy œw. udzieli³ generalnej absolucji
i przyst¹pi³em do komunii œwiêtej. Kazanie by³o dla tych, którzy opusz-
czaj¹ lub nie uznaj¹ papie¿a. Po mszy œw. powsta³a dyskusja. Dowie-
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dzia³em siê ilu z nas jest zupe³nie wrogo nastawionych do koœcio³a
œwiêtego. Na obiad mieliœmy, po raz pierwszy, zupê z p³atków owsianych.
Bardzo mi smakowa³a. Jak ¿adna inna z tych, które dotychczas jedliœmy
w obozie. Do tego by³y du¿e porcje. Na zupie siê nie skoñczy³o... Po obie-
dzie napaliliœmy w piecu. Torfem i wêglem. Wieczorem zagotowa³em
wodê w puszce. Wykorzysta³em mój piecyk. Próba wypad³a dobrze. Pie-
cyk jest zdolny do u¿ytku. I garnuszek w postaci puszki te¿. Rozmawiali-
œmy sobie o imieninach naszych bliskich. Jutro s¹ imieniny mamusi...
Mo¿e mi sprawi niespodziankê w postaci listu... Kiedy bêdzie wiadomoœæ
z domu? I kiedy bêdzie wyjazd...? Bóg wie...

04 grudnia, godz. 21.10. Kochana mamusiu! W dniu Twoich imienin
sk³adam Ci moje najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech Pan Bóg b³ogos³awi,
zdrowiem i szczêœciem obdarza, Matka Boska niech ma w swej opiece. To
moje najszczersze, najserdeczniejsze, najskromniejsze synowskie ¿ycze-
nia! Mamusiu, jak ja têskniê za Wami, ci¹gle o Was myœlê, co robicie,
gdzie i w jakich warunkach ¿yjecie... Mo¿e Wam zimno, g³odno...?

Dziœ imieniny mamusi, dzieñ w domu taki uroczysty, weso³y, przyje-
mny... A tu...? Deszcz leje ca³y dzieñ, chwilami wali grad. Komendant
izby przyniós³ oficjaln¹ wiadomoœæ, ¿e o naszym wyjeŸdzie nic pewnego
nie wiadomo, a paczki dostaniemy po œrodzie, po jednej na dwóch. Idê
spaæ, Z Bogiem...

07 grudnia, godz. 20.20. Miko³aj min¹³, nie przynosz¹c ¿adnych
niespodzianek. Spaæ poszed³em ze wzglêdu na s³u¿bê dopiero dziœ o godz.
1.00. O godz. 11.00 przyniesiono obiad – zupa brukwiowa. Mnie wszy-
stkie zupy zawsze bardzo smakuj¹. Potem zabra³em siê do robienia pó³ki
dla Belki i Beja. Wyrówna³em deskê, umocowa³em j¹ i przywi¹za³em do
œciany. W po³udnie otrzyma³em album ze zdjêciami i luŸne fotografie po-
stemplowane przez cenzurê. Wszystkie w komplecie. Wieczorem przynie-
siono na nasz¹ salê „a¿” dwie pocztówki. Belka otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e
jego ¿ona jest w obozie pracy na Œl¹sku. Ponoæ jutro bêd¹ wydawaæ kolej-
ne paczki „z domów”. Ponoæ i listy...

08 grudnia, godz. 20.50. Dziœ Œwiêto Matki Boskiej. Dopiero w tej
chwili sobie to uprzytomni³em. Dzieñ nie ró¿ni³ siê od pozosta³ych. Ruty-
na. Kupiliœmy garnek pe³en kartofli. Jutro zrobimy kluseczki. Otrzy-
ma³em piêknie wypran¹ koszulê. Zrobi³em deseczkê do krajania cebuli,
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kie³basy itp. Wieczorem dorobi³em ucho do miseczki Belki. Muszê je jesz-
cze tylko przynitowaæ.

09 grudnia, godz. 22.30. Pracowity dzieñ. Rano przynieœliœmy z Be-
jem kawê. Po œniadaniu porz¹dkowanie – zamiatanie, wylanie moczu,
wycieranie ³awek i sto³u. Umy³em siê, no i … niemiecki, w czasie którego
mentalnie przygotowywa³em siê do spotkania ks. kapelana. Nastêpnie od
dawna oczekiwana spowiedŸ. Po spowiedzi poczu³em siê o wiele lepiej.
L¿ej. Do zbiórki po zupê czas zlecia³ piorunem. Przed kuchni¹ czekaliœmy
doœæ d³ugo. Wreszcie dostaliœmy dwie pe³ne miski gêstej zupy z p³atków
i brukwi. Smakowa³o wyœmienicie. W czasie mycia misek przywieziono
paczki dla naszego baraku. Otrzymaliœmy po jednej na dwóch. W mojej
paczce (z Lubkiem) by³y takie produkty:

– kie³basa wieprzowa w puszce (Honey Brand party Loaf) o wadze
12 ozs (340 g),

– konserwa wo³owa argentyñska (Bovril Corned Blef),
– pasztet w puszce (Rose Mill Pate) o wadze 6 ozs,
– konserwa rybna (Palm Brand Chinook Salmon) o wadze 7 3 ozs (220 g),
– bardzo smaczny ser w celofanie,
– puszka margaryny (Oleomargarine Vegetable) o wadze 453 g,
– puszka kawy prawdziwej (Soluble Coffee Produkt) o wadze 4 ounces

(112 g),
– mleko w proszku (Klim Powdered Whole Milk) o wadze 1 lb (453 g),
– trzydzieœci trzy czekoladki (Hershey’s Tropical Chocolate) po 2 uncje

(ca 28,3 g),
– d¿em – ma³a puszka (Schimmel Pure Jam Strawberry) o wadze 6 ozs

(170 g),
– paczka keksów (Biscuits-Type „C” Ration-Square) o wadze 7 ozs (200 g),
– paczka rodzynków (Sugaripe Brand-Thompson Seedles Raisins) o wa-

dze 15 oz (425 g),
– paczka kostek cukru (Domina Cane Sugar – Tabletes) o wadze 1 lb

(226,5 g),
– sto papierosów (Old Gold Cigarettes),
– kilka papierosów (Chesterfield),
– siedem pastylek witaminy C (Ascorbic Acid),
– dwa myde³ka (Gayla Toilet Zoap).
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To zdaje siê wszystko.
10 grudnia, godz. 20.10. Œwiêto Zwiastowania NMP. Spa³o siê do-

brze. Ogoli³em siê, umy³em, oczyœci³em i zrobi³em porz¹dek w zakresie
„trójki”. O godz. 9.30 zaczê³a siê msza œw. Nie zapowiadano jej, w ka¿dym
razie nic o niej nie s³ysza³em. Dlatego te¿, niestety, ale siê spóŸni³em. Ko-
ledzy, którzy stali ju¿ na korytarzu nie chcieli mnie przepuœciæ do przodu.
Pcha³em siê jednak uparcie i uda³o siê dojœæ trochê bli¿ej. Zrobi³o mi siê
¿al, ¿e nie bêdê móg³ przyj¹æ Pana Jezusa. O ma³o co bym siê rozp³aka³.
Poczu³em têsknotê do Boga. Razem z kilkoma innymi kolegami, którzy
mieli w planie przyst¹piæ do komunii œw., próbowaliœmy przedostaæ siê
do sali nr 8, gdzie mia³o byæ cia³o Chrystusa. Bezskutecznie. Kazanie by³o
krótkie i ostre. Ks. kapelan powiedzia³ co o nas oficerach myœli. Bez hono-
ru... Wstydzi³ siê za nas. Mówi³, ¿e nie spe³niamy obowi¹zków Polaków
katolików. Do koœcio³a nas trzeba wo³aæ. Obserwowa³em kolegów. Miny
mieli nietêgie. Widocznie poczuli siê dotkniêci, bo... prawda w oczy kole.
Po komunii œw. i mszy wróci³em na salê. Tu te¿ s³yszeli kazanie.
Wywi¹za³a siê wiêc gor¹ca dyskusja przeciw s³owom ks. kapelana. Sta-
wiano argumenty, ¿e ¿adnego obowi¹zku uczestniczenia w ¿yciu koœcio³a
nie mamy, ¿e wierzyæ powinniœmy w Boga, a nie instytucje koœcielne, i ¿e
ogólnie ks. kapelan nie mia³ racji. Inni szli w swoich wywodach o wiele
dalej, ¿e nie wierz¹ w Tajemnicê Narodzenia Jezusa Chrystusa... Mocne
zdania pada³y. Nie wiedzia³em, ¿e pomiêdzy takimi „katolikami” siê znaj-
dujê. Bo¿e... Bo¿e... przebacz nam, bo nie wiemy co czynimy. Nie do po-
myœlenia.

Jak widaæ dzieñ by³ pe³en emocji. Nie tylko z powodu kazania. Zrewi-
dowano kieszenie jednego z dy¿urnych i wyci¹gniêto zape³niony karto-
flami „dekiel” od mena¿ki. Z³odziej siê znalaz³! Miêdzy nami oficerami!
Nie tylko tê sprawkê mia³ na sumieniu... Jak siê okaza³o krad³ tak¿e przy-
dzia³owy cukier, d¿em itd. Nigdy bym nie przypuszcza³, ¿e w naszej sali
jest z³odziej. Spisano protokó³. Odby³a siê narada. W jej wyniku postano-
wiono sprawê oddaæ oficerowi s¹dowemu, drog¹ s³u¿bow¹. Wstyd...!
Przykry incydent. Potem chwila wytchnienia. Zjad³em obiad. Po obiedzie
napisa³em list do Gostynia i zaadresowa³em przekaz na paczkê do Dunaj-
skich. PóŸniej zagra³em kilka partii szachów. W zasadzie obserwowa³em
jak inni graj¹. Uczê siê póki co wszystkich regu³.
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13 grudnia, godz. 18.45. Minê³y trzy dni i trzy noce. Ci¹g³e bóle
brzucha. Zaczynaj¹ siê z rana, a koñcz¹ we œnie. Trochê majstrowa³em.
Cerowa³em odzie¿. Porz¹dkowaliœmy salê. W listy i paczki ju¿ nie wierzê,
przesta³em. W dalszym ci¹gu ¿adnych wiadomoœci. Nie dobrze...

15 grudnia, godz. 22.45. Zaskoczy³a nas mi³a wiadomoœæ! Dostanie-
my angielskie paczki! Có¿ za niespodzianka! Poza tym coraz bardziej
odczuwam bliskoœæ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Trzeba zacz¹æ przygotowa-
nia. Zabra³em siê za upominki i zabawki gwiazdkowe.

16 grudnia, godz. 21.15. Noc by³a doœæ ch³odna, zw³aszcza nad
ranem. Po apelu zabra³em siê do naszej paczki – nie do jedzenia, ale do za-
woskowania otworów, aby proszki czy p³yny nie wylecia³y ze œrodka. Na-
stêpnie robi³em niespodzianki gwiazdkowe. Pracowa³em a¿ do tej chwili.
Zrobi³em obro¿ê z numerkiem dla Burka, „czasy” dla Lisa i wykoñczy³em
„dyscyplinê” dla Wuja. Odwiedzi³ nas Zygmunt. Przyrzek³, ¿e przyjdzie
w drugi dzieñ œwi¹t. Niestety ani listów, ani paczki z domu... Kiedy wre-
szcie dostanê jak¹œ wiadomoœæ...? Idê spaæ...

19 grudnia, godz. 21.45. Dziœ jest wtorek. Po kilku mroŸnych
dniach mamy znów ciep³o. Nieprawdopodobnie ciep³o. Do tego pali siê
codziennie w piecu. Chwilami nie mo¿na wytrzymaæ. Raz po raz otwiera-
my okna i drzwi. Chcemy salê przewietrzyæ... i sch³odziæ.

W niedzielê by³o trochê deszczowo. Mia³em dy¿ur razem z Hubertem.
Miêdzy bolszewikami a Polakami dosz³o do kilku staræ na terenie obozu.
S¹ ranni. Sam by³em œwiadkiem przykrego zajœcia. Otó¿ w czasie przyno-
szenia herbaty, na g³ównej drodze, dwóch ruskich policjantów prowa-
dzi³o olbrzymiego pijanego bolszewika. Ten wyrwa³ siê nagle i zbli¿y³ do
Huberta. Niespodziewanie kopn¹³ w miskê, która wylecia³a Hubertowi
z r¹k. Porcje herbaty w naszej sali by³y oczywiœcie o po³owê mniejsze. Bol-
szewicy zaczynaj¹ sobie za du¿o pozwalaæ.

Wczoraj od rana grzeba³em przy niespodziankach gwiazdkowych.
Uda³o mi siê zrobiæ:

– bu³awê komendanta sali dla por. Janusza;
– ¿abocik dla por. Dobros³awa;
– skarbonkê dla Ziukowskiego;
– papieroœnicê dla Szymona;
– pajaca dla Huberta;
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– miarki do margaryny i marmolady dla W³odka.
Oprócz tego zrobi³em dwie fili¿anki z puszek po serze. Oczywiœcie

z podstawkami i talerzykami. Wysz³y nieŸle. W czasie mojej mordêgi nad
zabawkami wszed³ Miedzianowski i... jakiœ podchor¹¿y z 1939. Na pierwszy
rzut oka – nieznajomy. Okaza³o siê jednak, ¿e jest to kolega z Grudzi¹dza
– ¯arnicki. Bardzo siê zmieni³. Porozmawialiœmy sobie dobr¹ godzinê. Po-
tem przyszed³ te¿ Zyga. Wyszli krótko przed godz. 17.00. Jeden z naszej
sali dosta³ ju¿ drug¹ paczkê. A ja nawet marnej pocztówki... Nic, nic... To
niemo¿liwe, ¿e tak d³ugo nic do mnie nie przychodzi. No! Idê spaæ.

Godz. 23.30. W miêdzyczasie musia³em dwa razy gnoiæ do „OO”.
Mam tzw. popularne rozwolnienie. No, dobranoc!

20 grudnia, godz. 23.00. Z samego rana niezwyk³a si³a ¿o³¹dkowo-
kiszkowa wyrzuci³a mnie do latryny. Poza tym spa³em dobrze. Po obie-
dzie przyszed³ Miedzianowski. Rozmawialiœmy sobie d³u¿sz¹ chwilê
(przesz³o godzinê), gdy wszed³ oficer pocztowy z list¹ osób na jutrzejsze
paczki. Okaza³o siê, ¿e nie tylko przysz³a kolej na Beja, ale i na mnie...!
Jutro rano wêdrujê po pakê! W koñcu! Zadowolony zabra³em siê do roboty.
Dorobi³em ucho do puszki dla por. Janusza. Garnuszek jest gotowy. Ucho
mo¿na zdejmowaæ. PóŸniej zrobi³em kilka fili¿anek i podstawek. Mam
ich razem trzy komplety. Dostaliœmy trochê prowiantu. Czêœæ zacho-
wa³em na wigiliê. Potem apel. Po apelu poszed³em, po wielu namowach,
do lekarza. Jest to doœæ m³ody, bardzo sympatyczny ¿o³nierz w stopniu
majora. Stwierdzi³ u mnie nie¿yt jelita grubego i chce mnie leczyæ. Ca³y
dzieñ mia³em silne wzdêcia. Chwilami bardzo mocno bola³ mnie brzuch.
Przespa³em siê na pos³aniu pod piecem kilka godzin i... prawie przesz³o.
No, teraz idê spaæ, bo rano paczki... Aha, coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
pluskwy... Brr...

21 grudnia, godz. 21.40. Wreszcie doczeka³em siê dzisiejszego dnia.
Ranek zimny. Koledzy, widz¹c moj¹ „Reisefieber”, nabijaj¹ siê i mówi¹,
¿e dziœ paczek nie bêdzie. Zapyta³em jednak osoby urzêdowej i dowie-
dzia³em siê, ¿e zbiórka jest wyznaczona na godz. 9.45. Do wyjœcia zro-
bi³em jeszcze jedn¹ fili¿ankê. Oko³o godz. 10.00 zebraliœmy siê wszyscy
z kocami i poszliœmy na pocztê obozow¹. Tu ka¿dy pokwitowa³ odbiór
paczki i po rozpakowaniu i sprawdzeniu zawartoœci w³o¿y³ do koca.
Otrzyma³em paczuszkê od cioci Jadzi z Sokolnik. By³ w niej:
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– bochenek chleba,
– kurczak pieczony na maœle
– i kawa³ s³oniny.

Razem oko³o 3 kg. Bej dosta³ pakê wiêksz¹ i lepsz¹. Bardzo siê ucie-
szy³em, ¿e w Sokolnikach siedz¹ na miejscu. Przynieœliœmy nasze paczki
do izby. Bej od razu poczêstowa³ nas chlebem z powid³ami. Mimo otrzy-
mania tej paczki dalej siê martwi³em... i to bardzo... o rodziców. Moje
zamartwianie przerwa³ kumpel. Odwiedzi³ mnie, wiêc sobie pogaworzy-
liœmy. Ogl¹dnêliœmy zdjêcia. Potem poszliœmy na apel. Po apelu usiad³em
sobie spokojnie na pos³aniu, a tu nagle... wchodzi oficer pocztowy z lista-
mi. Pierwsze nazwisko – moje. Dosta³em pocztówkê z Poznania! By³y
w niej informacje o najukochañszych. Wszyscy s¹ razem w Czêstochowie.
Dziêki Ci Bo¿e! Belka, biedak, dosta³ wprawdzie a¿ dwie pocztówki, ale
w ¿adnej nie by³o wiadomoœci o matce... Pop³aka³ siê... Staraliœmy siê go
pocieszyæ. Zdrój jutro otrzymuje jednoczeœnie dwie paczki. Zjad³em kola-
cjê i podœpiewuj¹c zabra³em siê do robienia fili¿anek. Mam ju¿ siedem
kompletów. No, ale dobra gwiazdka bêdzie! Wiadomoœæ z cha³upy!
Wreszcie! No, czas spaæ...!

26 grudnia, godz. 12.35. I mamy ju¿ drugi dzieñ Œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Na dworze zimno, ¿e a¿ strach. Jest oko³o –10°C mrozu. W umy-
walni ju¿ tylko jeden kran jest czynny. Reszta zamarz³a. Œwieci s³oñce.
Wielu kolegów wysz³o na przechadzkê. Jestem przeziêbiony i mam katar.
W ci¹gu tych kilku dni by³em bardzo zajêty i zmêczony. Dlatego nie wpi-
sywa³em niczego do pamiêtnika. Uzupe³niam wiêc to, czego nie zdo³a³em
wpisaæ wczeœniej.

A wiêc... pi¹tek, o ile siê nie mylê, by³ mroŸny. Niektórzy robili
porz¹dki, myli ³awki, w skrócie – trwa³y przygotowania do Wigilii. Ja
robi³em fili¿anki. Na obiad mieliœmy kapustê. Kartofle zostawi³em na pó-
Ÿniej. Zajrza³em do puszki z kurczakiem. Okaza³o siê, ¿e spleœnia³ w ci¹gu
ostatnich dwudziestu czterech godzin bardziej, ni¿ od czasu wys³ania
z Sokolnik. Musia³em go przejrzeæ, oskrobaæ, no i... przecie¿ nie mog³em
zmarnowaæ. Postawi³em kurkê na piecyku. Podsma¿y³em t³uszcz. Nastê-
pnie podla³em j¹ kilkoma kroplami wody i znów wstawi³em na ogieñ.
Kurkê zjedliœmy w szeœciu. Przypomnia³em sobie czasy, gdy jeszcze
by³em w domu. Wspomina³em wakacje – czasy spokojne, beztroskie...
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Wieczorem znów robi³em ozdoby choinkowe. Noc. Spa³o siê niezbyt. By³o
zimno. E..., zapomnia³em o najwa¿niejszym. Wieczorem dostaliœmy
paczki angielskie. Jedna paczka na dwóch. Wzi¹³em z Lubkiem, jak zwy-
kle. Tym razem by³a, jak mi siê zdaje, lepsza. Zawiera³a:

– boczek konserwowy – Bacon,
– pasztet – Pork Sausages,
– budyñ miêsno-grysikowy – nie pamiêtam nazwy,
– konserwê rybn¹ z ³ososia – Grade 1-Salmon (kanadyjska),
– ser – Processed Cheese,
– jajko – Dried Eggs,
– groszek – Foster’s National Mark „Disy” Selekt Garden Peas,
– margarynê – Margarine,
– czekoladê - Rowntree’s Plan York Chocolate with vitamins,
– puszkê p³atków owsianych – Compressed Rolled Atos,
– mleko skondensowane – Nestle’s Full Carem, Condensed Milk,
– kakao – Rowntree’s Cocoa,
– tabliczkê cukru – Sugar,
– d¿em – Goosbery-Jam,
– paczkê suszonych moreli,
– biszkopty – Peek Frean’s Sernice Biscuits,
– herbatê (2 uncje) – Blendet Tea,
– myd³o – Unscented Toilet Soap „Bristol”.

Czêœæ produktów od razu podzieliliœmy pomiêdzy siebie. Piêkn¹
puszkê po biszkoptach da³em Lubkowi.

Nastêpnego dnia (czyli w sobotê) podczas apelu, oko³o godz. 7.00, do-
wiedzieliœmy siê, ¿e na godz. 8.30 idziemy do odwszalni... Jakby ktoœ kij
w mrowisko wsadzi³. Ka¿dy siê pakowa³, sortowa³ rzeczy, „jak kot z pêche-
rzem”. I ja pakowa³em co i gdzie siê da³o. Najwiêcej k³opotu sprawi³ mój
blaszany serwis, który z powodu braku miejsca w plecaku musia³em zo-
stawiæ w baraku. Muszê jeszcze napisaæ, ¿e byliœmy w trakcie przygoto-
wania potraw wigilijnych. Niektóre potrawy by³y w misach. Zanieœliœmy
je „na strych”, czyli po prostu na strop (poddasze). Gotowaliœmy nie tylko
na piecu wêglowym. Wykorzystywaliœmy równie¿ przewody elektryczne
biegn¹ce po œcianie. Wystarczy³o ods³oniæ drewniane listwy i przewody
by³y na wierzchu. Do przewodów pod³¹czaliœmy grza³ki. Grza³kê

� 94 �



wk³ada³o siê na kilka sekund do wody. Woda ju¿ po chwili wrza³a. Warto
te¿ opisaæ budowê samej grza³ki. Tak naprawdê by³a ni¹ deseczka, w któ-
rej umieszczono kilka blaszek o wymiarach oko³o 4x6 cm. Do ka¿dej
blaszki do³¹czono oddzielnie przewody. Ot i nasze grza³ki! Nieraz na ko-
rytarzu by³o s³ychaæ okrzyki – „wy³¹czyæ grza³ki!”. Czemu? Bo œwiat³o
gas³o wskutek zbyt du¿ego obci¹¿enia! Wracaj¹c jednak do przewodniego
tematu – przygotowywaliœmy potrawy œwi¹teczne. Ka¿dy coœ robi³. Ja
przygotowywa³em œwi¹teczne niespodzianki. Bej gotowa³. Ka¿dy przygo-
towywa³ siê do œwi¹t. Wieczorem odwiedzi³ nas Zyga. Podzieliliœmy siê
op³atkiem (a raczej chlebem) i z³o¿yliœmy sobie ¿yczenia. By³ u nas rów-
nie¿ ks. kapelan. Sk³ada³ ka¿demu z osobna ¿yczenia. Dzieli³ siê op³at-
kiem, którego du¿y kawa³ek zostawi³. Spaæ poszed³em bardzo póŸno.

27 grudnia, godz. 12.00. Wczoraj by³em bardzo zmêczony, mu-
sia³em wiêc przerwaæ zapiski. „Jadê dalej”. Z soboty na niedzielê ci¹gle
pali³o siê w piecu. Gotowaliœmy wigilijne strawy. Œwiêta siê zbli¿a³y, trze-
ba by³o siê na nie nale¿ycie przygotowaæ. Niewa¿ne w jakich warunkach,
nie wa¿ne w jakich okolicznoœciach, Œwiêta Bo¿ego Narodzenie trzeba
by³o przygotowaæ i spêdziæ godnie! Niestety... przedœwi¹teczny nastrój
zepsu³ mi pewien nieprzyjemny incydent. Wielokrotnie pisa³em o wyko-
nywanych przeze mnie pracach. W wolnych chwilach majsterkowa³em.
By³o to potrzebne. U³atwia³o ¿ycie. Wykorzystuj¹c niepotrzebne rzeczy,
pozosta³oœci po opakowaniach na jedzenie, przedmioty o ma³ej przydat-
noœci stara³em siê tworzyæ to, co mog³o byæ dla mnie i kolegów u¿yteczne.
Zrobi³em kilka piecyków z puszek po konserwach, ca³y serwis fili¿anek
z talerzykami, deseczkê do krojenia kiszek... By³o przy tym wiele roboty.
W³o¿y³em wiele czasu i energii. Na nic... wszystko nagle zniknê³o. Stra-
ci³em wszystko. Humor równie¿... Tyle roboty na pró¿no... Szkoda.

Koñczê wczorajszy wpis: Nastêpnego dnia, tj. w niedzielê 24 grudnia,
rozpoczêliœmy porz¹dki. Wstaliœmy z samego rana, tak by mieæ do kolacji
du¿o czasu, i zabraliœmy siê do roboty. Sala musia³a byæ wyczyszczona,
ale i wystrojona. Wstawiliœmy choinkê. Obwiesiliœmy j¹ w³asnorêcznie
wykonanymi ozdobami. G³ównie wat¹ cynfoli¹, której nam zosta³o po se-
rze. Przyozdobiliœmy ca³¹ salê. Dziêki œwierkowym ga³êziom zrobi³ siê od-
powiedni nastrój. Sto³y ustawiliœmy wzglêdem siebie równolegle. Przy
dwóch z nich znalaz³y siê ³awy. Na trzecim, znajduj¹cym siê przy oknie,
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okrytym kocem, wœród opasek AK, sta³a choinka. Jako, ¿e prowiant wy-
dano dzieñ wczeœniej, z zapasem na ca³e dwa dni, mieliœmy z czego goto-
waæ. Przy okazji wydawania prowiantu wywi¹za³a siê ma³a awantura.
Herbatê wziê³o tylko czêœæ osób, mniej wiêcej jedna trzecia zamiesz-
ka³ych na naszej sali. Dlaczego? Proste. Ile mo¿na piæ tzw „sikacza”? Ku
zaskoczeniu wszystkich tym razem wydano coœ w rodzaju malinowej le-
moniady bez gazu. Tych co nie pobrali napoju ogarnê³a z³oœæ. Zaczêli siê
go domagaæ. Zaczêli siê awanturowaæ. Poszli walczyæ o swoje. Sukcesu
nie osi¹gnêli. Wydano im tylko „sikacza”. Ha, ha, ha, ha! Wracaj¹c do
najwa¿niejszego – przygotowañ œwi¹tecznych. Jak pisa³em, pracy by³o
du¿o. Ja mia³em dwukrotnie wiêcej, gdy¿ niefortunnie trafi³ mi siê dy-
¿ur... Kolacjê planowaliœmy na godz. 18.00. I tak wysz³o. O godz. 18.00
sto³y ju¿ by³y nakryte. Wprawdzie rêcznikami, no ale có¿... znalaz³ siê te¿
jakiœ obrus i kilka serwetek. Naczynia te¿ by³y u³o¿one. Gwoli œcis³oœci –
tymi naczyniami by³y po prostu dekle od mena¿ek. Potrawy sta³y na sto-
le. By³a sa³atka z kartofli, jarzyn i z pieprzem. By³y kanapki z ryb¹ i kon-
serw¹. A do popicia mieliœmy barszczu. Oko³o godz. 18.30 wszed³
wczeœniej zaproszony komendant baraku. Przywita³ siê z nami... i wiecze-
rza rozpoczêta! Jako pierwszy przemówi³ Bej. Po jego mowie przeszliœmy
do ¿yczeñ i op³atka. Nastêpnie rozpoczê³a siê uczta! Pierwsze danie – ka-
napki z sa³atk¹. Drugie – pêczak (po pó³ mena¿ki) o smaku grzybowym.
Trzecie – kartofle z gulaszem, mocno pieprzonym, ale smacznym. Na ko-
niec – kompot morelowo-jab³kowy (po nieca³ym dekielku). Po uczcie ko-
mendant baraku wyszed³. W chwilê póŸniej zjawi³ siê „gwiazdor” z paczk¹
pe³n¹ prezentów. Czyta³ wiersze i rozdawa³ podarki. Zdrój dosta³ puszkê
brylantyny; W³adek – miarkê do podzia³u margaryny; Hubert – pajaca (tu
œmiech i wrzask!); Dolata – „americzka”; Belka – zeszycik; ja – gêsie pióro
blaszane z wierszykiem: „co siê sta³o w dniu dzisiejszym, wœród œmiechu i
krzyku, opisz Mietku piórem gêsim w swoim pamiêtniku”. Tak wiêc teraz
opisujê! Dzia³osz dosta³ patent na naukê niemieckiego; Ziukowski –
pude³ka do papierosów; komendant sali, Janusz – bu³awê; prowiantowy
– dyscyplinê; Dobros³aw – pantofelki na sznureczku; Jacek – placek;
Wandzik – buteleczkê „o de ka³on”; Burek – obro¿ê z numerkiem na rok
1945; Szymon – fifkê z „dol¹” papieroskiem i wreszcie gwiazdor Lis – bu-
dzik na rêkê. Tu dopiero powsta³ wrzask i œmiech! I ogl¹danie zegarka.
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W miêdzyczasie z innych sal przychodzi³y delegacje z ¿yczeniami. Nasza
sala te¿ wys³a³a delegacjê. Gdy nacieszyliœmy siê prezentami i zesz³y emo-
cje zaczêliœmy œpiewaæ kolêdy i ¿o³nierskie pieœni. O godz. 23.00 zbiórka
na pasterkê. O godz. 23.30 pasterka. Szkoda, ale przez ca³y czas by³em
œpi¹cy... do nieprzytomnoœci. Wielu przyst¹pi³o do komunii œw. Ja niestety
nie mog³em. By³o mi bardzo przykro, bardzo... ale nie mog³em. Po paster-
ce pojad³em i po³o¿y³em siê spaæ.

Nastêpny dzieñ jeszcze mroŸniejszy. Ca³y zszed³ na jedzeniu. Kilka
potraw smakowa³ pierwszorzêdnie! Mia³em pecha... Na moje siedzenie
wylano zupê. Potem j¹ zadeptano... syf siê zrobi³ okrutny... Poza tym coœ
mnie z³apa³o. Chyba siê przeziêbi³em... Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas
spotkañ rodzinnych i rodzinnej atmosfery. Tym razem nie dane mi œwiê-
towaæ Narodzenie Pañskie z bliskimi... Myœlami jednak co chwila wraca³em
do domu. Kochani rodzice, co robicie? Wci¹¿ jest tyle niewiadomych... czy
¿yj¹, czy s¹ zdrowi? Czy maj¹ gdzie mieszkaæ i czy jest im ciep³o? Czy maj¹
co jeœæ?? Tego nie wiem. To mi spokoju nie daje.

28 grudnia, godz. 18.40. Ci¹gle jestem g³odny. Móg³bym jeœæ i jeœæ.
Ciê¿ko mnie zaspokoiæ. Mam doskona³y apetyt. Co jednak wa¿ne – mimo
i¿ siê ob¿eram nigdy siê nie zdarzy³o, abym kiedykolwiek narobi³ na sedes
w ustêpie. A zdarza siê wielu oficerom z naszej AK... W ustêpie, który ma
co najmniej dwadzieœcia miejsc czystych jest najwy¿ej piêæ! Czystych...
wzglêdnie czystych. Reszta... brr... brr... Jak ci „artyœci” to robi¹? Trudno
sobie wyobraziæ. Nie ka¿dy by³by w stanie... tak te sedesy ufajdane.
Wstyd! Zmieniaj¹c temat – dostaliœmy wiadomoœæ, ¿e niebawem bêd¹
paczki amerykañskie do podzia³u. Taka ciekawostka. W obozie znajduj¹
siê ró¿ni ludzie. Jak to w ka¿dym zbiorowisku, s¹ porz¹dni i przyzwoici,
ale... inni te¿ siê zdarzaj¹. Wiadomo, ¿e ka¿dy walczy o przetrwanie. Ka¿-
dy chce ¿yæ. I to w zdrowiu. Zrozumia³e. Kombinowanie jest wiêc
codziennoœci¹. Nie ma siê co dziwiæ. Nie lubiê jednak takich „cwaniacz-
ków” co to myœl¹, ¿e im wszystko wolno i robi¹ ludzi w konia. ¯eruj¹ na
naiwnoœci i braku ¿yciowego doœwiadczenia. Jest to widoczne zw³aszcza,
gdy dochodzi do podzia³u paczek z ¿ywnoœci¹. Wówczas owi „cwaniacy”
staraj¹ siê ugraæ swoje. Wybieraj¹ kilka ofiar i gra siê rozpoczyna... Pod-
chodz¹ i nawi¹zuj¹ rozmowê. Po chwili niewinnie proponuj¹ zak³ad. Na-
grod¹ jest ¿ywnoœæ. Zak³ad na pozór ³atwy jest do zwyciêstwa. „Je¿eli
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zjesz ca³¹ swoj¹ paczkê, za jednym razem i ci¹giem, to oddam Ci swoj¹.
Wchodzisz w zak³ad? Z kolei je¿eli przegrasz, to oddasz mi swoj¹”. Naiw-
niacy uznawali, ¿e zak³ad jest do przejœcia i zgadzali siê na postawione
warunki. Otwierali paczki i jedli co by³o pod rêk¹. Produkty ¿ywnoœciowe
nie problem, ka¿dy by zjad³ z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹. Gorzej z chemi¹,
a myd³o prawie w ka¿dej paczce dawali... Niektórzy nawet myd³o zjeœæ
próbowali. Z regu³y koñczy³o siê pora¿k¹, a zawartoœæ ¿o³¹dka gór¹ zwra-
cali. Inni siê po prostu poddawali. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e wskutek zbyt szy-
bkiej konsumpcji samych produktów spo¿ywczych ¿o³¹dek reagowa³
zwrotem ca³ej zawartoœci. Zak³adów nale¿a³o wiêc unikaæ. Koñczy³y siê
bowiem utrat¹ ¿ywnoœci i przygodami... przy lub na desce. A w klozecie
nie by³o œwiat³a! Doprawdy, mo¿na by³o siê po³amaæ.

29 grudnia. W nocy porz¹dnie zmarz³em. Ci¹gle jeszcze mam katar.
Nie idzie go wyleczyæ. Znowu problemy z wod¹. Pêk³a rura w zwi¹zku
z czym nie mo¿na by³o jej nabraæ. Usterkê naprawiono dopiero po po³ud-
niu. Có¿... ¿ycie w obozie. Zapowiadaj¹ kolejne paczki. Czekam z utêsk-
nieniem. Podobnie jak na korespondencjê... Niestety, poczty jak nie by³o,
tak i nie ma...

31 grudnia, godz. 19.40. Wczoraj mia³em dy¿ur. Rano, oko³o godz.
6.45, obudzi³ mnie g³os oficera s³u¿bowego – „przygotowanie do zbiórki
po kawê”. Us³ysza³em komendê. Chcia³em siê podnieœæ, ubraæ i udaæ za
kolegami. Coœ jednak nie wysz³o. Zasn¹³em. Jak siê okaza³o nie ja jedyny.
„Wuj” podobnie. Dopiero po jakimœ czasie koledzy, którzy zauwa¿yli
nasz¹ nieobecnoœæ, wybudzili nas z g³êbokiego snu. Tym razem skutecz-
nie. Mrucz¹c ze zmêczenia i niewyspania ubra³em siê szybko i wybieg³em
z baraku jak szalony. Zd¹¿y³em! Zd¹¿y³em po kawê. Gdy z ciê¿k¹ mis¹
pe³n¹ napoju wróci³em do baraku wiêkszoœæ mieszkañców naszej izby je-
szcze (oczywiœcie) spa³a. Sprz¹taæ wiêc jeszcze nie mog³em, by³o zbyt
wczeœnie. Jako, ¿e puszczono w umywalni wodê, poszed³em siê umyæ.
Dosta³em gêsi¹ skórkê, z zimna, ale uda³o siê wymyæ. Oko³o godz. 10.30
poszliœmy po obiad. Nie zd¹¿y³em nawet zjeœæ, kiedy wywo³ano nas (dy-
¿urnych) po suchy prowiant. Na szczêœcie czekaliœmy nied³ugo. Noszenie
tych ciê¿arów, mis pe³nych jedzenia, prowiantu, jest niezwykle wyczer-
puj¹ce. Zmêczy³em siê setnie. W koñcu, gdy upora³em siê ze wszyst- kimi
obowi¹zkami, przekazano mi dobr¹ wiadomoœæ! Okaza³o siê..., ¿e przy-
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wieziono paczki amerykañskie! Zrobi³o siê ruchliwie. Nawi¹za³y siê dys-
kusje – jak dzieliæ? Mo¿e losowaæ? A jak papierosy? Podzieliæ osobno...
Jak zawsze. Kilku kolegów posz³o po paczki. Potem szybki podzia³ zawar-
toœci. Mi³a niespodzianka! PóŸniej spotka³a mnie jeszcze jedna, równie
mi³a, niespodzianka – dosta³em we³nian¹ koszulê. Przydzielon¹ przez
Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿. Otrzymaliœmy tak¿e po jednej parze
kalesonów i dwie chusteczki. Kalesony we³niane.

Kolejna noc w ch³odzie. Nic gorszego, ni¿ spaæ w zbyt ch³odnym,
a wrêcz zimnym, pomieszczeniu. Dlatego katar siê mnie ima. Zwalczyæ go
nie idzie. Wsta³em przemarzniêty i poszed³em na apel. Harmonogram
dnia zupe³nie zwyczajny. Poranna higiena. Trochê porz¹dków. Potem
msza œw., na któr¹ chcia³em pójœæ, lecz nie poszed³em. Wpad³em w wir
obowi¹zków i zanim siê zorientowa³em, ¿e trzeba wyjœæ by³o za póŸno.
Oko³o godz. 11.00 ukaza³y siê setki samolotów bombarduj¹cych i myœliw-
ców. Za ka¿dym z nich ci¹gnê³a siê smuga dymu. Wygl¹da³y jak kijanki.
Widok by³ cudowny. Pe³en grozy zarazem. Dowiedzia³em siê, ¿e trzy sa-
moloty spad³y. Jakiœ czas póŸniej odby³ siê kolejny nalot. Ogieñ z artylerii.
Któryœ zosta³ trafiony. Tak mija³ ostatni dzieñ roku. Pod wieczór zaczê³a
siê „impreza” sylwestrowa. Przygotowaliœmy trochê jedzenia. Wypad³o
po szeœæ kanapek oraz pó³ mena¿ki kartofli z sosem z dzisiejszej kiszki
na g³owê. Ostatnie danie by³o bardzo dobre! Brakowa³o tylko czegoœ do
picia.

Koñczy siê rok. Na œwiecie trwaj¹ okropne walki. Wojska alianckie
zmagaj¹ siê z niemieckimi wzd³u¿ granicy francuskiej. Sowieci na linii
Prus Wschodnich, Wis³y (mniej wiêcej), a na Wêgrzech w okolicy Buda-
pesztu napieraj¹ na nazistów. Front w³oski w okolicy Romanii. Tysi¹ce
rodzin bez dachu nad g³ow¹. Rodziny rozbite, bez œrodków do ¿ycia. Bo¿e
zmi³uj siê nad nami... Matko Bo¿a, módl siê za nami grzesznymi, którzy
siê do Ciebie uciekamy... Dziœ napisa³em pocztówkê do domu.

Koñczy siê. W Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
01 stycznia 1945, godz. 0.15. Z Bogiem rozpoczynam Nowy Rok.

Per aspera ad astra niech droga moja prowadzi. Bo¿e kieruj wszystkimi
myœlami, s³owami i czynami. W tej chwili wszyscy œpiewaj¹... W niewoli...

Godz. 1.45. Z chwil¹ wybicia godziny 24.00 zgasili œwiat³o i uderzyli
³y¿k¹ o miskê dwanaœcie razy. Zapalili œwiat³o. Zaczêliœmy œpiewaæ pieœ-
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ni. PóŸniej komendant izby z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia. Po chwili
us³ysza³em – „Mietek ma lekkiego bzika na tle swego pamiêtnika...”.
Komendant izby, a z czasem z kolegami, zaczêli mi œpiewaæ. W taki spo-
sób zaczê³y siê imieninowe ¿yczenia. „Wuj” z³o¿y³ najserdeczniejsze. Tra-
fi³ w sedno. Z³o¿y³ takie, których akurat sam sobie ¿yczy³em. Mianowicie
– szczêœliwego powrotu do domu i spotkania z rodzin¹. Nastêpnie kole-
dzy zaœpiewali „Niech ¿yje, niech ¿yje nam!” i podrzucili mnie kilka razy
pod sufit. Zdradzi³em tajemnicê, ¿e i Dolata te¿ Mietek. Wobec tego i jemu
z³o¿yliœmy ¿yczenia. Potem nast¹pi³a wymiana ¿yczeñ noworocznych.
Poszliœmy tak¿e do innych sal. Z³o¿yliœmy ¿yczenia. Trochê poœpiewali-
œmy. Po powrocie zaskoczenie... prawdziwa czarna oryginalna kawa!
Wypi³em „tylko” dwa kubki. Pod jej wp³ywem uformowa³ siê pochód do
latryny. Szybko po boisku i z powrotem. Jednak warto by³o!

Mamy wiêc Nowy Rok. Có¿ on przyniesie? S¹ te¿ moje imieniny. Po
raz pierwszy obchodzê je poza domem. Dziœ wieczorem maj¹ przynieœæ
pocztê. Trzeba iœæ spaæ, chocia¿ zaczynaj¹ tañczyæ. Jest godz. 2.30.

02 stycznia, godz. 21.40. Obudzi³em siê krótko przed apelem. Po
powrocie na salê przebra³em siê szybko, umy³em i... posi³ek. Potem msza
œw. W czasie apelu ukaza³y siê samoloty alianckie, a podczas mszy jeden
z nich zosta³ zestrzelony. Mi³o... ¿yczenia imieninowe dodatkowo z³o¿yli
mi: Felek, Andrzej i Zyga. Dziœ by³ do naszej dyspozycji fryzjer. Da³em siê
wiêc ostrzyc. Pod wieczór och³odzi³o siê znacznie. Wyszed³em na chwilê
na plac i... znów nalot... Œwieci³a masa reflektorów. Idê spaæ.

03 stycznia, godz. 23.15. Dzieñ nie odznaczaj¹cy siê niczym specjal-
nym. Pogoda raczej ciep³a. Rano... Fuj! Ktoœ w tej chwili puœci³ tak
œmierdz¹cego b¹ka, ¿e musia³em przerwaæ... Ju¿ jestem. S³odki poranek.
Po¿ywi³em siê œliwkami, czekolad¹ i cukierkami. Mi³y pocz¹tek. Zaraz
potem zabra³em siê za przygotowanie kilku puszek. Chcia³em zrobiæ
kolejne fili¿anki. W miêdzyczasie powrócili z paczkami. „Wuj” otrzyma³
olbrzymi¹ pakê z ¿ywnoœci¹ i odzie¿¹. Uradowany! Ciê¿ko siê dziwiæ.

07 stycznia, godz. 22.30. Niedziela. Od rana przez prawie ca³y dzieñ
pada mokry œnieg. Spadnie i zaraz topnieje. Msza œw. zosta³a odprawiona
o godz. 9.30. Dosyæ wczeœnie dostaliœmy zupê – p³atki owsiane. Po zjedze-
niu zupy rozpali³em w piecu. Potem znów zabra³em siê do jedzenia.
„Wykoñczy³em” kilka wczorajszych produktów. „Poch³on¹³em” dzisiej-
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szy prowiant. Wypi³em dziœ pierwszorzêdne kakao na mleku! Zabra³em
siê za korespondencjê. Napisa³em list do domu. Po oddaniu listu po-
mog³em obieraæ kartofle do potraw na uroczystoœci z okazji Trzech Króli.
Oko³o godz. 19.00 rozpoczê³a siê kolacja przeplatana kolêdami i œpiewami.
Pierw- sze danie to kanapki z ³ososiem, œledziem lub serem. Drugie – utar-
te kartofle z sosem z dzisiejszej kiszki. Trzecie - ry¿ z kompotem ze œliwek.
I to by³o najlepsze! Na tym siê ucztowanie skoñczy³o. Ob¿ar³em siê tak, ¿e
a¿ brzuch mnie rozbola³. Po uroczystoœci pomyliœmy naczynia i po³o¿yli-
œmy siê spaæ. Noc ciemna, ¿e na krok nic nie widaæ...

10 stycznia, godz. 20.00. W nocy z 07 na 08 stycznia mia³em okrop-
ny sen. By³em jakoby w obozie jenieckim. Na jego potrzeby zaadaptowano
zabudowê przemys³ow¹, czy jak¹œ star¹ fabrykê. Przebywa³em w dziw-
nym pokoju bez futryn. W koñcu z niego wyszed³em. Wyszed³em na uli-
cê. Od razu po wyjœciu, po drugiej stronie drogi, zobaczy³em tatusia, który
sprzedawa³ w piekarni ciastka i „Seneki”. Kiwn¹³em, aby do mnie przy-
szed³... Nie móg³. Nie wiem czemu, ale nie móg³. Ruszy³em w jego kierun-
ku. Znalaz³em siê na schodach piekarni, po chwili by³em ju¿ w œrodku.
Podszed³em do niego. Zachêci³em do wyjœcia. Wyszliœmy obaj. Jesteœmy
razem. Idziemy wzd³u¿ fabryki. Czu³em niepokój. Zapyta³em siê: „Tatu-
siu, a gdzie mamusia?”. Tatuœ z przera¿on¹ min¹ odpowiedzia³ nieprzyto-
mnie „Mamusia? Mamusia? Patrz, tam idzie…” i pokaza³ palcem na
drugi koniec ulicy. Mamusi jednak nie by³o. Natomiast ktoœ inny szed³ na
horyzoncie. Wtenczas tatuœ cichym g³osem powiedzia³: „Mamusia,
Mamusia... nie ¿yje!”. Nagle siê wybudzi³em z tego przeklêtego snu.
Rozp³aka³em siê. Nie wytrzyma³em... sen by³ tak realistyczny! Bo¿e, nie
daj ¿eby siê w domu coœ z³ego sta³o! Ci¹gle jestem niespokojny. ¯yjê w na-
piêciu. Strasznie siê bojê œmierci bliskich. Co robi³em tego dnia? Nie przy-
pominam sobie. Pewne jest tylko to, ¿e okrutnie bola³ mnie brzuch.
Uda³em siê wiêc na izbê chorych. Dosta³em pepsynê.

Dziœ niektórzy z nas zostali przeniesieni do innych baraków. Tzw
„oficerskich”. My zapewne trafimy do nich jutro. Wieczorem dosta³em
pocztówkê od Mata. Bej ma 38° gor¹czki. Dolata idzie jutro do szpitala.
No... idê spaæ.

11 stycznia, godz. 21.20. Rano po œniadaniu i apelu Dolatê zabrali
do szpitala. Posz³a informacja, ¿e nas przetrzebi¹. Wszystkie „bambetle”
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pójd¹ pod kontrolê. Rzeczywiœcie tak siê sta³o. Rewizja by³a doœæ szcze-
gó³owa. Musia³em dzia³aæ z uprzedzeniem. Dlatego te¿ jak najszybciej
odda³em Zygmuntowi moje filmy z aparatu „Sida”. Mia³em ich w sumie
piêæ. Ze zdjêciami z Powstania Warszawskiego oraz z ¿ycia w obozie. Sam
aparat opakowa³em w woreczek, w którym wczeœniej przetrzymywa³em
banda¿e. W podobnym trzyma³em szpulki z niæmi. Podczas rewizji
¿o³nierz z Abwehry najpierw sprawdzi³ woreczek ze szpulkami, a zaraz
potem wzi¹³ do r¹k kolejny... tu pomyœla³em sobie – „Panie Bo¿e, co mam
teraz powiedzieæ?”. Niemiec obmaca³ go i spyta³ – „A to te¿ nici?”. Nie do-
czekawszy siê odpowiedzi, nie zagl¹daj¹c do œrodka, zwróci³ mi nieotwar-
te opakowanie. I tak aparat siê uratowa³.

14 stycznia, godz. 19.30. Wczoraj musia³em przerwaæ. Nie dokoñ-
czy³em, wiêc ju¿ nadrabiam zaleg³oœci: Przedwczoraj nast¹pi³a przepro-
wadzka. Powody nieznane. Trafiliœmy do drewnianego baraku. Niestety...
na pod³ogê. Ci, którzy przyszli tu wczeœniej, zajêli lepsze miejsca. Nam zo-
sta³o miejsce ko³o drzwi. Noc by³a bardzo zimna.

Z kolei wczoraj wieczorem poszliœmy na koncert oficerów w³oskich.
Grali i œpiewali bardzo ³adnie. Porozumiewamy siê z nimi w jêzyku nie-
mieckim lub francuskim. Niektórzy W³osi nosz¹ kapelusze... bardzo po-
dobne do damskich. Jeden z nich, zupe³nie za darmo, zrobi³ piêkny
portret Szymonowi. Po koncercie poszliœmy spaæ do jeszcze innego bara-
ku. By³o cieplej. Jest tu za to bardzo wiele du¿ych pche³, które gryz¹ z nie-
mo¿liw¹ wœciek³oœci¹.

Dziœ niedziela. By³em dy¿urnym. Obiad ca³kiem przyzwoity. Znaczy
ca³kiem du¿e porcje. Po obiedzie urz¹dziliœmy sobie spacer wzd³u¿ po³ud-
niowych drutów. Spacerowali równie¿ W³osi. Napisa³em pocztówkê do
Falkowskich. Podobno bolszewicy zaczêli ofensywê...

15 stycznia. Przed chwil¹ dosta³em pierwszy list od cioci Jadzi
z Sokolnik. Wszyscy s¹ zdrowi. Dziœ mróz nie jest taki ostry. Mo¿e mi siê
zdaje... Spa³em w innym baraku na pryczy.

29 stycznia, godz. 12.45. Przerwa w pisaniu. Du¿o siê w tym czasie
zmieni³o. Du¿o. Dosz³o do kilku wybryków. Chcieliœmy polepszyæ swoj¹
dolê, dostaæ cieplejsze miejsce, wygodniejsze prycze... Skoñczy³o siê na
dalszych roszadach. Znowu zmiana baraku. Czêœæ miejsc losowano. Ja
dosta³em najwilgotniejsze, bo przy oknie. W ogóle w baraku tym jest taka
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wilgoæ, ¿e woda leje siê po œcianach. Pomimo to od pewnego czasu ani
razu nie bola³ mnie brzuch, ani – poza lekkim katarem – nie z³apa³em
przeziêbienia, za co sk³adam Panu Bogu Najwy¿szemu wielkie dziêki!

Ci¹gle niepokoi mnie los moich najdro¿szych rodziców i siostrzyczki.
W miêdzyczasie bowiem zosta³a zajêta – podczas nadzwyczaj silnej ofen-
sywy sowieckiej – Czêstochowa, w której siê oni znajdowali. D³ugo siê za-
martwia³em. I sta³o siê! Przed tygodniem otrzyma³em dwie paczki. Jedna
spodziewana od Dunajskich z Grudzi¹dza. By³o w niej trochê cukru,
torebka kaszy, kilka zup Maggiego i Knorra, kilka legumin i kawa³ków
piernika (upiek³a na pewno pani Dunajska, bo bardzo smaczny), strucle
w kawa³kach i ¿yczenia noworoczne. Poza ¿ywnoœci¹ dosta³em tak¿e ska-
rpety i szalik. Druga paczka by³a z Czêstochowy – od mamusi, tatusia
i Ninki! By³a w niej torba grochu, kawa³ek boczku i ¿eberek, suszona
bu³ka, kilka pierniczków, œliwek suszonych, orzechów w³oskich ³uska-
nych, i co najwa¿niejsze, kawa³ek placka i maczaka od kochanej matuli...
S³onina by³a owiniêta w papier z rysunkiem...od Ninki. No i tatuœ adreso-
wa³ paczkê... Wiêc od ka¿dego coœ dosta³em. Prawdopodobnie by³a to pa-
czka œwi¹teczna, bo i op³atek siê w œrodku znajdowa³... Wysilili siê, a¿eby
mi dogodzi. Bóg Wam zap³aæ za to wszystko!

Kilka dni póŸniej wydano nam nowe odzienie: p³aszcze (d³ugie, kroju
i koloru wojskowego, z cywilnymi guzikami); nowe cieplutkie we³niane
szale (mój by³ d³u¿szy ode mnie); nowe koszule (wierzchnie), szczotecz-
kê i proszek do zêbów oraz myd³o do golenia. Nastêpnego dnia rozdano
mundury (tzw. frencze) i po piêæ ¿yletek od CK. W czasie rozdzia³u rzeczy
panowa³ u nas niez³y ba³agan. Co chwila wybucha³y k³ótnie, ludzie pró-
bowali kantowaæ, uruchamiaæ swoje protekcje itd. Pe³no zazdroœci i nie-
nawiœci. W ogóle zaczyna³o siê robiæ okropnie... Przykro.

Jak ju¿ wspomina³em... œpimy pod oknem... w strasznej wilgoci...
Œpimy na stole, a w³aœciwie na dwóch sto³ach... we trójkê. Warunki
bywa³y wiêc lepsze... Dziêki Bogu za to, ¿e jestem zdrowy.

01 lutego, godz. 20.00. Kilka dni minê³o i znów jesteœmy gdzie in-
dziej. Przedwczoraj przenieœliœmy siê z wszystkimi gratami do baraku nr
57. Barak jest bardziej suchy, cieplejszy i wygodniejszy od poprzedniego.
Mieszkam w sali 5. Sali z pryczami. Jest nas szesnastu, a prycz dziewiêæ...
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Pogoda zmieni³a siê szybko. Jest b³oto. Kilka dni pada³ œnieg, a od wczo-
raj odwil¿. B³oto. Przedwczoraj przeœwietlano nas Rentgenem.

Wczoraj dosta³em pocztówkê do wujka Jasia z Murnau.
Dziœ w nocy mia³em sen. Niestety, zapamiêta³em go czêœciowo.

Jestem w Tczewie. W jakimœ ogrodzie ko³o gimnazjum. Przemawiaj¹cego
tatusia s³ucha wielu goœci... koniec. Nic wiêcej. Przed paroma dniami
mia³em inny sen. Poprosi³em wartownika, aby pozwoli³ mi podejœæ do
drutów przy baraku nr 9. Podszed³em i miêdzy ludŸmi, którzy przecha-
dzali siê z drugiej strony, zobaczy³em tatusia. Nieopodal sta³a te¿ mamu-
sia. Tatuœ wyci¹gn¹³ do mnie rêkê. W koñcu uchwyci³em j¹, poca³owa³em
i uœcisn¹³em. Mamusia pozna³a mnie, ale nie chcia³a podaæ swojej rêki.
Patrzy³a na mnie przez chwilê, po czym odwróci³a g³owê i zaczê³a p³akaæ.
Wtedy powiedzia³em: „Mamusiu, czy mamusia siê mnie boi?”. Mamusia
odpowiedzia³a: „Nie..., nie...” i po chwili namys³u równie¿ poda³a mi
swoj¹ d³oñ. Wtedy sen siê skoñczy³. Czêsto œniê rodziców. Boje siê, ¿e ich
stracê.

02 lutego, godz. 20.30. Dziœ Matki Boskiej Gromnicznej. Odby³a siê
msza œw. Ks. kapelan (w³oski) udzieli³ generalnej absolucji. Wielu
przyst¹pi³o do komunii œw. Ja przyj¹³em komuniê œw. w intencji zdrowia
i powodzenia rodziców i Ninki. Jutro chcê siê wyspowiadaæ. Mam nadzie-
jê, ¿e zd¹¿ê, bo nasz ks. kapelan jest w szpitalu. Znowu boli mnie brzuch.
Okropnie! I pepsyna nie pomaga. Naprawia³em bieliznê i resztê odzie¿y.
Mamy „egipskie ciemnoœci”. Na dworze nawet na kilka centymetrów od-
leg³oœci niczego nie widaæ. Wichura taka, jakiej w Sandbostelu jeszcze nie
by³o. Nie mo¿na iœæ pod wiatr, bo znosi na jedn¹, b¹dŸ drug¹ stronê. Ca³y
barak siê trzêsie. Wiatr wdziera siê wszystkimi szparami. Nieprzyjem-
nie... Wczoraj wieczorem umy³em g³owê. Jutro umyjê siê ca³y. No, czas
spaæ.

04 lutego, godz. 23.00. Niedziela. Nie by³em w koœciele. Mia³em dy¿ur
i ca³y czas coœ robi³em. Nosi³em potrawy. Znosi³em naczynia. Porz¹dko-
wa³em. Strasznie siê wymêczy³em. Wieczorem ugotowa³em sobie grzy-
bow¹ zupê Knorra z boczkiem i cebul¹, no i grysik. Smaczne. Chce mi siê
bardzo piæ. Pogoda marna. Œnieg z deszczem i wiatr. No, czas spaæ... Jutro
znów do roboty.
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08 lutego, godz. 18.59. Jestem okropnie przybity... Jutro mamy siê
przeprowadzaæ. Nic w niewoli nie jest tak przykre, jak przeprowadzki
z izby do izby, a co dopiero z baraku do baraku... Dzia³a to na mnie przy-
gnêbiaj¹co. Urz¹dziliœmy siê ju¿ jako tako i znowu przyjdzie nam wêdro-
waæ... Kilka dni temu by³em na wycieczce „w lesie” oddalonym o 4 km.
Przynios³em sosnê, czy œwierk. Zmordowa³em siê przy tym niemo¿liwie.
Ale jest czym paliæ. Œni³a mi siê Ninka. Prawie ka¿dej nocy œni mi siê ktoœ
z rodziny. Có¿ Wy, kochani tam robicie? Czy jesteœcie zdrowi? W jakich
warunkach ¿yjecie? Spo¿ywam kawa³ek op³atka, który otrzyma³em
w paczce od ukochanych. Jakie to straszne byæ odgrodzonym od swoich
i nie móc nawet napisaæ do nich o swoim losie. Nie zdajê sobie z niczego
sprawy... mo¿e oni nie maj¹ nawet dachu nad g³ow¹...? Mo¿e nie maj¹ co
do ust w³o¿yæ...? Ani gdzie siê rozgrzaæ...? Tak sobie myœlê – kiedy i za ile
miesiêcy, a mo¿e lat, zobaczymy siê w koñcu...? Tczew te¿ ucierpi mocno,
mo¿e nasza ostoja ofiar¹ padnie.

13 lutego, godz. 20.10. I znów mieszkamy w innym baraku, miano-
wicie nr 79 na sali 6. Do obozu przyjechali nowi oficerowie z innych ofla-
gów. Mieszkamy pomieszani z by³¹ sal¹ 4 baraku nr 40. Z nowymi
przyjechali dwaj kapelani, mamy wiêc codziennie dwie msze œw. W nie-
dzielê by³em u spowiedzi i komunii œw. w intencji mamusi, tatusia i Nin-
ki. Ucieszy³em siê, gdy¿ pod dat¹ 11 lutego widnieje „Objawienie NMP
z Lourdes”. Dziœ przegl¹da³em starszy pamiêtnik i stwierdzi³em, ¿e dnia
11 lutego 1945 roku wypada dwudziesta pi¹ta rocznica œlubu moich ro-
dziców, czyli ich srebrne wesele. Sprawi³em im, przypuszczam, najbar-
dziej kosztowny upominek! Oprócz tego niech Wam Bóg b³ogos³awi,
spokojem i zdrowiem darzy... Wczoraj z obozu uciek³ jeden z oficerów.
Wykorzysta³ moment nieuwagi stra¿ników. W czasie wycieczki po drew-
no wyskoczy³ do lasu. D³ugo nie bawi³ na wolnoœci. Podobno ju¿ „siedzi”.
Dziœ wtorek, ostatni w karnawale. Jutro œroda popielcowa.

Jak ju¿ jestem przy temacie za³atwiania drewna. Sk¹d siê bra³o drew-
no w obozie? Nie by³o to ³atwe zadanie! Kilku oficerów zagadywa³o
Wachmana i czêstuj¹c go papierosami odprowadzali w „sin¹ dal”. Tym-
czasem inni wkraczali do klozetów. Przez chwilê s³ychaæ by³o trzaski.
Wy³amywano przegrody miêdzy sedesami, a drewno wynoszono pod pa-
zuch¹. Nastêpnie ukrywano je w barakach.
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14 lutego, godz. 16.05. Œroda popielcowa. By³em w kaplicy w³oskiej
na mszy œw. Posypywali popio³em. Dostaliœmy formularze listowe i pacz-
kowe. Podobno s¹ awizowane paczki. Uczê siê angielskiego z ksi¹¿ki Zyg-
munta.

20 lutego, godz. 16.25. W niedzielê by³em na „gorzkich ¿alach”.
Po powrocie umyliœmy siê z Belk¹. Cali. Codziennie po po³udniu jest na-
bo¿eñstwo ró¿añcowe i codziennie rano msza œw. Dziœ œni³a mi siê moja
rodzinka. Mamy oficjaln¹ wiadomoœæ, ¿e w najbli¿szych dniach maj¹ byæ
rozdane paczki amerykañskie. Pch³y gryz¹ bez przerwy. Kilka razy w czasie
porannego apelu przyœpiewywa³ nam skowronek. W polu zaczê³a siê orka.

24 lutego, godz. 20.00. Nie wiem od czego zacz¹æ, tyle dobrego siê
wydarzy³o. Z ¿ywnoœci¹ krucho. W tym te¿ dniu, bardzo pogodnym, by³
w pobli¿u nalot lekkich bombowców. By³o widaæ nurkuj¹ce samoloty
i dym po bombach. Jakiœ samolot przelatywa³ tak nisko i blisko nas
(oko³o 300 m), ¿e zobaczy³em na nim angielskie znaki. Us³ysza³em œwist
kul karabinowych.

Wczoraj, w czasie nabo¿eñstwa popo³udniowego, wst¹pi³a we mnie
taka otucha, ¿e tak czy owak wojnê tê prze¿yjê! Przy Bo¿ej pomocy tak bê-
dzie! Powiedzia³em sobie: „Jutro paczka dla mnie!”.

Dziœ z Belk¹ mamy dy¿ur. Masa roboty. I w dodatku, o dziwo, na-
prawdê dosta³em paczkê. I to ze Szczecina od Falkowskich, za co im Bóg
zap³aæ. Zawartoœæ paczki to:

– sucha kie³basa,
– jedna puszka sardynek,
– pó³torej chleba,
– 0,25 kg mas³a,
– dwa serki,
– 24 papierosy,
– papieroœnica,
– kilka ¿yletek

i wiêcej nie pamiêtam. Po obiedzie oficjalna wiadomoœæ, ¿e w obozie s¹
dodatkowe egipskie paczki! To jeszcze nie wszystko – wylosowa³em prze-
kaz paczkowy z Genewy! By³y tylko dwie na salê. A¿ trudno uwierzyæ!
Pch³y gryz¹ coraz bardziej... No, czas szykowaæ siê do snu...
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02 marca, godz. 20.55. Ale¿ ch³odno! Wieje wszystkimi dziurami.
Ju¿ drugi dzieñ wielka wichura. Zrobi³o siê zimno. Wczoraj mieliœmy
piêkny wschód s³oñca, które w kolorze czerwieni zagl¹da³o do naszego
okna. Z egipskiej paczki niewiele ju¿ zosta³o. Pojawi³y siê plotki, ¿e nieba-
wem bêdê kolejne. Ponoæ „indywidualne”! Otrzyma³em pocztówkê ze
Szczecina. Sz³a osiem dni. Zdaje siê, ¿e pisa³a j¹ Ewka. Znów zmienili adres.

04 marca, godz. 21.05. Mamy niedzielê. Rano pada³ deszcz, po
po³udniu strasznie wia³o. Rozdzieliliœmy dziœ cha³wê (prima!). �le, bo ju¿
od jutra ma byæ zmniejszony prowiant. Ju¿ po raz kolejny. Paczki z Czer-
wonego krzy¿a nie przychodz¹. Mimo to nie tracê nadziei i wierzê, ¿e
Opatrznoœæ Bo¿a nie da nam zgin¹æ z g³odu, chocia¿ mo¿e byæ ciê¿ko...
Imieniny Belki. Wszystkim przyjacio³om, solenizantom i krewnym ¿yczê
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. W ich intencji przyst¹pi³em do komunii œw.
Idê spaæ.

07 marca, godz. 23.10. Przed chwil¹ skoñczy³ siê olbrzymi nalot na
okolicê. Dotychczas takiego nie widzieliœmy. Ze wszystkich stron bom-
bardowanie. Na Hamburg lotnicy zrzucili setki (dos³ownie!), setki „¿y-
randoli”. A¿ u nas zrobi³o siê jasno! Artyleria przeciwlotnicza wali³a a¿
strach. Str¹cono wyj¹tkowo du¿o samolotów. Widzia³em wyraŸnie jak je-
den z nich zosta³ trafiony. Jeszcze przez chwilê udawa³o mu siê lecieæ. Po
chwili nast¹pi³ przera¿aj¹cy wybuchy. Przy œwietle ognia widzia³em kilku
spadochroniarzy. Widocznie za³odze uda³o siê uratowaæ. Gdy wyskoczy³
ostatni z pilotów samolot zachwia³ siê, chwilê opada³, wybuch³ ponownie
i ostatecznie rozlecia³ siê na kilka czêœci. Kad³ub pal¹c siê i kozio³kuj¹c
w powietrzu run¹³ w pobli¿u obozu. Wybuch³ po¿ar. Po chwili ujrzeliœmy
czerwon¹ rakietê. Z ogromn¹ prêdkoœci¹ pomknê³a po niebie. Wybuch³a.
Po chwili kolejny samolot uderzy³ nieopodal nas. Dziêki Bogu, ¿e samo-
lot ten nie spad³ na obóz. Takiego spektaklu jeszcze nie widzieliœmy. Z in-
nych wa¿nych spraw – dostaliœmy paczki amerykañskie, po jednej na
czterech. No, czas spaæ...

11 marca, godz. 13.30. Pochmurno. Znów nalot. Przed chwil¹ zrzu-
cili bomby. S³uchaæ, ¿e gdzieœ niedaleko. A¿ zatrz¹s³ siê barak. Myœla³em,
¿e wypadn¹ okna.

12 marca, godz. 10.20. Piêkny dzieñ. S³oñce œwieci od rana. Œpie-
waj¹ ptaki. Wiele osób wysz³o przed barak. Opalaj¹ siê. Widocznie coœ jest
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nie tak z moim sercem. Ju¿ od kilku tygodni drêtwiej¹ mi rano palce. Nie
mog³em doprowadziæ ich do normalnego stanu. „Otwieraj¹” mi siê oczy.
Widzê, jak ludzie pod p³aszczykiem dobrodziejstw spo³ecznych potrafi¹
„kantowaæ”... Poznajê ¿ycie na nowo...

18 marca, godz. 14.20. W powietrzu czuæ wiosnê. S³ychaæ œpiewy
skowronków i innych ptaków. Na ogó³ na dworze jest cieplej, chocia¿ by-
waj¹ dni ch³odne. Codziennie gotujemy sobie z Belk¹ zupki z przydzielo-
nych kartofli, do tego dodajemy soczewicy egipskiej, grochu, ry¿u. By³a
tez ostatnio kasza grudzi¹dzka. Oprócz tego Belka od czasu do czasu robi
z m¹ki jakieœ kluseczki na margarynie amerykañskiej. W ka¿dym razie
bardzo smakuj¹! S¹ oficjalne wiadomoœci, ¿e nasz m¹¿ zaufania jeszcze
dziœ pojedzie do Lubeki po kolejne paczki. Wewnêtrznie czujê, ¿e w tym
tygodniu bêdzie coœ do jedzenia. Przed kilkoma dniami przyby³a do obozu
grupa oko³o piêciuset osób z Oflagu w Woldenbergu i w Grossbornie. S¹
to oficerowie z 1939. Jest wielu z Pomorza. Zainstalowano te¿ na kilka
dni w sali teatralnej kino. By³em na filmie – doœæ bezsensowny. Poczta ju¿
nie przychodzi. Wiadomoœci z frontu – doœæ pocieszaj¹ce.

22 marca, godz. 16.30. Drugi dzieñ wiosny. Dzieñ bardzo piêkny.
Taki jakiego do tej pory nie by³o. Ci¹gle bombardowania. Zdaje siê, ¿e
Hamburg. Baraki a¿ dr¿a³y. Oko³o godz. 13.30 w pobli¿u obozu przelaty-
wa³y cztery szybkie samoloty. Dosta³em dziœ pocztówkê od Falkowskich.
Jestem okropnie g³odny i os³abiony. Nasz m¹¿ zaufania wróci³ z Lubeki.
Paczki s¹ w drodze. Nas, polskich oficerów s¹ ju¿ w obozie cztery tysi¹ce.
Kolejni wci¹¿ przybywaj¹. Z Woldenbergu i Grossborn. S¹ bardzo brudni.
Jest Ÿle! Jeœli Ty Bo¿e siê nie zmi³ujesz, zginiemy. Do koñca wojny, mimo
tzw. dobrych wiadomoœci – moim zdaniem – daleko...

23 marca, godz. 12.10. Jestem bardzo g³odny. Chleb daj¹ cztery razy
po 250 g, trzy razy po 200 g tygodniowo. Porcja kartofli sk³ada siê z dwóch
– trzech sztuk. Czasami bywa tak, ¿e jeden kartofel dzieli siê na dwie po-
rcje. Puchniemy z g³odu. Oprócz tego dziœ z Belk¹ mam s³u¿bê oficera
s³u¿bowego naszej kompanii. Sk¹d si³y braæ? W intencji mamusi przyj¹³em
dziœ, w œwiêto Matki Boskiej Bolesnej, komuniê œw. Dzieñ znów cudow-
ny. S³oñce od samego rana.

25 marca, godz. 21.20. Mamy Niedzielê Palmow¹. Dzieñ jeszcze
³adniejszy ni¿ poprzednie – ciep³o i s³onecznie. Powietrze przesycone
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wiosn¹. Naprawdê mi³o jest przejœæ siê wzd³u¿ drutów i wdychaæ powie-
trze. Komuœ uda³o siê zdobyæ palmy. Dosta³a siê i mnie jedna ga³¹zka. Po-
œwiêcon¹ wklejam do mojego pamiêtnika. Jedynego powiernika.

26 marca, godz. 13.45. Wczoraj musia³em nagle przerwaæ z powodu
póŸnej pory. Wczoraj te¿ zaczê³y siê rekolekcje. Wiadomo... zbli¿a siê
Wielkanoc. Wszêdzie robi¹ œwi¹teczne porz¹dki. I nam zacz¹æ trzeba.

Dziœ „sprzeda³em”, za papierosy, moje tczewskie pó³buty. Co prawda
mocno zniszczone, ale zrobi³o mi siê przykro. Trudno..., czego siê nie robi
dla chleba. Za now¹ parê skarpet i trzewiki dosta³em w sumie dwadzie-
œcia papierosów. Daje to oko³o 660 g chleba wg dzisiejszej „ceny”. Poza
tym mam dy¿ur, wiêc roboty niema³o. Nie ma wiadomoœci o paczkach.
Coœ „b¹kaj¹” o ewakuacji, ale plotek u nas nie brakuje. Muszê siê jednak
przygotowaæ, bo... mo¿e byæ Ÿle!

29 marca, godz. 12.05. Przed kilku dniami wywiesi³em og³oszenie,
i to nawet kolorowe, ¿e „wykonujê praktyczne zamkniêcia do puszek
z konserwami”. Dotychczas jednak nikt siê nie zg³osi³. Mam nadziejê, ¿e
po paczkach zrobi siê ruch. Zreszt¹ - kiedy bêd¹ paczki? Jakoœ tajemniczo
o nich wspominaj¹. Boje siê wiêc, ¿e nie szybko je dostaniemy. Nie ma pa-
czek, a ¿yæ trzeba. Sprzedajê swój frencz. Dla chleba... Za wiktua³y. Zrobi³
siê ruch w obozie. Nowych œci¹gnêli. Z tego co siê zorientowa³em przy-
by³o znów Serbów i trochê naszych. Spotka³em starszego kolegê z budy,
Grodnera, oficera z roku 1939 z Grossborn. Odprawiono ostatni¹ mszê
œwiêt¹, mamy przecie¿ Wielki Czwartek. Wiêkszoœæ z nas spowiada siê
i przyjmuje komuniê œw. W kaplicy by³o dziœ tak ciasno, ¿e o klêkaniu nie
ma mowy.

01 kwietnia, godz. 16.00. W Wielki Pi¹tek by³em na uroczystoœci
przeniesienia Pana Jezusa do grobu, który znajdowa³ siê w kaplicy. Wie-
czorem, wraz z trzema innymi osobami, zg³osi³em siê na ochotnika na
wartê honorow¹ przy grobie. Pe³ni³em j¹ od godz. 20.30 do 21.15. Poza
tym by³o sporo nalotów.

Wczoraj z kolei robiliœmy porz¹dki. Zmiatanie, trzepanie i inne roboty
poparte paroma k³ótniami. Wieczorem, tzn. o godz. 18.00, Rezurekcja.
Pan Jezus zosta³ wyprowadzony z grobu na plac, gdzie sta³ o³tarz polowy.
Potem zosta³ przeniesiony z powrotem do kaplicy. Ochotnicy z kompanii
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tworzyli szpaler. I ja te¿ w nim uczestniczy³em. Okropnie zmarz³em.
Aspiryna w nocy zrobi³a swoje i czujê siê ju¿ lepiej.

Dziœ Wielkanoc. Tak¿e „prima aprilis”. Dzieñ zimny, pochmurny, sil-
ny wiatr po³udniowo-zachodni, chwilami m¿y. Dzieñ taki, a tu wody bra-
kuje! Musia³a mi starczyæ ma³a porcja (0,5 l) do umycia siê, ogolenia,
uczesania i zaparzenia kawy. Nastêpnie apel, po którym uda³em siê na
msze œw. Po niej œwiêcone. Podzieli³em siê z Belk¹ jajkiem, sol¹, plackami
i kawa³kiem czekolady ¿ycz¹c „wszystkiego najlepszego”. Suchy pro-
wiant dali na dwa dni. Z tego chleb i margarynê zjad³em natychmiast.
Czekolady zosta³o niewiele. Z jedzeniem krucho. Ca³e szczêœcie, ¿e
w czwartek frencz sprzeda³em. I to za kanadyjsk¹ 5-uncjow¹ czekoladê
mleczn¹ i trzydzieœci papierosów amerykañskich! By³o mi ¿al..., ale trud-
no! Kupi³em sobie z Belk¹ na spó³kê m¹kê razow¹. I ju¿ kilka razy u¿yli-
œmy jej do zupy „kolacyjnej”. Za czêœæ papierosów kupiliœmy tak¿e soli
(1 am) i jajko (6 am). Dziœ œwiêta. Wróci³y wspomnienia. Przegl¹dn¹³em
pamiêtniki i listy, a tak¿e fotografie. Myœlami jestem jeszcze bardziej ni¿
kiedykolwiek przy Was, kochana mamusiu, tatusiu i kochana Ninko...

03 kwietnia, godz. 20.00. Bardzo g³odno, paczek bowiem nie dosta-
liœmy, a i przestaliœmy siê ich w najbli¿szym czasie spodziewaæ. Miejmy
nadziejê w Bogu, ¿e nie da nam z g³odu zgin¹æ. Og³oszenie sprzed kilku
dni okaza³o siê... prawie skuteczne. Wczoraj by³ pierwszy klient, zgapi³em
siê i poszed³. Psiakoœæ! – pech. Ceny chleba malej¹ z powodu braku papie-
rosów.

06 kwietnia, godz. 22.40. Pierwszy pi¹tek miesi¹ca. By³em u leka-
rza, który zapisa³ mi dwie pigu³ki. Dziwnie boli mnie ¿o³¹dek. G³ównie
wtedy, gdy jestem na czczo. Zrobi³em sobie pranie. Okropnie siê zmordo-
wa³em. Idê spaæ.

08 kwietnia, godz. 10.20. Od wczoraj nie ma œwiat³a. Brakuje rów-
nie¿ wody. Przy pompie kolejka. Od wczoraj nie ma chleba. W zamian do-
staliœmy oko³o 1 kg kartofli. Jest ciê¿ko, bardzo ciê¿ko. No, czas iœæ do
koœcio³a.

11 kwietnia, godz. 18.20. Sta³o siê. Przysz³oœæ by³a nie wiadoma.
Trzeba by³o po prostu czekaæ. W koñcu siê sta³o. Ewakuujemy siê! A nic
tego nie zapowiada³o. Od kilku dni mój interes zacz¹³ siê krêciæ. Na moje
og³oszenie poczêli zg³aszaæ siê klienci na piecyki, pokrywki itd. Zrobi³em
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kilka sztuk. „Na krechê” mia³em zrobiæ nastêpne i... pojawi³y siê wieœci
o ewakuacji. Plotki kr¹¿y³y przez kilka dni. A¿ tu wczoraj mówi¹ – „jutro
rano ewakuacja..., a dziœ paczki po jednej na trzech”. W chwilê póŸniej,
zupe³nie niespodziewanie i wbrew wczeœniejszym informacjom, rozkaz
„za 20 minut wychodzimy”. Pobieg³em siê pakowaæ. Czasu by³o bardzo
ma³o. Poœpiech. Zamieszanie. Zostawi³em wiele rzeczy. Trudno. Najwa¿-
niejsze wziête. Wreszcie z wielkim majdanem wyszed³em. Rzeczywiœcie
ewakuacja! Opuœciliœmy obóz. Po tylu miesi¹cach wyruszamy... W koñcu
nocowaliœmy w stalagu...

Wstaliœmy dziœ rano o godz. 7.00. Na szybko wyfasowaliœmy pro-
wiant. Odmarsz nast¹pi³ o godz. 8.00. Ufam Bogu.

15 kwietnia, godz. 19.05. Jesteœmy w trasie. Wêdrujemy od jednej
wsi do kolejnej. Po drodze minêliœmy kilka ³adnych miejscowoœæ. Nieste-
ty nie mia³em... warunków do przypatrywania siê okolicy. Tak rozbola³
mnie brzuch, ¿e co chwilkê popuszcza³em. I sta³o siê najgorsze... przez
miasto maszerowa³em „z balastem”. Czeka³em tylko na postój. W koñcu
nadarzy³ siê pó³godzinny. D³ugo nie zwlekaj¹c siêgn¹³em do tobo³ków
i przebra³em siê w „czystsze” odzienie.

Przez tych kilka dni sypialiœmy w ró¿nych miejscach. Nie to by³o jed-
nak istotne. Szliœmy w obranym kierunku, mieliœmy wiêc cel, mogliœmy
„dzia³aæ”. To by³o istotne.

19 kwietnia, godz. 18.30. Znalaz³em trochê czasu, uzupe³niam
wiêc poprzednie dni. Nasza wyprawa trwa. Ledwo siê wyrabiam z co-
dziennymi sprawami, co mówiæ wiêc o pamiêtniku... wiem, ¿e go zanie-
dba³em. Z czasem opiszê jeszcze nieopisane. Mam nadziejê, ¿e mnie
pamiêæ nie zawiedzie. Powoli wpadamy w rutynê. Harmonogram ka¿dego
dnia jest podobny. Z samego rana pobudka, chwila dla siebie i wymarsz.
I tak do póŸnego popo³udnia. Œpimy w warunkach prowizorycznych.

21 kwietnia, godz. 17.25. Dziœ pobudka oko³o godz. 5.00. Wstajê
i przykra niespodzianka. Pada deszcz. Wymarsz o godz. 6.30. Niestety...
w deszczu. Przechodziliœmy przez kilka wsi. Nie sposób je wszystkie spa-
miêtaæ. W koñcu osi¹gnêliœmy cel naszej wêdrówki. Trafiliœmy do obozu
Oflag XC w Bad Schwartau ko³o Lubeki. Zakwaterowano nas w ca³kiem
eleganckich gara¿ach. Ugotowaliœmy sobie zupê. Tak szczerze mówi¹c to
gotujemy ju¿ jako tako. ¯ycie w obozie wymusi³o na nas tê umiejêtnoœæ.
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24 kwietnia, godz. 9.50. Wczoraj dostaliœmy na trzech a¿ dwie
paczki amerykañskie i jedn¹ kanadyjsk¹. Pod tym wzglêdem jest wiêc
lepiej. Coœ kosztem czegoœ. Jemy lepiej, ale œpimy gorzej. W dalszym
ci¹gu na cemencie, który jest „doœæ” twardy.

Wczoraj uda³o nam siê z Belk¹ wyk¹paæ pod prysznicem i ogoliæ.
W ogóle to z higien¹ jest problem. Ma³o wody. Na szczêœcie znaleŸliœmy
metodê na k¹piel w jednym litrze wody! Metoda by³a taka: w puszce po
mleku, u do³u z boku, zrobiliœmy gwoŸdziem ma³y otwór; zawieszona pu-
szka stanowi³a wie¿ê ciœnieñ i wyp³ywa³ z niej cieniutki strumieñ wody.
Oszczêdne korzystanie z tego „wodoci¹gu” wykaza³o, ¿e przy odrobinie
dobrej woli mo¿na by³o zaoszczêdziæ spore iloœci wody.

26 kwietnia, godz. 14.30. Pogoda sprzyja. Jest przyjazna. Ostatnio
urz¹dziliœmy sobie du¿e pranie. Wypra³em trzy koszule, dwie pary kale-
sonów, dwie pary skarpet, dwie pary onuc, chustkê i rêcznik. W pralni
spotka³a mnie mi³a niespodzianka. Mianowicie wparowa³ Belka i przy-
niós³ mi kilka „biscuitów z jamem” i mleko. Ale¿ smak! Szkoda mówiæ!
Niebo w gêbie. Codziennie coœ pichcimy. Dostajemy wiêcej prowiantu,
wiêc mamy mo¿liwoœci. Pod wieloma wzglêdami ¿ywot jest inny, ani¿eli
w XB. Zwa¿y³em siê kilka dni temu – 62 kg.

Dziœ rano poszliœmy na ochotnika do kuchni krajaæ czerwone buraki.
Wyskoczy³ mi na rêce pêcherz. Co siê dziwiæ, pracowa³em kilka godzin.
Op³aca³o siê. Otrzymaliœmy dodatkow¹ porcjê zupy. Zreszt¹ bardzo sma-
cznej zupy, œciœlej mówi¹c barszczu. Jeden z oficerów ukrad³ przy okazji
trochê marchwi.

29 kwietnia. Przedwczoraj zrobiliœmy sobie naleœniki z d¿emem œli-
wkowym. Jak na nasze mo¿liwoœci wysz³y dobrze. Poza tym uda³o mi siê
kilka razu wyk¹paæ pod zimn¹ wod¹.

Wczoraj niektórzy pozjadali czekolady i inne przysmaki na konto ko-
ñca wojny. Optymizm jest wiêc odczuwalny równie¿ u kolegów. Brakuje
odwszalni. Niestety ci¹gle nas nie bior¹, a wszy jest coraz wiêcej. Kiedyœ
widzia³em wyprane kalesony, na których na powierzchni 25 cm2 by³o co
najmniej 5 wesz. Znów mia³em straszny sen. Bojê siê o najbli¿szych.
Bo¿e, by im siê nic nie sta³o! Œni³o mi siê, ¿e tatusia zabrali niemieccy
¿o³nierze. Pocz¹tkowo nie wiedzia³em w jakim celu. Dopiero z czasem siê
okaza³o..., ¿e na rozstrzelanie... Okropieñstwo! Koniec wojny w perspek-
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tywie, a takie bestialstwa mnie wci¹¿ nêkaj¹. Ju¿ siê tak dawno nie mod-
li³em. Muszê iœæ koniecznie do spowiedzi... Potrzebujê oczyszczenia...

Dziœ niedziela. Pogañskie ob¿arstwo. Belka z wczoraj zakupionej ba-
raniny ugotowa³ tzw. „pi³aw”. Jak siê dowiedzia³em jest to gêsty krupnik
gotowany w³aœnie na baraninie, a dok³adniej na duszonej baranienie.
Miêso by³o dosyæ twarde, za to kasza – prima! I na jutro jeszcze nam zo-
stanie. Na deser zjedliœmy ostatnie dwa biszkopty z nadzwyczajnym d¿e-
mem truskawkowym (kanadyjskim). W ogóle z paczki niedu¿o nam
zosta³o. Ca³y dzieñ kr¹¿¹ plotki. Mówi¹ coœ o kapitulacji. Po¿yjemy i zoba-
czymy. Jedno wiem – nastroje s¹ coraz lepsze! Cieszymy siê!

02 maja, godz. 9.15. Oficjalna wiadomoœæ, ¿e Hitler nie ¿yje! Pad³
w Reichstagu 1 maja 1945 roku! Przed paru dniami rozstrzelano Mussoli-
niego. Tak siê to koñczy! Tak siê koñczy to piek³o!

Godz. 20.40. W krótkim czasie du¿o siê zmieni³o. Zaczê³o siê niewin-
nie. Rano, gdy ja pisa³em pamiêtnik, Belka uda³ siê do „sklepu komiso-
wego” i piorunem sprzeda³ któryœ z moich piecyków. Dziêki temu zdoby³
dla nas na prowiant. Przywlók³ konserwy i coœ jeszcze. Gdy wróci³, a ja
skoñczy³em poranny wpis, udaliœmy siê umyæ. By³o s³ychaæ odg³osy walki.
I to coraz wyraŸniej. Po powrocie co chwilê ktoœ wbiega³ z wiadomoœci¹,
¿e „zajêli port...”, „trwaj¹ walki w mieœcie...”, „za dwie godziny bêd¹ ju¿
tu...” i na koñcu „jad¹ angielskie czo³gi!”, „rozbrajaj¹ Niemców!”. W koñ-
cu do baraku przynieœli karabiny i pasy z amunicj¹. Chwilê póŸniej zaob-
serwowaliœmy angielskie czo³gi, które zmierza³y w naszym kierunku.
Nasi nie wytrzymywali. Skakali, machali czapkami z ca³ej si³y. Rzucali siê
na p³oty i ryczeli w niebo g³osy! U wszystkich czuæ nag³y przyp³yw ener-
gii! Nowa si³a i nadzieja wst¹pi³a w ka¿dego z nas! W powietrzu trwaj¹
walki samolotów. Wybuchy i huki wko³o zdawa³y siê byæ niezauwa¿alne.
Czo³gi dojecha³y. Poczuliœmy ulgê! Po tylu latach wojny, ciê¿kich wal-
kach, utracie tylu bliskich osób... Odczuwamy wzruszenie i szczêœcie.
Dziêkujê Bogu za wys³uchanie mych modlitw! Niemców pojmano i odda-
no w rêce Anglików. Nasza stra¿ porz¹dkowa chodzi z broni¹. No, dziêki
Bogu! Jesteœmy wolni! Po tylu latach... A wiêc ukochani, niech Was Bóg
z niewoli wyzwoli, ¿ebyœmy siê jak najszybciej zobaczyli. Amen. Tu, w Bad
Schwartau wojna siê dla mnie skoñczy³a.
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03 maja. Moja sytuacja uleg³a definitywnej zmianie. Czujê, ¿e wszy-
stko siê u³o¿y. Jak tylko bêdê móg³, to wrócê do rodziny. Tymczasem uzu-
pe³niê braki sprzed kilku dni. Podzielê siê równie¿ kilkoma refleksjami,
których wczeœniej – z wiadomych wzglêdów – zapisaæ nie mog³em.

Ewakuacja przebiega³a niespokojnie. Co krok spotykaliœmy siê
agresj¹, przemoc¹ ze strony Niemieckiego wojska. Niektórzy polscy ofice-
rowie w czasie marszu, z powodu braku si³, schodzili lekko z trasy, tak by
st¹paæ po g³adkich kamieniach rozgraniczaj¹cych bruk. Nie podoba³o siê
to Wachmanom, którzy uderzali naszych kolbami i spychali na bolesny
dla przemêczonych stóp bruk. Sz³o siê ciê¿ko! Naprawdê ciê¿ko. Podczas
ewakuacji spotka³ nas okrutny proceder. Niemcy zabili kilku naszych ofi-
cerów. Dlaczego? Rzekomo chcieli uciec. Nie wierzê! Byliœmy zbyt blisko
wyzwolenia, by ci nieszczêœnicy chcieli naprawdê nawiaæ. Myœlê, ¿e prawda
by³a nastêpuj¹ca. Kilku oficerów od³¹czy³o siê od grupy wy³¹cznie po to,
by za³atwiæ sprawy... niecierpi¹ce zw³oki. A Niemcy wykorzystali dobr¹
okazjê...

Chcia³em napisaæ o tym wczeœniej, ale by³o to zbyt niebezpieczne.
Podczas mego pobytu w obozach jenieckich uczestniczy³em, jak wielu in-
nych, w wyk³adach. Tematy przewodnie by³y bardzo zró¿nicowane.
Czêsto dotyczy³y spraw zakazanych. Pamiêtam kilka wyk³adów wojsko-
wych. Nie mog³em o nich pisaæ, gdy¿ mog³o to przynieœæ zagro¿enia dla
organizatorów i prowadz¹cych. Kiedyœ spotka³ nas niemi³y incydent... po
jednym z wyk³adów Niemcy aresztowali kilku zaanga¿owanych w przed-
siêwziêcie oficerów. Ktoœ musia³ na nich donieœæ. W efekcie wszystkich
zes³ano do obozu koncentracyjnego... Ca³e szczêœcie prze¿yli! Wiem, bo
widzia³em ich kilka miesiêcy póŸniej. Pod koniec wojny, po interwencji
Czerwonego Krzy¿a, zostali wypuszczeni. Z powrotem trafili do naszego
obozu. Opowiadali o tym co widzieli, o tym co ich spotka³o... Jest to trud-
ne do przytoczenia... W ka¿dym razie, w takich miejscach nie sposób siê
nie modliæ... nie sposób nie myœleæ o Bogu!
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