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Kilkuletni Staszek w przedszkolu w 1932 roku – na dole, drugi od prawej. 

Stanisław – trzeci od lewej – z matką i rodzeństwem w Rydzynie w 1936 roku.
Najstarszy z braci  – Władysław – zginął w łapance ulicznej w Warszawie 
w grudniu 1943 roku, służył w kompanii „jerzyków”porucznika Strzałkowskiego.
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Od redakcji 

szanowni państwo!
przedstawiamy numer specjalny 2/2020 „studiów i Materiałów 
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa piłsudskiego”. 
Wyjątkowość tego wydania polega na zamieszczeniu w nim tylko 
jednego, za to obszernego źródła do dziejów najnowszych. Jest 
to pamiętnik starszego ułana stanisława Woźniaka ps. „Mały”, 
harcerza i żołnierza AK, urodzonego 9 stycznia 1928 roku w War-
szawie. W prezentowanym źródle opisano „zdarzenia z powstania 
Warszawskiego” z perspektywy szesnastoletniego uczestnika walk 
w 1944 roku. stanisław Woźniak skończył spisywać wspomnienia 
we Włoszech, w sierpniu 1945 roku, a więc po upływie roku od 
opisanych zdarzeń. 

W 1992 roku wspomnienia „Małego” zostały prywatnie 
opublikowane i rozprowadzone w nieznanym nakładzie przez 
jego przyjaciół, jednak w bardzo skromnej formie czarno-bia-
łych kserokopii złączonych zszywką. W 2020 roku Centralna 
Biblioteka Wojskowa uznała za celowe opublikowanie pamiętni-
ka stanisława Woźniaka w sposób, który umożliwi jego szerszą 
recepcję. Zachowując oryginalny charakter tekstu źródłowego, 
przeprowadzono tylko korektę językową, dodano również bio-
gram Autora. Tytuły rozdziałów – wyimki z tekstu staniaława 
Woźniaka – pochodzą od redakcji. Zamieszczone w tej edycji zdjęcia 
otrzymaliśmy od Autora.

Mamy nadzieję, że wspomnienia pt. „przy sztabie i w kanale. 
Zdarzenia z powstania Warszawskiego” spotkają się z zaintereso-
waniem Czytelników, stanowiąc istotny przyczynek źródłowy 
do dziejów walk o Warszawę w 1944 roku.

dr hab. Witold Wasilewski
RedaktoR NaczelNy



Stanisław Woźniak w Warszawie w 1939 roku.



9

starszy ułan 
stanisław wOźniak 

„Mały” 

urodził się 9 stycznia 1928 roku w Warszawie, w rodzinie 
stanisława i Aleksandry z d. Dryńskiej, jako trzecie 

z jedenaściorga dzieci.
W 1936 roku wraz z rodzicami wyjechał do Wielko-

polski, gdzie jego ojciec dostał pracę w Gimnazjum i Liceum 
im. sułkowskich w Rydzynie. 1 września 1939 roku rodzina 
powróciła do Warszawy. W związku z trudną sytuacją loka-
lową, wiosną 1940 roku trafił do internatu dla małoletnich 
chłopców w Otwocku przy ul. Lelewela 5. 

Od 1941 roku należał do tajnej drużyny harcerskiej. 
W kwietniu 1942 roku został wprowadzony przez swojego 
kolegę Leona Henryka, ps. „Wąsik”, do kompanii Kedywu do-
wodzonej przez Dariusza Gozdawę-Gołębiowskiego ps. „Krak”, 
który przyjął od niego przysięgę na rotę Armii Krajowej. 
W konspiracji działał jako łącznik oraz uczestniczył w ak-
cjach bojowych, m.in. w odbiciu ze szpitala Dzieciątka Jezus 
w Warszawie ciężko rannego Dionizego Mazura ps. „piotrek”. 
przed wybuchem powstania Warszawskiego ukończył III kla-
sę Gimnazjum Handlowego w ramach tajnych kompletów, 
równocześnie pracował jako wychowawca w domu dla sierot 
przy ul. Królewskiej.

po aresztowaniu kpr. pchor. Jana Gozdawy-Gołębiow-
skiego „Dziryta”, dowódcy swojego plutonu, stracił kontakt 
z jednostką i nie został powiadomiony o godzinie „W”.
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1 sierpnia 1944 roku o godzinie 16:00 zgłosił się do fa-
bryki mebli Kamlera przy ul. Dzielnej 64/72 i został przyjęty 
do plutonu 1112 1 Dywizjonu „Jeleń” 7. pułku ułanów Lu-
belskich im. gen. Kazimierza sosnkowskiego (odtworzonego 
w konspiracji). W dniu wybuchu powstania Warszawskiego 
pluton 1112 był oddziałem osłonowym Komendy Głównej 
Armii Krajowej (KG AK), który działał poza macierzystym dy-
wizjonem. Tego samego dnia uczestniczył w obronie fabryki, 
w której znajdowała się Kwatera Główna KG AK i siedziba De-
legatury Rządu na Kraj. 3 sierpnia wraz z plutonem obsadzał 
teren Monopolu Tytoniowego (Wytwórnia Warszawska Nr 1 
polskiego Monopolu Tytoniowego przy ul. pawiej 57). 6 sierp-
nia uczestniczył w przeprowadzeniu Komendy Głównej AK 
i Delegatury Rządu przez teren byłego getta na stare Miasto 
– wcześniej trasę tego przejścia sprawdzał z ułanem Januszem 
Kałczyńskim „Henrykiem”. 

Do 26 sierpnia, gdy KG AK przeszła ze starówki do 
śródmieścia, walczył w plutonie 1112 pełniącym na zmianę 
z plutonem z Batalionu „Wigry” służbę wartowniczą przy Ko-
mendzie Głównej oraz broniącym odcinka Katedry od strony 
Zamku Królewskiego i Kanonii. 1 września wraz z plutonem 
przeszedł kanałami do śródmieścia. 15 września, na rozkaz 
Dowódcy Okręgu Warszawskiego Nr 29, został awansowany 
do stopnia starszego ułana.

po upadku powstania trafił do niewoli – stalag XI B 
Fallingbostel, następnie stalag VI J Dorsten (Nordrhein-West-
falen), skąd został wysłany do Arbeitskommando Mönchen-
-Gladbach (Nordrhein-Westfalen). W lutym 1945 roku zbiegł – 
złapany – trafił ponownie do stalagu VI J Dorsten. Wyzwolony 
przez Armię Brytyjską 15 kwietnia 1945 roku.

po zakończeniu działań wojennych w sierpniu 1945 ro-
ku wyjechał do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu polskiego 
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z przydziałem: 5. Kresowa Dywizja piechoty – 5. Batalion CKM 
– kompania dowodzenia – pluton łączności. 

„Małą maturę” uzyskał w Gimnazjum 5. Dywizji Kreso-
wej w Modenie, a po przeniesieniu szkoły do Wielkiej Brytanii 
w 1946 roku ukończył I klasę Liceum w Chisledon (Anglia), 
a później Liceum Handlowe w Glasgow (szkocja).

W 1948 roku rozpoczął pracę w londyńskim Banku 
pocztowym i został zdemobilizowany z Wojska polskiego. 
po roku pracy uzyskał stypendium i rozpoczął naukę w south 
West Essex Technical College and school of Arts. 

W sierpniu 1951 roku wyjechał do Kanady, gdzie pra-
cował w firmach handlowych, zajmując kolejno stanowiska: 
księgowego, kierownika działu finansowego, a od 1975 roku 
dyrektora i skarbnika dużej firmy handlowej, filii Forda. 

W 1964 roku w Toronto ożenił się i dwa lata później 
przeprowadził do utopii, małego miasteczka leżącego 100 km 
na północ od Toronto. Tam zaangażował się w politykę lokal-
ną i federalną. przez 10 lat pełnił funkcję skarbnika w okręgu 
wyborczym. 

W 1989 roku przeszedł na emeryturę i założył własną 
firmę sporządzającą zestawienia podatkowe. Od lat jest wice-
prezesem Koła Armii Krajowej – oddział Toronto. Odwiedzał 
polskę, gdzie po latach spotykał się z kolegami z AK. Ostatni 
raz był w kraju w 2009 roku.

opRacowaNie

Krystyna Koza



Stanisław Woźniak „Mały” w 1945 roku. 
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zaMiast wstępu

Miał pseudonim „Mały” i wówczas ledwie 16 lat. Był trze-
cim z kolei synem i jednym z dziesięciorga dzieci pań-

stwa Woźniaków. Jedenaste urodziło się już po wojnie. Nie 
pamięta – waha się, którą wersję uznać za właściwą – jak trafił 
do konspiracji. Jego starszy brat nawiązał już kontakty, ale nie 
chciał słyszeć o narażaniu na niebezpieczeństwo młodszego. 
Może przeczuwał swój los? W 1943 r. przenosząc broń i bibułę, 
nie daje się złapać Niemcom i ginie.

To smutne zdarzenie utwierdziło „Małego” w przeko-
naniu, żeby kontynuować dzieło brata. Robił to samo, co on. 
Wyjeżdżał m.in. do lasów otwockich na szkolenie w posłu-
giwaniu się bronią, w konspiracji przenosił broń i podziem-
ną prasę. Wiedział, że bez ryzyka, walki i ofiar nie będzie 
wolności.

Miał szczęście przeżyć powstanie, i gdy razem z innymi 
po kapitulacji szedł do pruszkowa, świadomie określił swoją 
przyszłość. Wybrał obóz jeniecki, nie wierzył w wolną polskę 
po tym, jak Rosjanie potraktowali zbrojny czyn Warszawy.

po wyzwoleniu obozu koło Hanoweru w kwietniu 
1945 r. trafia do Włoch i tam w porto san Giorgio zabiega 
o przyjęcie do II Korpusu. Rozmowa znajomego porucznika 
z gen. Kazimierzem Wiśniowskim zrobiła swoje. Znalazł się 
w 5 Kresowej Dywizji piechoty w plutonie łączności kompanii 
dowodzenia 5 Batalionu CKM.



Stanisław Woźniak „Mały” w 2010 roku. 
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Zachęcano tu przybyszów z polski do pisania pamiętni-
ków. Rozdano ostemplowane kartki papieru i 17-letni wtedy 
stanisław Woźniak poważnie potraktował ten swoisty nakaz 
moralny – żeby ocalić od zapomnienia dramatyczne zdarze-
nia z historii najnowszej kraju, widziane nawet subiektywnie 
i fragmentarycznie, lecz bogato udokumentowane, jeszcze go-
rące, bez dystansu.

pisał swój pamiętnik – jak mówił – jednym tchem, 
a spieszył się, ponieważ od 1 września 1945 r. rozpoczynał na-
ukę w dywizyjnym gimnazjum, którą dokończył już w Wiel-
kiej Brytanii w Glasgow.

pracuje krótko na poczcie i dzięki otrzymanemu sty-
pendium podejmuje studia. Ale kończy je już w Kanadzie, 
gdzie zgodnie z kierunkiem wykształcenia zostaje kierowni-
kiem finansowym handlowej filii Forda.

Mieszka niedaleko Toronto, w lesie, w uroczej miejsco-
wości o nazwie utopia. Tu w 1984 r. przybyłej w odwiedziny 
siostrze Irminie pokazuje napisany we Włoszech pamiętnik. 
Dopiero dziś, latem 1992 r., pamiętnik doczekał się pierwszej, 
w skromnej formie, edycji i rozkolportowania wśród najbliż-
szych. Jest rzetelnym dokumentem czasu, który wówczas wy-
magał od młodzieży samookreślenia, odpowiedzialności za 
polskę, osobistej odwagi i poświęcenia. Tę misję „Mały” spełnił 
uczciwie i do końca. polecamy państwu lekturę tych wspo-
mnień w przekonaniu, że wspólnotę losu polaków, ich dumę 
i patriotyzm zespala jeszcze bardziej znajomość niekłamanej 
historii i zdarzeń, o których jeszcze niedawno nie było nam 
dane za wiele wiedzieć.

Przyjaciele „Małego”
Warszawa, 1 sierpnia 1992 r.



Stanisław podczas pierwszej wizyty u rodziców po wojnie, 1958 rok. 
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„idź z Bogiem”, doleciały mnie jeszcze słowa matki siedzącej na 
krześle z moją najmłodszą siostrzyczką na kolanach. słowa te, 
choć już tyle razy przez Nią powtarzane, dopiero dziś wróciły 
do mnie jak echo i jakoś inaczej zabrzmiały w mych uszach 
niż zwykle. Nie wiem, dlaczego ogarnęło mnie takie uczu-
cie, jakbym chciał wrócić i ucałować spracowane ręce matki. 
Wszystko to trwało krótką chwilę, wystarczającą na zejście 
po schodach z pierwszego piętra.

Ledwie wyszedłem z bramy, a wszystkie napływające 
w tej chwili do mej głowy myśli prysnęły jak bańka mydlana. 
pierwsze moje spojrzenie padło na bandycko wyglądającego 
żandarma, stojącego przy budce na rogu ulicy Leszno i Żela-
znej. Od budynku ciągnęły się wysokie mury, niby nieprze-
rwana linia biegnąca środkiem ulicy. Zza murów sterczały 
kikuty popalonych domów getta. Z tym tłem dziwnie harmo-
nizowała postać olbrzymiego żandarma, uosobienie przemocy 
i zniszczenia.

skręciłem w Żelazną, idąc w kierunku Ogrodowej, gdzie 
miałem dziś nocować u Chrzestnej – Wacławy stefańskiej. Do 
siebie na Królewską nie chciało mi się jechać, tym bardziej, 
że już z samego rana musiałem załatwić kilka spraw. Dziwny 
zbieg okoliczności, że akurat na rogu Ogrodowej i Żelaznej 
znajdował się sklep, w którym pracował Władek. Widok tego 
sklepu zaraz nasunął mi na myśl ostanie dni Władka i Jego 

idź z BOgieM
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przedwczesną śmierć. „Nie martw się, stasiek, nic mi się nie 
stanie” – zwykł mawiać i machał ręką, gdy zwracałem mu 
czasem uwagę, żeby był ostrożny… „Co ma wisieć, nie utonie” 
– było Jego zasadą. Ja również wierzyłem w tę zasadę, zwłaszcza 
w tym dniu, w którym zginął.

Otrząsnąłem się z tych smutnych rozmyślań i przyspie-
szyłem kroku, chcąc zdążyć do Chrzestnej jeszcze przed za-
mknięciem bramy. Niestety to mi się nie udało i mruczącemu 
stróżowi musiałem wsunąć banknot w rękę za otwarcie bra-
my. spojrzał na mnie podejrzliwie i poczłapał do swego miesz-
kania. początkowo Chrzestna zdziwiła się, że przyszedłem tak 
późno, lecz po wyjaśnieniu zabrała się do przygotowania dla 
mnie posłania. Nie było to trudne. Odkąd mąż Jej dostał się 
do więzienia i Zdzisiek został rozstrzelany na miesiąc przed 
śmiercią Władka, zbywało miejsca w mieszkaniu. Jeszcze do 
późna w nocy siedzieliśmy rozmawiając i opowiadając sobie 
różne zdarzenia, aż przemęczony całodzienną bieganiną po 
mieście zasnąłem. Nie wiem, jak długo już spałem, gdy zbu-
dziły mnie jakieś krzyki i odgłosy bieganiny w którejś części 
budynku. Na próżno starałem się natychmiast usnąć i o ni-
czym nie myśleć. Jeszcze długo przez głowę przewijały mi się 
najrozmaitsze myśli, które zaczęły mnie trapić od pewnego 
czasu, jakby jakaś zmora. Czułem, że niedługo coś się stanie, 
lecz nie zdawałem sobie jeszcze dokładnie sprawy, co. Ojciec 
coraz częściej domagał się mojego powrotu do domu, myśląc, 
że w ten sposób może mi uniemożliwić pracę w konspiracji.

W ogóle od tego czasu, gdy zginął Władek, ojciec nie 
dawał mi spokoju. Ciągle dawał mi do zrozumienia, że przy-
czyniłem się do śmierci Władka. Gdzie rozum i zdrowy rozsą-
dek? W konspiracji byliśmy obaj i obaj jednakowo się naraża-
liśmy. Jednak on był bardziej narażony, gdyż prędzej wpadnie 
w oko dorosły mężczyzna niż taki dzieciak, jakim ja byłem 
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wówczas. I zaraz stanął mi przed oczyma obraz, którego nie 
zapomnę do śmierci. Brrr.

Zbudziłem się rano niewyspany, lecz bez śladu nocnych 
rozmyślań. Wcześnie zjadłem śniadanie wraz z Basią i Henią, 
i poszedłem do miasta. przede wszystkim musiałem dziś osta-
tecznie nawiązać kontakt z moim nowym dowódcą. Od kiedy 
poprzedni dowódca „Krak” – Dariusz Gozdawa-Gołębiowski 
– wyjechał do lasu, nie mogłem nawiązać kontaktu z nowym, 
który mieszkał na Targówku. próbowałem jeszcze wczoraj, 
w niedzielę. Jednak i w tym dniu nie udało mi się go zastać. 
Zacząłem się domyślać, że prawdopodobnie jest już na „lokalu”. 
upewniłem się o tym, gdy przyszedłem do państwa Gołębiow-
skich i dowiedziałem się, że Janek idzie już na punkt zborny 
nazywany przez nas lokalem. Zacząłem na gwałt jeździć po 
wszystkich znanych mi adresach, gdzie mógłbym nawiązać 
kontakt z moją jednostką. Wszystko na próżno.

Wieczorem znów przyjechałem do Chrzestnej i nie mia-
łem ani chwili czasu wpaść do domu ani swego, ani też do 
rodziców. pomyślałem sobie, że wpadnę jeszcze jutro. Z jeszcze 
większym niespokojem niż wczoraj poszedłem spać. Całą noc 
męczyły mnie jakieś straszne sny…
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RaNo wstałem zupełnie niewyspany. Mając jednak wiele spraw 
na głowie, nie mogłem spać dłużej. postanowiłem odprowa-
dzić dziś Basię i Henię do pracy, gdyż było mi to akurat po 
drodze, na co chętnie się zgodziły.

Ledwie wyszliśmy na ulicę, zobaczyliśmy olbrzymie 
plakaty wzywające ludność Warszawy na okopy. „100 tysięcy 
dziennie”. Musi powtórzyć się rok 1920!!! śmieszne, prawda? 
Ale zarazem bardzo smutne.

po odprowadzeniu Basi i Heni do pracy, biegałem jak 
szalony, aby nawiązać kontakt z moją jednostką, którą była 
2 kompania sztabowa. Niestety wszyscy byli już w swoich „lo-
kalach”, które ze zrozumiałych względów były zakonspirowa-
ne. Chwyciłem się wtedy ostateczności, tzn. zrezygnowałem 
z mojej jednostki konspiracyjnej i postanowiłem zameldować 
się do innej, których znałem kilka.

Zadzwoniłem do pani Zofii Klepacz, aby przez nią do-
stać się do oddziału jej brata – Jerzego. po objaśnieniu jej sło-
wami dla niewtajemniczonych mało znaczącymi, lecz dla nas 
doskonale zrozumiałymi, zabrzmiało w słuchawce: „przyjdź 
do nas jak najprędzej! Najpóźniej do godziny drugiej po po-
łudniu”. W tej chwili, gdy do niej dzwoniłem, była pierwsza 
z minutami. Miałem jeszcze skoczyć na Nowogrodzką do Jasia, 
którego jednak tam nie zastałem, a później jechać na Dziel-
ną. Byłem w tej chwili na Królewskiej. Zgnany i zmachany 

ładna data – pierwszy
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wyskoczyłem spiesznie z tramwaju na przyokopowej u wylotu 
Dzielnej. Tyle razy już tu wysiadałem, lecz nigdy jeszcze nie 
byłem tak podniecony, jak tego dnia. pamiętnego dnia prze-
cież nie tylko dla mnie, ale dla całej polski.

Idąc Dzielną, widziałem przed sobą bramę i bunkier 
getta, będący barierą nie do przebycia. Wszedłem w bramę 
nr 72/74 do fabryki mebli, której właścicielem był pan Jerzy 
Kamler, pseudonim „stolarz”. Zbladłem i ciarki przeszły mi 
po ciele. Zobaczyłem uzbrojonych werkschutzów przy samo-
chodzie stojącym w bramie. W pierwszej chwili pomyślałem, 
że lokal nakryty, a przez to i ja wpadłem również. Jak szybko 
człowiek traci zdrowy rozsądek! przecież tyle razy ich tu wi-
działem, bo przyjeżdżali do pralni, która mieściła się również 
w tym zespole budynków, z tą tylko różnicą, że byli zawsze 
bez broni. Na szczęście jednak ludzie nie potrafią czytać cu-
dzych myśli. przeszedłem obok nich z lekkim drżeniem, lecz 
zaraz na schodach natknąłem się na naszego wartownika. 
Oczywiście hasła nie znałem, ale wystarczyło imię Jerzego 
i znalazłem się w kantorku fabryki. podczas mej obecności 
w kantorku wchodzili i wychodzili różni nieznani mi ludzie, 
jak się później przekonałem – oficerowie. Zaraz zostałem wcie-
lony do plutonu i dostałem czarny beret z orzełkiem, pas głów-
ny skórzany i opaskę biało-czerwoną z numerem plutonu 1112.

Zaczęły przebiegać mnie jakieś dreszczyki emocji, gdy 
dowiedziałem się, że o godzinie 5 po południu zaczyna się 
akcja w całej Warszawie. Nareszcie nadszedł dzień, na który 
czekaliśmy już 5 lat. Już tu i ówdzie zaczęły szczękać zamki 
pistoletów ręcznych i maszynowych. Tuż obok mnie jakiś ofi-
cer zaczął składać pistolet maszynowy, zdaje się, że rosyjski. 
W tej chwili dopiero sobie przypomniałem, że to już 1 sierp-
nia (1944), właśnie, ładna data – pierwszy. Żal mi tylko było, 
że już nie zdążyłem wstąpić do rodziców, mimo że to tak 
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niedaleko stąd. Martwili się o mnie, gdyż ostatni raz byłem 
u nich w niedzielę. Zacząłem robić sobie z tego powodu wy-
rzuty, ale widocznie musiało tak być.

Nagle drgnąłem na odgłos niespodziewanego strzału 
z pistoletu. pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty i już nic nie było 
słychać prócz trajkotu pistoletów maszynowych, szczęku pi-
stoletów zwykłych, wybuchu granatów i donośnych rozkazów. 
Momentalnie stanowiska zostały objęte i sprawdzone przez 
dowódcę. Zaraz też dało się słyszeć szczekotanie r-kaemu nie-
mieckiego umieszczonego w bunkrze. Całe szczęście, że nie 
mógł nam zrobić żadnej szkody, oprócz tej, że nie można było 
wyjść na ulicę.

W czasie pierwszego zamieszania, które zostało wywo-
łane niespodzianą przedwczesną akcją znalazłem się na dole 
przy jakimś barczystym typie. Był to tęgi i dość wysoki plu-
tonowy, ciemny blondyn z kręconymi włosami. stanęło nas 
trzech w wąskim przejściu, strzegącym z jednej strony bramy 
na wypadek, gdyby Niemcy chcieli rozwalić ją, aby się do nas 
przedostać, z drugiej strony tyłów, skąd również można się 
było ich spodziewać. Wymieniliśmy swoje imiona: Heniek, 
stasiek i jeszcze jedno, którego już nie pamiętam. Heniek miał 
pistolet maszynowy typu „sten”, ja worek amunicji z kilkoma 
magazynkami i ładownikiem, i trzeci z karabinem. Ja nie 
miałem jeszcze żadnej broni, gdyż nie zdążyłem jeszcze się 
o nią upomnieć.

Nieprzerwana kaskada najróżnorodniejszych strzałów 
przybierała na sile. Granat wybuchał za granatem. Ni stąd, 
ni zowąd pojawiła się u nas ogromna masa granatów typu 
„Filipinka”, które były bodajże naszą największą siłą ogniową. 
I rzeczywiście nie szczędziliśmy ich. po pewnej chwili znala-
złem się wraz z Heńkiem w jednej z hal maszynowych przy-
legających do ulicy, po której uganiali się ukraińcy. słychać 
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było ich chrapliwe głosy, a jeden z nich zachęcał swych 
żołnierzy do przebiegania przez ulicę za nagrody pieniężne. 
prawdopodobnie byli to niemieccy oficerowie, którzy za ce-
nę krwi ukraińskiej i pieniędzy chcieli zdławić „bandytów”. 
Na szczęście rozporządzaliśmy stosunkowo silnym ogniem, 
krzyżującym plany niemieckich zbirów.

W pewnym momencie podświadomie schowałem się 
za jedną z maszyn, gdy tuż nad naszymi głowami świsnęła 
seria z pistoletu maszynowego. To ukraińcy ostrzeliwali nasze 
stanowisko z przeciwnego budynku. Zobaczył to Heniek i jak 
ryknie na mnie w nieprzyzwoity sposób, aż się wzdrygnąłem. 
prawdopodobnie pomyślał, że stchórzyłem. Nie dziwiłem mu 
się jednak, gdyż chwila była naprawdę napięta i nie można by-
ło myśleć o sobie. Zresztą natychmiast po tym byliśmy w naj-
lepszej komitywie. poczułem do tego porywczego człowieka 
dziwną sympatię i uznanie.

Wreszcie ktoś nas z tego miejsca zluzował i znalazłem 
się wraz z Heńkiem na pierwszym piętrze, gdzie dostałem 
pistolet. Jakoś raźniej się poczułem, mając w ręce błyszczą-
cą „zabawkę”. A ładna była naprawdę – „czeska zbrojówka”. 
Zaraz też dostałem rozkaz pójścia na stanowisko, które było 
przy włazie na dachu. Zastałem tam już Janusza Klepacza 
albo Krzysztofa Głuchowskiego, już dokładnie nie pamię-
tam. Aż podskoczyłem z radości, gdy przyszła do nas siostra 
Kama z dymiącą zupą, którą z ogromnym apetytem jedliśmy 
na zmianę.

W międzyczasie zapaliła się nasza fabryka, gdzie znaj-
dowało się dużo materiałów łatwopalnych, które z trudem 
dało się ugasić. Groziło nam poważne niebezpieczeństwo. poza 
tym jeden z nas, Andrzej, został ciężko ranny, lecz na szczęście 
nikt nie został zabity. Jak na taki ogień, jakim nas Niemcy 
poczęstowali, to naprawdę nie lada szczęście.
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Najważniejszym momentem było rozbicie r-kaemu, któ-
ry bronił z bunkra wejście do getta i trzymał w szachu całą 
ulicę. Toteż gdy zamilkł, natychmiast rozszerzyliśmy swoje 
stanowiska, a wkrótce po tym nawiązaliśmy kontakt z grupą 
płk. Radosława. No, chociaż nie byliśmy już w odosobnieniu, 
które o mały włos drogo by nas kosztowało. podczas gdy 
część naszego plutonu poszła dalej, na Monopol Tytoniowy, 
mieszczący się kilka budynków dalej, reszta, z wyjątkiem 
ubezpieczenia wewnętrznego, tzn. bardzo niewielu, mogło 
się trochę przespać. Wśród nich znalazłem się i ja. Idąc do 
pomieszczenia przeznaczonego na spanie, zacząłem zastana-
wiać się nad jedną rzeczą. skąd między nami znalazło się 
tylu starszych mężczyzn, prawdopodobnie oficerów. Zacieka-
wienie moje wzrosło, gdy przechodząc koło jednego poko-
ju, którego drzwi były otwarte, zobaczyłem już znanego mi 
płk. Zyndrama, który w postawie zasadniczej coś meldował 
panu generałowi. Nie wiem, kto to był ten „pan generał”, gdyż 
usłyszałem tylko „panie generale, melduję” i musiałem przejść 
dalej. Następnie zobaczyłem w tym samym pomieszczeniu, 
w którym miałem spać, radiostację, na której coś odbierał 
i nadawał radiotelegrafista. pomyślałem sobie wtedy, że musi 
być jakieś dowództwo. Krótko jednak o tym myślałem, gdyż 
zmęczenie zamknęło mi powieki.

Niedługo spałem, gdyż zbudził mnie ktoś i kazał iść 
na posterunek do bramy. ponieważ było trochę chłodno, za-
łożyłem jakąś bluzę niemiecką, na którą założyłem opaskę. 
Było jeszcze ciemno, gdy stanąłem przed bramą. stało nas 
tam kilku, gdyż jeszcze w pobliżu i w ogóle prawie w całym 
getcie byli jeszcze Niemcy. Teraz toczyła się walka połączo-
nych oddziałów w Monopolu Tytoniowym. przed naszą bra-
mę zajechało auto z jakiegoś szpitala, który był w naszych 
rękach i ulokowaliśmy w nim rannego Andrzeja. Nie można 
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było tego zrobić wcześniej, ponieważ ulicę trzymali w szachu 
Niemcy. Obecnie co chwila przychodził do nas i legitymował 
się hasłem jakiś łącznik, czemu się nie dziwiłem, wiedząc, że 
jest u nas jakieś dowództwo, jak później się dowiedziałem – 
Komenda Główna, w skrócie „K.G.”

Jeszcze tej samej nocy Monopol znalazł się w naszych 
rękach. Dopiero teraz zobaczyłem, że nasza ulica jest usiana 
trupami niemieckimi z wczorajszej walki. Naliczyłem ich oko-
ło dziesięciu w promieniu naszego budynku. Zaraz też cywile 
zabrali się do ich zakopywania w jakiejś dziurze, wszystkich 
razem. No, już ci na pewno nie podniosą ręki na żadnego ży-
jącego człowieka. Jestem ciekaw, gdzie oni się znajdą w piekle 
czy w niebie. prawdopodobnie w niebie, bo jak mówi Kocha-
nowski: „A jeśli komu droga otwarta do nieba – tym, co służą 
ojczyźnie”, a oni przecież zginęli za swój Vaterland. Nie wiem, 
jak mogą w niebie pogodzić się ci, którzy zginęli w walce ze 
sobą, służąc swej ojczyźnie. pewnie razem chodzą na wódkę? 
Jednak teraz byłem zadowolony, że nie mogę tego sprawdzić.

Zapewne trochę gorzej, niż ci, których zakopali w jednej 
norze, czuli się żywi Niemcy, którzy nieświadomi niebezpieczeństwa, 
jakie im groziło z naszej strony, zapuścili się zbyt daleko. 
Dostali się do niewoli wraz z czołgiem Tygrysem. Dwa inne 
zostały zniszczone. Gdy przyprowadzono ich do nas na prze-
słuchanie, tzn. do K.G., trzęśli się ze strachu jak małe dzieci. 
prawdopodobnie śpiewali jak tylko mogli. Miałem nawet tę 
przyjemność, że odprowadzałem ich do płk. Radosława. uli-
ca Dzielna, którą mieliśmy iść do przyokopowej, była jeszcze 
pod obstrzałem karabinu maszynowego, ustawionego w wieży 
kościoła. Mimo, że sam bałem się, aby nie dostać lekkiej por-
cji żelaza, uśmiechałem się, widząc jak ci bohaterscy Niemcy 
w stosunku do bezbronnych, okazywali swój strach za każdą 
serią. Gdy tylko doszedłem do budynku, w którym mieliśmy 
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(gdyż był jeszcze jeden oprócz mnie) zostawić naszych jeńców, 
widząc kilkunastu ludzi przed bramą, poszukałem między 
nimi płk. Radosława i zameldowałem mu jeńców. Zaraz kazał 
komuś prowadzić ich dalej, a mnie dał jakiś meldunek do 
sztabu. Nie wiem dlaczego, ale wydał mi się strasznie niesym-
patyczny i byłem zadowolony, że zaraz mogłem wracać.
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Było jeszcze wcześNie rano, gdy nasz dowódca, por. Jerzy, zebrał 
cały nasz pluton 1112, który wchodził w skład jednostki 
„Jeleń” i odczytał nam rozkaz – pochwałę dla naszego plutonu 
za dzielną postawę, okazaną już w pierwszym dniu walki, 
podpisany przez gen. Bora-Komorowskiego, dowódcę AK. Był 
to dla nas zaszczyt nie lada. Wtedy dopiero przekonałem się, 
że nasz pluton jest plutonem osłony Komendy Głównej i na-
szego wodza. Dziwiłem się tylko, jak można było użyć do tego 
celu tak małej siły, jaką przedstawiał nasz pluton, bo około 
40 ludzi. Ale to nie moja sprawa.

Od samego rana zaczęli zgłaszać się ochotnicy, chcący 
wziąć czynny udział w walce z najeźdźcą. Oczywiście byli 
oni chętnie widziani, gdyż wzmacniali nasze siły, choć nie 
zawsze można było im dać broń od razu. No, ale to był wiel-
ki problem do rozwiązania. Wtedy nasz pluton liczył około 
45 ludzi. Część plutonu, między innymi i ja poszliśmy do 
Monopolu zmienić poprzedni posterunek, który miał na oku 
getto od strony Gęsiej i dalsze okolice, a głównie pawiak 
i pobliskie budynki żandarmerii na Lesznie i Żelaznej od tyłu. 
Ja znalazłem się od strony Leszna, gdzie objęliśmy stanowiska 
przy kilku oknach. Raz po raz Niemcy częstowali nas seriami 
z r-kaemów, karabinów i pistoletów maszynowych. przy jed-
nym z okien usiadł na krześle szczepan, lekko się chowając za 
framugę i pilnie obserwując. stałem akurat jakieś trzy kroki 

śMierć zMienia ludzi
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za nim, lekko na lewo, patrząc przez jego ramię na gruzy get-
ta, z których Niemcy nas ostrzeliwali. Nagle, w ciągu ułamka 
sekundy, szczepanowi opadły ręce, z których wypadł karabin 
i bezwładnie opadł na oparcie krzesła z głową zwieszoną w tył. 
Natychmiast usunęliśmy go z tego miejsca, lecz już martwego. 
Kula ugodziła go w samo serce, tak że nie zdążył jęknąć. Jaka 
to lekka musi być śmierć. swoją drogą musiał to być strzelec 
wyborowy, jeśli z tak daleka trafił w serce. Był to pierwszy za-
bity w naszym plutonie, nie licząc oczywiście Andrzeja, który 
był dość ciężko ranny. pochowaliśmy szczepana w podwó-
rzu Monopolu, gdzie tu i ówdzie leżały niepochowane zwłoki 
Niemców z powykrzywianymi twarzami i w pokrwawionych 
mundurach. Dziwiłem się sam sobie, gdy zauważyłem, że nie 
robią na mnie wcale wrażenia. przechodziłem obok nich obo-
jętnie. Właściwie nie zdawałem sobie sprawy, że jeszcze wczo-
raj byli naszymi dręczycielami i właśnie oni czyhali na nasze 
życie. Jak śmierć zmienia ludzi.

W Monopolu byliśmy niedługo, skąd odchodząc, mo-
gliśmy zabrać sobie papierosów, ile kto chciał. Choć jeszcze 
nie paliłem, wziąłem kilka paczek, tak na wszelki wypadek. 
Wróciliśmy do naszej fabryki, gdzie przede wszystkim umun-
durowaliśmy się w niemieckie mundury ze stawek, z rozbi-
tego pociągu. Właściwie to pod względem umundurowania, 
różniliśmy się od Niemców tylko nakryciem głowy, chociaż 
często również nasi nosili niemieckie hełmy oraz opaskę bia-
ło-czerwoną na jednym ramieniu.

sytuacja nasza zaczęła się komplikować. samoloty nie-
mieckie bezkarnie rzucały bomby tam, gdzie tylko chciały. Tu 
i ówdzie odzywała się artyleria i miotacze min, przez nas zwa-
ne „szafami”. Niemcy posuwali się krok po kroku, zdobywając 
i niszcząc Wolę. pomimo zaciętej obrony naszych oddziałów, 
sytuacja u nas stawała się napięta. Dodawaliśmy sobie jednak 
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otuchy słysząc coraz bliżej rosyjską artylerię. Jedynie samoloty 
rosyjskie znikły, jakby front był jeszcze setki kilometrów od 
nas. Ogólnie jednak byliśmy zadowoleni, gdyż powiedziano 
nam, że 3 lub 4 dni, z górą tydzień i Rosjanie połączą się 
z nami. są już niedaleko.

Tymczasem nasze połączone oddziały dokonały jeszcze 
jednego ataku na szkołę na rogu Leszna i Żelaznej, w której 
umocnili się Niemcy. Atak zrobiliśmy od strony szkoły, tzn. od 
strony getta. Mieliśmy do pomocy zdobyty przedtem na przy-
okopowej czołg, do którego było sporo amunicji. Atak był 
dość silny i trwał od godziny 16 aż do zmroku. Jednak i obro-
na była bardzo silna. Rozkaz wstrzymania dalszych ataków 
był spowodowany tym, że w ciemności nie wiadomo było, 
czy strzela się do Niemców, czy swoich. Był nawet wypadek, 
że nasz naszego zdzielił przez głowę kolbą karabinu myśląc, że 
jest to Niemiec. Tak już wszyscy byli ze sobą pomieszani. po-
znali się po przekleństwie. Tyle godzin trudu, ofiar i nic z tego.

6 sierpnia z rana zawołał mnie por. Jerzy i kazał wraz 
z jednym kapralem, nie pamiętam jego pseudonimu, iść na 
rozpoznanie przejścia przez getto na stare Miasto. Droga była 
niebezpieczna, ponieważ było kilka miejsc ostrzeliwanych 
bądź to z pawiaka, bądź z innych miejsc. poza tym istniało 
niebezpieczeństwo napotkania Niemców i nierównej walki 
z nimi. szliśmy przez zwaliska domów, popalonych przez 
Niemców podczas walki Żydów z nimi, starając się wybierać 
miejsca jak najbardziej osłonięte.

Mimo że byłem wtedy jeszcze młodym chłopaczkiem, 
nie mogłem sobie uprzytomnić, jak można być takim tchó-
rzem, jakim był ten kapral, który ze mną szedł. Co najmniej 
o 8 lat ode mnie starszy, lecz tak tchórzem podszyty, że my-
ślałem, że udzieli się to i mnie. Nie byłem, ani nie jestem 
bohaterem i rozumiem, że każdy człowiek w mniejszym lub 



32

większym stopniu boi się w niektórych sytuacjach, lecz nie 
zawsze można to okazywać, tym bardziej w naszym przypad-
ku. W pewnym momencie, gdy zaświstała nad naszymi głowa-
mi seria z karabinu maszynowego, obaj padliśmy na ziemię. 
Jednak nie można było tak leżeć wiecznie, więc uniosłem 
się wpół, aby przeskoczyć niebezpieczny odcinek w jednej 
sekundzie. Wtem usłyszałem za sobą głos kaprala: „Jak się 
podniesiesz, to ci w łeb palnę! Nie widzisz, że tu nas zastrzelą?” 
I wyjął pistolet. Ostatecznie miałem i ja swój, lecz cóż było 
robić z tchórzem. Więc znów położyłem się. Zresztą teraz był 
moim przełożonym. Chwilę jeszcze poleżeliśmy, po czym, nie 
oglądając się na kaprala, przeskoczyłem kilkumetrowy odci-
nek. Cisza. Widocznie mnie nie zauważyli. po pewnej chwili 
przebiegł wreszcie i on, nic nie mówiąc do mnie. Znów syp-
nęło się kilka serii i spokój.

Wkrótce dotarliśmy do obozu na Gęsiej. Widok nędzy 
i rozpaczy. smród, bród i ubóstwo patrzyło na nas swymi 
strasznymi ślepiami ze wszystkich stron. Niby upiory wałęsali 
się z miejsca na miejsce oswobodzeni Żydzi, nie wiedząc, co 
ze sobą mają zrobić. Wszędzie leżały kupy łachmanów, porzu-
conych przez byłych więźniów, którzy już gdzieś skierowali 
swe kroki. Aż przykro było na to wszystko patrzeć. Z jednej 
strony biła z ich oczu radość, z drugiej – bezdenna trwoga 
o swe dalsze losy. Najgorzej bali się powrotu Niemców. pamię-
tam, jeden Żyd węgierski zwrócił się do nas o wyprowadzenie 
go z tego obozu w bezpieczniejsze miejsce w zamian za złoto. 
Oczywiście, że nie mogliśmy tego uczynić nawet za darmo, 
gdyż mieliśmy dość ważne zadanie, jak się wkrótce okazało.

Tymczasem przeszliśmy cały obóz informowani przez 
Żydów, gdzie można najbezpieczniej przechodzić. szliśmy jesz-
cze kilkaset metrów, które wydawały się kilometrami, na-
trafiliśmy jeszcze na ostrzał jednego karabinu maszynowego 
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i znaleźliśmy się na starym Mieście. Najważniejsze zrobiliśmy 
– zbadaliśmy całe przejście z Woli na stare Miasto, toteż na-
tychmiast wróciliśmy do swego plutonu. Kapral zdał raport 
porucznikowi. Oczywiście, że nie mogłem nic wspomnieć 
o tym, że chciał do mnie strzelać i poszedłem do chłopaków.

Znałem ich zaledwie kilku, gdyż nie był to mój oddział 
konspiracyjny. Znałem tylko por. Jerzego, jego siostrę panią 
Zofię, która pełniła funkcję oficera gospodarczego sztabu, jej 
syna Janusza, przyjaciela Janusza – Krzysztofa i płk. Klepacza, 
męża pani Zofii. poza nimi poznałem już innych, szczególnie 
Heńka Wertowskiego. Nie wiem dlaczego, ale od razu bardzo 
go polubiłem. Zresztą, jak powszechnie wiadomo, ogólne nie-
bezpieczeństwo przywiązuje do siebie ludzi. Zapoznałem się 
jeszcze z Lunią, jedną z trzech sanitariuszek naszego plutonu 
i polubiłem ją wkrótce na równi z Heńkiem.

po południu znów wezwał mnie porucznik i spytał, 
czy potrafię poprowadzić ludzi tą samą drogą, którą zbadali-
śmy rano. Chodziło o jak najbezpieczniejsze przejście dość du-
żej grupy ludzi. Oczywiście byłbym durniem i osłem, gdybym 
tego nie potrafił zrobić, więc krótko zapewniłem porucznika 
o swej gotowości. Okazało się, że cały sztab główny i nasz plu-
ton podzielony na dwie grupy miał przejść na stare Miasto. 
Ja zostałem przydzielony do pierwszej grupy, która składała 
się z części oficerów sztabowych oraz ludzi z całym sprzętem 
sztabu, jak: radiostacja, maszyny do pisania, papiery itd.

szedłem pierwszy wraz z jakimś pułkownikiem (jego 
pseudonimu nie pamiętam), którego informowałem o wszyst-
kich przejściach najlepszych i niebezpieczeństwach ostrzałów. 
Oczywiście, że sam przez takie miejsca skakałem pierwszy. 
Z dwóch powodów. pierwszy – musiałem wskazać, dokąd 
należy szybko przebiec, po drugie – nie mogłem okazać się 
tchórzem wobec takiej świty. Okazało się jednak, że przez to 
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byłem i najbezpieczniejszy, gdyż za mną pierwszym Niemcy 
jeszcze nie zdążyli strzelić, gdy za resztą byli już na to przygo-
towani. Ale to przyszło mi do głowy dopiero po dojściu na 
stare Miasto. W pewnej chwili usłyszałem rozmowę między 
pułkownikiem, który szedł ze mną a jakimś innym oficerem: 
– „Czy pan generał jest z nami? – „Nie, nie ma. powiedział, że 
jego miejsce jest z żołnierzami, szczególnie wtedy, gdy jest 
krytyczna sytuacja”. – „Hm, ale przecież pan generał nie może 
się tak narażać” – „Ja mu mówiłem to samo, lecz nie zdołałem 
go przekonać. Został”.

Domyśliłem się, że jest mowa o Borze-Komorowskim. 
przyznam się, że mi się to bardzo podobało. Ja bym chyba 
zrobił to samo. Dotarliśmy wreszcie do placu Krasińskich na 
stare Miasto. Wszyscy sztabowcy gdzieś się rozeszli, widocznie 
na swoje nowe miejsca pracy. Zostaliśmy na placu w trójkę – 
ja, pułkownik i jeszcze ktoś. Chwalił mnie pułkownik za to, 
że dobrze wszystkich przeprowadziłem, tym bardziej, że nie 
mieliśmy żadnych strat. Byłem z siebie zadowolony. Na starym 
Mieście poczułem się trochę bezpieczniej, widząc taki szmat 
miasta w naszych rękach.

Wszędzie wznosiły się barykady z najróżniejszego ma-
teriału, a na Miodowej z przewróconego na bok tramwaju. 
Tu i ówdzie świeciły dziurami domy, trafione bombami nie-
mieckimi. Jednak jeszcze zniszczenie nie było widoczne, gdyż 
główne ataki były skierowane na Wolę. po kilku godzinach 
połączyłem się z moim plutonem, który przyszedł kilka go-
dzin później, prawdopodobnie wraz z gen. Borem. Kwatery 
otrzymaliśmy w szkole na Barokowej, gdzie przed powstaniem 
mieścił się szpital niemiecki. W tym samym gmachu rozloko-
wał się sztab. podczas pobytu w tym gmachu nasz pluton był 
użyty do kilku wsparć innych oddziałów oraz do wypadów 
ochotniczych. Kilka razy mieliśmy podjąć angielskie zrzuty 
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bądź to w ogrodzie Krasińskich, bądź też na samym placu. 
Jednak, o ile pamiętam, udało się to nam raz, ponieważ tylko 
raz był zrzut broni i amunicji. Wkoło nas zaczęły się palić 
różne domy, podpalone przez „szafy”. Raz po raz trzęsły na-
szym budynkiem eksplozje tych „szaf”, które wyrzucane były 
zawsze po 6.
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8 sieRpNia zawołał mnie porucznik i powiedział mi, że pójdę 
jako osłona dwóch łączniczek, które miały przenieść jakieś 
rozkazy, kanałami ze sztabu do śródmieścia, gdyż górą było 
to już niemożliwe, a głównie dlatego, aby zbadać to przej-
ście podziemne. Za przewodnika dostaliśmy jakiegoś Żyda 
imieniem Jerzy. Zaraz też, a było to około piątej po południu, 
poszliśmy we czwórkę do włazu na Długą, odprowadzeni 
przez kilku ludzi tym zainteresowanych. przy włazie jeden 
kanalarz narysował nam plan naszej drogi na kartce papieru. 
Mieliśmy także ze sobą plan miasta oraz niezbędne lampki 
elektryczne. Do kanału najpierw wszedł Jerzy, druga – jedna 
z dwóch łączniczek, trzecia Zyta i ja ostatni. W ten sposób 
nasze dziewczęta znalazły się w środku, a my na przedzie 
i na końcu. Jerzy prowadził. Jeszcze przed wejściem do ka-
nału dostałem od porucznika polecenie, żebym zastosował 
wszelkie środki ostrożności, ponieważ nasz przewodnik był 
człowiekiem niesprawdzonym i w razie gdyby niewyraźnie się 
zachowywał, miałem pociągnąć za spust. pomny tego nakazu 
nie spuszczałem oka z Jerzego.

Najprzykrzejszym momentem było zejście do kanału 
i zanurzenie się po kolana w zimnej cieczy, pominąwszy już 
„zapachy” ścieków całej Warszawy. Trudno, trzeba było iść. 
W pierwszej chwili szum bulgoczącej cieczy, zaduch i ciem-
ność przyprawiały mnie o mdłości. Jednak szybko się z tego 

pO kOlana w ziMnej cieczy
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otrząsnąłem, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie 
nam groziło i wagi naszego zadania. Całą swą uwagę skon-
centrowaliśmy na jak najcichszym zachowaniu się, gdyż to 
był jeden z głównych warunków powodzenia naszej wypra-
wy. po pewnym czasie skręciliśmy, według nakreślonego nam 
planu, w jakiś boczny kanał, który był o wiele niższy od po-
przedniego. plecy nasze, mimo woli zgięły się w pałąk. W ka-
nale panowała grobowa cisza, zakłócana bezustannie naszy-
mi krokami, chlupiącymi w brudnej wodzie, czasem naszymi 
szeptami. Do odgłosów tych przyzwyczailiśmy się jednak dość 
szybko. Natomiast zaabsorbowały nas inne odgłosy, słyszane 
jak zza grobu, odgłosy z góry. Gdy przeszliśmy pod niemiec-
kie pozycje, nad naszymi głowami słyszeliśmy raz po raz głu-
chy turkot czołgów jeżdżących w różne strony, to znów czyjeś 
szybkie kroki, jakieś rozpaczliwe krzyki. Czasem nawet głośne 
rozmowy w języku niemieckim przy niektórych włazach do 
kanału. W tych ostatnich wypadkach zamienialiśmy się po 
prostu w duchy, bojąc się wydać jak najmniejszy szmer. Do-
piero wtedy poczułem, jak bezpieczny i spokojny czuje się 
człowiek oko w oko z okrutnym wrogiem, ale na powierzchni 
ziemi, gdzie mamy równe szanse.

Kanał jednak wydał mi się grobem, w którym znalazł 
się ktoś za życia. Na wypadek zdemaskowania nas nie było 
żadnych szans obrony. Tylko ja jeden miałem pistolet. Czyż 
mogłem tak uzbrojony zapewnić obronę całej czwórce? Zresz-
tą pistolet nie zastąpi nigdy pistoletów maszynowych czy też 
granatów, które mogły nam spaść prosto na głowy. Naszym 
atutem było to, że byliśmy na to przygotowani i zdecydowani 
na wszystko – co nie usypiało, zmniejszało naszej ostrożności. 
przyznam się szczerze, że czułem się spokojny i zdecydowany. 
Mogę to również powiedzieć o dwu łączniczkach, dla których 
mam pełne uznanie, szczególnie dla Zyty. Naprawdę dzielna 
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dziewczyna i całkowicie opanowana. Nie wiem, jak czuł się 
nasz przewodnik, zwłaszcza, że wkrótce okazało się, iż właści-
wie wcale drogi nie znał.

szliśmy już ze trzy godziny, a oczekiwanego miejsca jak 
nie widać, tak nie widać. Najbardziej nas zaniepokoiło, że 
kanał stał się tak niski, że idąc niemal na kolanach jeszcze 
ocieraliśmy się plecami o sufit. Według objaśnień powinniśmy 
już być na ul. świętokrzyskiej i kanał miał być pierwszej klasy, 
tzn. najwyższy. Było jednak na odwrót, a co gorzej, lampki 
zaczęły się nam wyczerpywać i coraz częściej szliśmy po ciem-
ku. Jerzy wyczerpany na Gęsiej, zaczął tracić siły, i bądź co 
bądź, nie chcieliśmy go zostawić. Zyta wyciągnęła manierkę ze 
słodkim czerwonym winem, którego każde z nas wypiło po 
łyku. po raz pierwszy wino podziałało na mnie orzeźwiająco. 
Jaka ta Zyta przewidująca. poszliśmy dalej. Nie wiedziałem, 
jak długo idziemy, straciliśmy rachubę czasu. Zdawałem sobie 
tylko sprawę z tego, że w kanale jesteśmy już bardzo długo. 
Zaczęliśmy się domyślać, że zabłądziliśmy i do celu nie dojdzie-
my, nie znając planu kanałów. Ten, który nam narysowano, 
zawiódł na całego.

Zdecydowaliśmy się wracać. Dalsza droga stała się pra-
wie niemożliwa, nawet na czworakach trudno było iść. Zro-
biliśmy w tył zwrot i zaczęliśmy przemierzać znów tą samą 
drogę, którą już raz z takim mozołem przebyliśmy. W drodze 
powrotnej musieliśmy pilnie uważać, by nie skręcić w jakąś 
fałszywą bocznicę, co by równało się z błądzeniem bez końca 
i najprawdopodobniej naszym końcem. Dochodząc do każ-
dego skrzyżowania, a właściwie rozgałęzienia, rozprostowy-
waliśmy nasze zbolałe kości i dopóki starczyło, popijaliśmy 
wino Zyty. światła używaliśmy tylko na rozgałęzieniach. Gdy 
zorientowaliśmy się, że jesteśmy niedaleko miejsca naszego 
wyjścia i już pod naszymi stanowiskami, lżej zrobiło się nam 
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na duszy. przy włazie, którym weszliśmy do kanału, stał spe-
cjalny posterunek, który czekał z niepokojem na nasz powrót. 
początkowo świeże powietrze zamroczyło nas po tak długim 
przebywaniu w zaduchu.

Zjawił się natychmiast nasz porucznik i jeszcze kilku 
innych, pytając nas o różne szczegóły. Okazało się, że kanalarz, 
który rysował nam z pamięci plan naszej drogi pomylił się 
o jedną przecznicę w lewo, co było powodem naszego zabłą-
dzenia. Zamiast na ulicę świętokrzyską doszliśmy prawie do 
Wisły. Całe szczęście, że nie wpadliśmy w żadne tarapaty i ca-
ło wróciliśmy tam, skąd wyszliśmy. Zziębnięci, przemoczeni, 
zmęczeni poszliśmy na swoje kwatery, gdzie natychmiast zrzu-
ciłem wszystko z siebie i wskoczyłem pod prysznic. Razem ze 
mną kąpał się Jerzy, obaj trzęśliśmy się z zimna, tym bardziej, 
że kąpaliśmy się pod zimną wodą. Co robić, dobrze, że i ta 
jeszcze była. Brrr! Zimno!!!
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10 sieRpNia pluton nasz dostał odcinek – Kanonia wraz z kate-
drą św. Jana. Było to piękne popołudnie, nie zaciemnione ani 
jedną chmurką na błękitnym niebie. Gdyby nie huk pobli-
skich detonacji bomb, pocisków artyleryjskich, miotaczy min 
i w ogóle najróżniejszych śmiercionośnych pocisków, gdyby 
nie obnażone z chodników, często poprzerzynane barykadami 
ulice, gdyby nie krzyki niewinnych dzieci, kobiet i starców, 
gdyby nie ta straszna rzeczywistość walki na śmierć i życie 
z barbarzyńskim wrogiem, stare Miasto wyglądałoby tak, jak 
przed pięcioma laty. Nie sterczałyby tu i ówdzie okaleczone 
budynki, często świecące nocą jak żagiew łuną pożaru, szpi-
tale nie byłyby przepełnione rannymi, skwery trupami, a dla 
żywych byłoby chleba pod dostatkiem. Wszystko to jednak 
prysło jak bańka mydlana, a brutalna rzeczywistość odbie-
rała resztki marzeń. Ale nie zabiła determinacji postawienia 
wszystkiego na jedną kartę w obronie godności i wolności. 
Dlatego wspólnymi siłami młodzi chłopcy, dziewczęta, męż-
czyźni i kobiety chwycili za broń, dając w ofierze to, co jest 
najdroższe – własne życie. Wielka ofiara.

Zaraz po objęciu stanowisk przez nasz pluton Niemcy 
czując widocznie poczynione zmiany po naszej stronie, pod-
jęli dość silny atak na nasz odcinek, ze wsparciem czołgów, 
które stały na placu Zamkowym. po chwili nic więcej nie 
było słychać tylko huk wszelkiego kalibru broni i granatów. 

ulica kanOnii
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Raz po raz barykada w bramie na Kanonii, prowadzącej na 
plac Zamkowy, zarzucała nas odłamkami kamieni i chodni-
ków, z których była zrobiona. stać za nią było rzeczą niemoż-
liwą, wobec czego porozchodziliśmy się na boki. Lecz i tu 
zaczynało być gorąco, gdyż Niemcy przez mury budynków 
wybili pociskami czołgowymi dość dużą wyrwę, przez którą 
teraz słali serie z karabinu maszynowego. Niedługo czekaliśmy 
na skutki tego dzieła. Już po chwili trzeba było odnieść jed-
nego porucznika z roztrzaskanymi nogami. po pewnym czasie 
znalazłem się na „galeryjce”, prowadzącej z katedry św. Jana na 
Zamek Królewski. Był tam już Heniek Wertowski, obecnie już 
stary znajomy z Woli i jeszcze ktoś, którego pseudonimu nie 
pamiętam. Mieliśmy za zadanie nie dopuścić Niemców górą 
na nasze tyły, przez katedrę. Zrobiliśmy sobie małą barykadę 
z drewna, którym był załadowany cały korytarzyk. Byliśmy 
gotowi na każdy atak Niemców. Nie musieliśmy długo czekać, 
gdy dały się słyszeć odgłosy kroków zbliżających się od strony 
niemieckiej. Odgrodzeni byliśmy od Niemców przestrzenią 
zaledwie kilku kroków i żelaznymi drzwiami, których nie 
mogliśmy przekroczyć ani my, ani oni. Jakby na umówio-
ny znak przywitaliśmy się jednocześnie seriami z pistoletów 
maszynowych.

W pierwszej chwili ogłuchłem, gdyż drugi Henryk, któ-
ry był z nami, walił z karabinu prosto nad mym uchem. Nagle 
Henryk złapał się za głowę, i wydając dość straszliwy okrzyk 
bólu, cofnął się do tyłu, gdzie jedna z naszych sanitariuszek 
zrobiła mu opatrunek. Z obwiązaną głową wrócił po chwili 
i trwał nadal na posterunku. Niestety nie byliśmy tam dłu-
go, gdyż nasz korytarzyk zapalił się, zmuszając nas do zejścia 
na dół. Już nie pamiętam jak długo paliła się nasza galeryj-
ka wraz z główną nawą katedry. W tym czasie stała się ona 
niczyja, ponieważ było niemożliwością stać w płomieniach, 
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a później na rozżarzonych cegłach. Musieliśmy jednak tam 
wrócić wcześniej aniżeli Niemcy tak, że naszym butom groziło 
spalenie. Jednak owego dnia z tej strony niebezpieczeństwa 
już nie było.

Natomiast na dole sytuacja przedstawiała się niezbyt 
pomyślnie. Do późna w nocy utrzymywaliśmy się w domach 
przyległych do ul. Kanonii, ale gdy zaczęły płonąć, musieli-
śmy się z nich wycofać do katedry i budynków po tej samej 
stronie Kanonii. Tego wieczoru spotkałem por. Jerzego (Jerzy 
strzałkowski) dowódcę Władka, który ze swymi ludźmi był 
przez pewien czas na naszym odcinku. Chwilę porozmawia-
liśmy, powiedział mi gdzie stoi i na tym się skończyło. Całą 
noc czuwaliśmy pilnie, aby Niemcy nie zaskoczyli nas nowym 
atakiem, na który jednak się nie zdecydowali.

Od tej pory katedra św. Jana stała się naszą stałą pla-
cówką, którą utrzymaliśmy przez całe dwa tygodnie, zmieniani 
przez jeden pluton Wigrów. Kwatery mieliśmy na Długiej 7 
w Ministerstwie sprawiedliwości, gdzie mieścił się również 
sztab Główny, który przeprowadziliśmy z Woli. W budynku 
znajdował się także szpital, który zawsze napełniał mnie czar-
nymi myślami o kalectwie. Zawsze mówiłem sobie, że jak miał-
bym dostać, to tak, żebym już nigdy nie wstał, gdyż najbardziej 
bałem się kalectwa. Wkrótce jednak przeszedłem inny wstrząs, 
spowodowany śmiercią naszego dowódcy por. Jerzego. Był to 
dla nas dość silny cios, ponieważ wszyscy go bardzo lubili.

pogrzeb odbył się w podwórzu Ministerstwa sprawiedli-
wości przy asyście całego naszego plutonu. por. Jerzy Kamler 
spoczął na skrawku dawnego trawnika, po oddaniu swych 
cennych zasług ojczyźnie. Odznaczony pośmiertnie krzyżem 
Virtuti Militari. W tym samym dniu został ciężko ranny rów-
nież pchor. Lorek, który wkrótce zmarł. Tak więc ubyło nam 
dwóch dzielnych ludzi.
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Naszym dowódcą został wachmistrz, który dołączył do 
nas na starym Mieście. pewnego dnia rano, będąc w kate-
drze, usłyszałem silną detonację w okolicy naszych kwater. 
Nie zwróciliśmy wtedy na to szczególnej uwagi, gdyż zdarzało 
się to często. Tym razem jednak nie był to normalny wybuch 
bomby czy też pocisku. Okazało się, że nasi zdobyli niemiec-
ki wóz pancerny, którego Niemcy nie bronili zbyt zaciekle. 
Kto tylko mógł, garnął się do czołgu tak, że utworzyła się 
obok niego gęsta ciżba. Czołg ten miał być doprowadzony 
do podwórza Ministerstwa sprawiedliwości, gdzie mieściło 
się dowództwo Armii Krajowej. Nagle, gdy czołg znalazł się 
na rogu podwala, nastąpiła straszna eksplozja, spowodowana 
prawdopodobnie bombą zegarową, ukrytą wewnątrz. skutki 
tej eksplozji, którą właśnie usłyszeliśmy z katedry, były strasz-
liwe. podobno około 300 osób zostało zabitych lub ciężko 
rannych. Ci, którzy stali najbliżej czołgu, zostali rozerwani 
na strzępy, nie mówiąc już o tych, którzy siedzieli wewnątrz 
czołgu, czy też na jego masce. W tym miejscu do końca nasze-
go pobytu panował okropny zaduch, spowodowany gniciem 
szczątków ciała ludzkiego, które zmieszały się z gruzem i bło-
tem. Raz po raz wyciągano jeszcze jakąś rękę, nogę lub płat 
ciała. Niesamowity to był widok, przyprawiający człowieka 
o nudności. Na samą myśl, że mogłem tu być, gdybym nie 
był w tym samym czasie na stanowisku, przechodziły mnie 
ciarki, mimo że nie byłem już zbyt wrażliwy ani na rany, ani 
na śmierć. Nie oszczędziłbym również ani jednego Niemca.

Jednak raz, zupełnie przypadkowo, darowałem życie 
pewnemu ukraińcowi. sam nawet o tym nie wiedziałem. Od 
chwili naszego przybycia do katedry ukraińcy byli właśnie na 
naszym odcinku. Otóż któregoś dnia wszczęli atak o 3 rano 
na katedrę, już prawie całkowicie zniszczoną. Co dzień odpie-
raliśmy te ataki, również udało nam się tego dnia, z tą tylko 
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różnicą, że było już bardzo gorąco. prawdopodobnie Niemcy 
chcieli ostatecznie zgnieść nasze gniazdo, w tym wypadku 
przy pomocy ukraińców, którzy chcąc nas wziąć szturmem, 
wyskoczyli na Kanonię. Na całe nasze szczęście, a nieszczęście 
ukraińców, Kanonia była w naszym krzyżowym ogniu, a mia-
nowicie z galeryjki i z małej zakrystii, gdzie było zakratowane 
okno, wychodzące wprost na wyłom, przez który wybiegali 
ukraińcy. W oknie tym znalazłem się wraz z Heńkiem. po 
kilkunastu minutach atak został odparty. Lżej ranni ukraińcy 
zdołali uciec z wyjątkiem jednego, poważnie ranionego w gło-
wę, leżącego akurat pod naszym oknem. Już wyjąłem pistolet, 
aby go doprawić, chcąc zabrać później karabin leżący przy 
nim, lecz pomyślałem sobie, że przecież szkoda już na takiego 
amunicji, i tak zdechnie. ponieważ stanowisko to było doryw-
cze, musiałem zająć inne. Jakież było moje zdziwienie i złość, 
gdy zobaczyłem, że ten ciężko ranny w głowę ukrainiec zdołał 
się ulotnić, pozostawiając tylko karabin. postanowiłem wtedy 
nie mieć żadnych skrupułów. Ani z amunicją, ani tym bar-
dziej w stosunku do ukraińców. Tego samego dnia Heniek 
stojąc tuż przy mnie, przy oknie z żelaznymi kratami w małej 
zakrystii, został ranny rykoszetem z serii karabinu maszyno-
wego, który pluł na ślepo w okno, trafiając akurat w obraz 
serca Jezusowego, który po kilku minutach poszedł w strzępy.

W katedrze byliśmy dłuższy czas, tracąc kilku ludzi, 
przechodząc ostrzeliwania z „szaf”, moździerzy, artylerii, bom-
bardowania stukasów, odpierając częste szturmy i ataki prze-
ciwników. Około 25 sierpnia nasz pluton został ściągnięty 
na kwatery, gdzie po krótkim odpoczynku zostaliśmy wcie-
leni do jakiejś kompanii szturmowej, która miała składać 
się z 3 plutonów, w tym plutonu karabinów maszynowych, 
których na oczy w ogóle nie widziałem. Niedługo odpoczy-
waliśmy, gdy nasza drużyna została wezwana do pomocy 
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w kontrataku na szkołę na Rybakach na Nowym Mieście. po 
przybyciu do pWpW naszym dowódcą został jakiś porucz-
nik, który poinformował nas o czekających zadaniach. Dru-
żyna nasza miała wesprzeć atakiem od tyłu oddział atakujący 
z przodu, ze wsparciem ogniowym z pWpW. Jednak gdy przez 
zrujnowane budynki dostaliśmy się do celu, okazało się, że to 
tylko my mamy odebrać szkołę ukraińcom, w której siedziało 
ich około 50. podczołgaliśmy się (było nas 12 z porucznikiem) 
pod samą szkołę, której połowa była całkowicie zniszczona, 
a z drugiej sterczały tylko opalone ściany, gdy z flanki usłysze-
liśmy charakterystyczny szmer ciągnika ciągnącego działko, 
oczywiście niemieckie, bo my ich nie mieliśmy. porucznik dał 
znak do ataku, pierwszy częstując najbliższe okno granatem. 
Nie musieliśmy długo czekać na skutki wybuchu. Jakiś jęk 
został przygłuszony momentalnym huraganem ognia z ka-
rabinów i pistoletów maszynowych. Zostaliśmy natychmiast 
przytłoczeni ogniem. Na nieszczęście byliśmy na otwartej prze-
strzeni między szkołą a pierwszymi gruzami, znajdującymi się 
na naszym zapleczu. Na szczęście jakby wyrósł przede mną 
potężny głaz, który uchronił mnie od masy pocisków rwą-
cych naokoło cegły i kamienie i bzykających tuż nad głową, 
po bokach i za plecami. Nawet nie mogło być mowy o wy-
chyleniu głowy, gdyż stanowiska ukraińców były od nas nie 
dalej jak 15-20 m, a poza tym byliśmy odkryci jak na dłoni. 
Na dodatek zaczęło ich wspomagać działko. Było już bardzo 
gorąco, a o wsparciu ogniowym z pWpW ani widu, ani słychu, 
więc dowódca dał znak do odwrotu, strzelając w górę rakietą. 
Ale i odwrót nie był łatwy do wykonania, gdyż można było 
wystrzelać nas jak kaczki. sam się dziś dziwię, jak mogliśmy 
stamtąd unieść głowy, a w dodatku bez żadnych strat, nie mie-
liśmy ani jednego rannego, ani zabitego. Dowódca nam podzię-
kował i wróciliśmy do plutonu, który również nie próżnował.



47

Nie zdążyliśmy nawet odetchnąć, gdy znów zostaliśmy 
wysłani, tym razem całym plutonem na zluzowanie jakiegoś 
oddziału w kościele N.M. panny na Nowym Mieście. „psia-
krew”, klęli chłopcy, że też zawsze muszą nas wpakować do 
kościoła. A z drugiej strony byliśmy z tego dumni. Jednak 
najważniejsze było to, że w takich miejscach zwykle było 
bardzo „gorąco”. Była noc. Jeszcze nie zdążyliśmy zapoznać się 
ze stanowiskami, a Niemcy już nam trochę deptali po pię-
tach. A może to tylko pech, gdyż pocisk granatnika wpadł 
prosto do mieszkania, w którym było nas kilku, przygotowu-
jących się do objęcia i umocnienia stanowiska. pocisk wpadł 
przez wyrwany kawałek ściany, gdy Heniek, zauważywszy już 
poprzednio miejsce, z którego strzelał granatnik, chciał tam 
posłać serię z r-kaemu. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co 
się stało, lecz szybko doszedłem do siebie, ocucony krzykiem. 
Heniek wył z bólu, dostał odłamkiem w samo czoło. Krew 
tryskała na twarz i cały mundur. Natychmiast wyprowadziłem 
go do tyłu i oddałem pod opiekę naszym sanitariuszkom. po 
chwili wynieśliśmy jeszcze lwowiaka, który dostał w nogę. 
Jeszcze jeden był lekko ranny i jeden ogłuszony, a tylko ja 
jeden wyszedłem z tego zupełnie cało. Nie wiem, czemu to 
przypisać, gdyż to już nie pierwszy raz.

Lecz gorąco zaczęło się dopiero w dzień. stukasy bom-
bardowały nasz kościół, czołgi rozwalały ściany, karabiny 
maszynowe nie pozwalały wychylić głowy. W końcu Niemcy 
znaleźli się na naszych tyłach, po uprzednim oszołomieniu 
bardzo celnymi bombami. W tej potyczce straciliśmy kościół, 
jednego ciężko rannego, który wkrótce zmarł w szpitalu i je-
den dostał w rękę. Jednak najbardziej nas bolało to, że ludzie 
siedzący w podziemiach kościoła, zostali natychmiast wypro-
wadzeni przez Niemców w niewiadomym kierunku. Z dru-
giej jednak strony nie bardzo czuliśmy się bezpieczni, mając 



48

ich za plecami, gdyż niedługo przed zajęciem kościoła przez 
Niemców wykryliśmy, a raczej doniósł nam jeden człowiek 
siedzący również w podziemiach, że jego współtowarzysze nie-
doli spiskują, aby poddać się Niemcom i zmusić nas do tego, 
terroryzując od tyłu. przywódcą był jeden ksiądz, do którego 
udał się nasz dowódca z kilkoma żołnierzami, między którymi 
byłem i ja. Zdawało mi się, że zdenerwowany dowódca każe 
go wyprowadzić i odesłać do tyłu, lecz szacunek do sutanny 
widocznie przezwyciężył, gdyż tylko mu zagroził, że obecna 
sytuacja takich zamierzeń nie toleruje bez względu na to, kto 
chce być ich wykonawcą. przyznam się, że byłem za tym, aby 
się z tym księdzem nie patyczkować, bo w ogóle nie wiadomo, 
kto to mógł być. podczas gdy wszyscy cierpieli jednakowo, jed-
ni z bronią w ręku, inni znosili ciężkie warunki prowadzonej 
przez całą Warszawę walki na śmierć i życie, on chciał tylko 
oddać Niemcom siebie, co ostatecznie wolno mu było zrobić, 
lecz zmusić nas do tego, robiąc tym samym lukę w odcinku, 
co umożliwiłoby Niemcom wtargnięcie w głąb naszych linii 
obronnych. Jeśli w ogóle je liniami można nazwać. Czyż można 
czuć współczucie dla takiego człowieka, a w dodatku księdza, 
który powinien krzepić ducha ludzi w nieszczęściu?

W przeciwnatarciu, które po kilku godzinach zrobi-
liśmy, zdołaliśmy odzyskać połowę już spalonego kościo-
ła. przez sufit wpadały do wnętrza granaty, a przez środek 
kościoła na ukos raz po raz przelatywały serie z karabinu 
maszynowego. Nastał taki moment, że zabrakło nam amu-
nicji. Wachmistrz zawołał mnie i dał mi meldunek o stanie 
amunicji, który miałem zanieść do dowództwa tego odcinka, 
prosząc o nadesłanie amunicji. Gdy stanąłem przed płk. Ra-
dosławem, tym samym, któremu 2 sierpnia odprowadzałem 
jeńców na Woli i dałem mu meldunek. skrzywił się i zaczął 
rzucać na mnie gromy. 
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– „Jak to pluton nie wytrzyma? A czym wy jesteście, 
żołnierzami? I wy chcecie Warszawę oswobodzić? Tchórzem 
jesteście podszyci?”

Wyłupiłem na niego oczy jak wariat, na jego oburze-
nie, jakie spowodował meldunek naszego dowódcy. Czyż to 
jest dowódca rozumiejący sytuację poszczególnych placówek, 
a w dodatku bez amunicji? Nie, tego nie zapomnę mu nigdy! 
– „Amunicji nie ma i nie dostaniecie”.

Jednak okazało się, że amunicja się znalazła, a także 
granaty, które z pomocą jeszcze kogoś z dowództwa ledwie 
doniosłem do plutonu. Chyba nie wyczyta się na twarzy żoł-
nierza większej radości niż ta, która rozwesela oczy na skutek 
napełnienia już pustej ładownicy. Kościół przechodził kilka 
razy z rąk do rąk, aż wreszcie zostaliśmy zmienieni przez in-
ny oddział i wysłani do pasażu simonsa, w którego gruzach 
poległ tego dnia prawie cały batalion „Chrobry”.

W batalionie była również Jadzia, którą spotkałem dwa 
razy będąc jeszcze na stanowisku w katedrze. pomyślałem so-
bie, że pewnie i ona zginęła, szkoda dziewczyny. Obsadziliśmy 
pasaż simonsa całym plutonem tam, gdzie przed nami było 
ich kilka. Ale co robić. Nie było kogo dać nam do pomocy. 
Musieliśmy objąć jeszcze szkołę, a raczej ostatnio szpital na 
Barokowej, w którym poprzednio kwaterowaliśmy, lecz było 
to niemożliwe ze względu na szerzący się tam ogień. W pasażu 
mieliśmy trzymać odcinek kilka godzin. Okazało się, że byliśmy 
prawie dwa dni. Całe szczęście, że wtedy nic szczególnego się na 
tym odcinku nie działo. po raz pierwszy tu usłyszałem niemiec-
kie „szczekaczki”, przez które Niemcy namawiali powstańców 
do poddania się. Wyszydzali nasze dowództwo, przekonywali 
o bezcelowości naszej akcji, obiecywali, chwalili, szydzili i stra-
szyli nas na wypadek przedłużania walki. Całe szczęście dla 
tej szczekaczki, że gadała z ukrycia, bo dostałaby porcję ołowiu.
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Niedługo jedNak posiedziałem w pasażu, gdyż dowódca wysłał 
mnie do mjr. sosny po instrukcje, po które ten kazał kogoś 
przysłać. Jego sztab mieścił się na Długiej, dokąd udałem się 
z pasażu. Meldując się mjr. sośnie, z zadowoleniem przyjąłem 
rozkaz pozostania na jego kwaterach aż do odwołania. po-
jawiła się szansa krótkiego odpoczynku, o którym w ciągu 
ostatnich kilku dni nawet marzyć nie mogłem. Byłem zgłod-
niały i brudny, i już dość długo nic nie miałem w ustach, 
ani nie miałem możliwości umyć się, a przede wszystkim 
ogromnie byłem zmęczony. Gdy wszedłem do wskazanego 
mi pomieszczenia, gdzie przebywali wszyscy łącznicy i łącz-
niczki mjr. sosny, trafiłem akurat na kolację, lecz zmęczenie 
wzięło górę i usiadłem na jakimś posłaniu, myśląc o spaniu. 
po chwili podeszła do mnie jakaś blondyneczka w niemieckiej 
panterce i poprosiła mnie nieśmiało, abym zjadł zupę, którą 
ona dla mnie przygotowała. spojrzałem na nią wdzięcznym 
wzrokiem i nic nie mówiąc, zabrałem się do jedzenia. „A może 
panu chce się pić? Zaraz przyniosę”. Troszczyła się w dalszym 
ciągu o mnie. Jakie było moje rozczarowanie, gdy usłyszałem, 
że mamy trzymać dyżur nocny. Wizja snu prysła jak bańka 
mydlana. Chyba usnę podczas dyżuru, myślałem, gdyż prze-
raźliwie chciało mi się spać. Tymczasem podeszła do mnie 
„panterka”, taki pseudonim miała ta owa blondyneczka i po-
wiedziała już przez „kolego”.

MOże jeszcze się 
zOBaczyMy?
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– „Kolega ma siedzieć po mnie, lecz kolega jest bardzo 
zmęczony, więc ja zamiast kolegi posiedzę później, a kolega 
posiedzi teraz, dobrze?” Jeszcze raz spojrzałem na nią wdzięcz-
nym wzrokiem, czego prawdopodobnie nie mogła zauważyć, 
gdyż było już dość ciemno.

– „Ja pójdę się przespać, aby później kolegę zastąpić”. 
Zamyślony i śpiący usiadłem na schodkach, gdzie miałem 
przesiedzieć swój „dyżur” i przymknąłem powieki. po chwili 
poczułem, jak ktoś przy mnie usiadł i usłyszałem cichy szept.

– „Czy kolega nie śpi?”. Otworzyłem ciężkie jak ołów 
powieki i zobaczyłem, że to „panterka” przy mnie siedzi.

– „Nie mogłam teraz usnąć, więc posiedzimy razem”. 
Wywiązała się rozmowa, z której dowiedziałem się, że ma na 
imię Danuta, jest łączniczką u mjr. sosny, i mieszka na Kró-
lewskiej i wiele innych szczegółów. Gdy się dowiedziałem, że 
mieszka na Królewskiej zacząłem intensywnie myśleć, czy jej 
czasem na tej ulicy nie widziałem. Okazało się, że prawdopo-
dobnie tak. Danuszka – tak ją zdrobniale zacząłem nazywać 
– ucieszyła się, że ja też mieszkam na Królewskiej i rozmowa 
potoczyła się dalej tak, jak byśmy byli już starymi przyjaciół-
mi. Oparła głowę na moim ramieniu, zwierzając się nieśmiało 
ze swych kłopotów i w ogóle ze wszystkiego, co ją w tej chwili 
trapiło. Nawet nie wiem, jak szybko i miło minął nam czas, 
którego mimo zmęczenia nie chciałbym stracić.

Gdy nadszedł czas, a raczej wcześniej, kiedy kończyła 
się moja służba, Danuszka zaprowadziła mnie na jakieś po-
słanie i kazała mi już iść spać. Ledwo zdążyłem odpowiedzieć 
na ciche „dobranoc”, gdy zasnąłem ciężkim snem. O godzi-
nie 6 rano zerwałem się na równe nogi, myśląc, że nowy atak 
Niemców. śniło mi się, że właśnie jestem w katedrze, lecz 
to budził mnie ktoś z rozkazu mjr. sosny. Natychmiast dołą-
czyłem do plutonu, który jeszcze tego dnia, tzn. 31 sierpnia, 
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został zluzowany i wysłany do pałacu Krasińskich na odpo-
czynek. Nawet nie zdążyłem pożegnać się z Danuszką.

W pałacu Krasińskich przydzielono nam nowego do-
wódcę, por. Jerzego, gdyż od śmierci pierwszego por. Jerzego 
obowiązki dowódcy pełnił wachm. Andrzej. siedzieliśmy 
w piwnicach pałacu, gdy nowy dowódca przyszedł do nas 
i przedstawił się. Akurat kilka bomb spadło na pałac, a jedna 
na plac Krasińskich tuż przy budynku.

przeszły mnie dreszcze, gdy pomyślałem, że piwnica ta 
może stać się naszym wspólnym grobem. Jakby ktoś wyczytał 
moje myśli, gdyż po chwili przyszedł rozkaz zajęcia stanowisk 
w tymże pałacu przez nasz pluton. Ja otrzymałem stanowisko 
na pierwszym piętrze przy oknie, przez które widziałem cały 
Ogród Krasińskich. Na tym odcinku był chwilowy spokój.

po pewnym czasie przyszedł do mnie porucznik i kazał 
mi iść do sztabu, który mieścił się w tym samym kompleksie 
budynków – w archiwum. Coś się szykowało, chcieli mieć 
pod ręką kogoś z plutonu, kto zna dobrze tutejsze placówki 
i ich rozmieszczenie. płk. Jesion, którego znałem osobiście jesz-
cze z okresu konspiracji, kazał mi czekać w piwnicy przyległej 
do sztabu. Nie wiedziałem nawet dokładnie, na co czekam. 
Nagle znów nadleciały stukasy, zresztą przylatywały już w tym 
czasie co piętnaście, dwadzieścia minut i zrzucały kilka bomb. 
Zrobił się straszny zamęt. pułkownik wysłał mnie do plutonu, 
lecz ku mojemu przerażeniu nie mogłem poznać już drogi, 
gdy tam, gdzie były dawniej przejścia, leżały stosy gruzów. Jak 
to szybko można zniszczyć dzieło ludzkie.

po chwili wiedziałem o naszym plutonie wszystko. 
Ostatnie bomby spadły prosto na nasze stanowiska, zasy-
pując trzy czwarte naszego plutonu ciężkimi murami pała-
cu Krasińskich. Zaledwie kilkunastu wydostało się niemal 
z rąk śmierci, w tym kilku rannych. przyszedłem w chwili na 
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moment, gdy dwóch naszych ludzi wynosiło syna wachmi-
strza, najmłodszego żołnierza naszego plutonu, ciężko rannego 
w głowę. Nie wiem, co się z nim później stało. Mimo że byłem 
już obojętny na śmierć i pogodzony z myślą, że ze starego 
Miasta nie wyjdę, wzdrygnąłem się, gdy nie zobaczyłem nawet 
śladu po moim poprzednim stanowisku.

Natknąłem się na pułkownika, który zawołał mnie, 
Wragę i jeszcze jakiegoś żołnierza, i dał nam broń, gdyż na-
sza została pod gruzami. Kazał nam ostrzelać pewien punkt, 
który zagrażał włazowi do kanału, jedynemu ratunkowi dla 
nas wszystkich. stałem obok Wragi, który „pruł ze stena” do 
wskazanego nam punktu prosto nad moim uchem. Co za 
pech, gdyż zaledwie zdążyłem oddać jeden strzał z karabinu, 
gdy ten zaciął się tak, że w żaden sposób nie mogłem otwo-
rzyć zamka. podniecony i zły cisnąłem karabinem o ziemię, 
następnie podniosłem go i pobiegłem do magazynu broni 
poszukać nowego. Już miałem nowy karabin, gdy zatrzymał 
mnie płk Jesion, dając mi rozkaz na piśmie wejścia do kanału 
i przeprowadzenia rannego w nogę por. Jerzego do śródmie-
ścia. początkowo nie chciałem w to uwierzyć – tak już byłem 
pogodzony z myślą pozostania, a raczej niemożności wydosta-
nia się ze starego Miasta. Ta determinacja powstała u mnie 
kilka dni temu, kiedy to prawie wszystkie siły starego Miasta 
wykonały atak od Banku polskiego, chcąc „górą” przedostać 
się do śródmieścia. Wysiłek ten okazał się bezskuteczny, padło 
wielu, wielu naszych żołnierzy. Do śródmieścia przedostało 
się wtedy zaledwie kilku, czy kilkunastu.

Idąc po por. Jerzego, spotkałem zupełnie przypadkowo 
Danuszkę, z którą zamieniłem serdeczny uścisk dłoni, mówiąc, 
„Może jeszcze kiedyś zobaczymy się, Danuszko?” przykro mi 
było, że ona jeszcze miała pozostać, podczas gdy ja już sze-
dłem ratować się. Tak jak wszyscy, którzy wchodzili wtedy do 
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kanału, musiałem zostawić karabin, a pistolet, który miałem 
od początku powstania, dałem jakiemuś znajomemu. Nie był 
mi już obcy ten nieprzyjemny chłód wszelkich nieczystości 
i chlupot pod nogami, lecz mimo to początkowo wzdrygną-
łem się ze wstrętem. szliśmy długim sznurem, zaczynającym 
się u włazu na starym Mieście, a kończącym w śródmieściu 
na rogu Wareckiej i Nowego światu.

Trudno mi wspominać drugi raz straszne godziny z ka-
nału, więc pomijam je milczeniem. po trzech godzinach do-
tarłem wreszcie do włazu na rogu Wareckiej i Nowego światu, 
gdzie stanąłem na suchym gruncie jak pijany. Nie miałem na-
wet czasu nad niczym się zastanowić, gdy ktoś wsunął mi w rę-
kę filiżankę gorącej, mocnej kawy. Jakżeż kojący był ten napój. 
Chyba jeszcze nigdy żaden napój nie płynął mi przez gardło 
z taką błogością. Gdy wypiłem, to samo uczynili por. Jerzy, 
siostra Kama i jeszcze jeden ranny z naszego plutonu, posze-
dłem wraz z nimi odprowadzić tego ostatniego do szpitala. 
Nie mogłem wyjść z podziwu nad całymi, niezburzonymi 
budynkami, często z szybami w oknach. Z dala widać było 
palący się dom na rogu Marszałkowskiej, sienkiewicza i Zgody. 
Zdziwienie moje wzrosło, gdy zobaczyłem, że szpital mieści się 
na pierwszym piętrze. Było to na Wareckiej. udaliśmy się na-
stępnie we trójkę do „Maksyma”, który mieścił się na parterze 
w drapaczu chmur na pl. Napoleona, gdzie przespaliśmy noc 
na gołej podłodze. spałem snem twardym, że chyba obudził-
bym się dopiero na wybuch bomby w samym drapaczu.

Jakie było moje zdziwienie na drugi dzień rano, gdy 
nie mogłem sobie przypomnieć, skąd ja się tu wziąłem, co ja 
właściwie tu robię? Dopiero gdy spojrzałem na śpiącą obok 
mnie Kamę i por. Jerzego wówczas przypomniałem sobie wczo-
rajszy dzień. Nie chciało mi się wierzyć, że na razie jestem 
ocalony. Zdawałem sobie jednak z tego sprawę, że ocalenie 
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to było bardzo względne, mając na uwadze naszą wspólną 
sytuację w Warszawie.

Wszyscy wstaliśmy z naszych legowisk stosunkowo wcze-
śnie, i z „Maksyma” podążyliśmy na Złotą i dowiedzieć się 
o adres kogokolwiek z naszego plutonu. poinformowano nas, 
że pluton zbiera się na Złotej 30, dokąd mieliśmy dość blisko. 
por. Jerzy został na Złotej 7, a ja z Kamą poszedłem szukać 
wskazanego miejsca.

W śródmieściu czułem się niepewnie, nie znając miejsc 
zagrożonych, a pełno ich było naokoło. Nieświadomość moją 
mogliśmy wraz z Kamą przypłacić życiem przy przechodzeniu 
Marszałkowskiej. Chcąc dojść do ulicy siennej, aby skrócić 
sobie drogę, mieliśmy zamiar, a właściwie już zaczęliśmy iść 
w poprzek Marszałkowskiej. Gdy byliśmy już prawie w poło-
wie drogi do siennej, usłyszeliśmy za sobą krzyki, jednak nie 
bardzo dla nas zrozumiałe z powodu odległości, jaka nas dzie-
liła od krzyczących. Dopiero po ich ruchach zorientowaliśmy 
się, że jesteśmy na linii ostrzału z rogu Alej i Marszałkowskiej. 
Momentalnie zawróciliśmy i skryliśmy się za barykadą. W tej 
samej chwili częste serie z karabinów maszynowych zaczęły 
pryskać po bruku, tam gdzie przed chwilą szliśmy. Czyż to 
nie było jakieś dziwne zrządzenie losu? przecież z tamtego 
miejsca widzieliśmy jak na dłoni róg Alej i Marszałkowskiej, 
nie wiedząc, że stamtąd czyha śmierć.

Do dziś nie wiem, dlaczego do nas wtedy nie strzelali. 
Idąc dalej, byłem już trochę ostrożniejszy. poprzez różne prze-
kopy, piwnice i pod barykadami doszliśmy do Złotej 30, gdzie 
zastaliśmy panią Zosię i kilku chłopaków z naszego pluto-
nu, przeważnie rannych. Kwatera ta miała być tymczasowym 
punktem kontaktowym dla naszego plutonu, który zbierał 
się powoli ze wszystkich stron. po kilku dniach zaczęło mi się 
nudzić, gdyż nigdzie na odcinek nas nie posyłali. Zaczęły mi 



57

coraz bardziej działać na nerwy bomby, „szafy” i kufry latające, 
które kruszyły całe domy, jak zabawki dziecinne. pewnego 
dnia kufer zburzył naszą boczną oficynę. stałem akurat na 
korytarzu, gdy rzuciło mną jak podmuch wiatru papierkiem. 
po chwili zobaczyłem ludzi gramolących się spod gruzów zwa-
lonej oficyny. Czarni, obdarci, pokrwawieni, z przerażonymi 
oczyma. Cóż oni złego zrobili? Za co ci ludzie cierpią? Chyba 
dlatego, że urodzili się polakami. Nie wiem, dlaczego akurat 
w tej chwili przypomniałem sobie rodzinę. Nic o niej nie 
wiedziałem od chwili, gdy byłem u Chrzestnej. Zdawałem 
sobie sprawę, że jeśli jeszcze żyją, na pewno są po stronie nie-
mieckiej. słysząc, jak Niemcy, a szczególnie ukraińcy, okrut-
nie obchodzili się nie tylko z wziętymi do niewoli naszymi 
żołnierzami, ale i z ludnością cywilną, która była przecież 
bezbronna, nasuwały mi się przykre przypuszczenia. Z trud-
nością odpędziłem od siebie te czarne myśli, lecz tym bardziej 
stawałem się zdenerwowany i niespokojny. Będąc prawie ca-
ły czas na placówkach na starym Mieście, nie musiałem się 
martwić zbytnio o bomby czy pociski, gdyż byliśmy zawsze 
zbyt blisko Niemców, co uniemożliwiało im ostrzeliwanie nas 
z ciężkiej broni. śmierć nam groziła przeważnie tylko w walce 
lub też z pocisków małokalibrowych. Teraz byłem cały dzień 
bezczynny. To bardzo źle wpływa na psychikę człowieka.

powoli pluton nasz zaczął się zbierać i już część zaczęła 
pełnić wartę przy dowództwie śródmieście-północ. Nie chcieli 
nas dać na odcinek, ponieważ było nas za mało, a po drugie 
ktoś musiał te warty pełnić.

Tak też pozostało – aż do końca powstania.

Włochy, porto san Giorgio, sierpień 1945 r.



Prawdopodobnie jedyne zdjęcie z czasów powstańczych Stanisława Woźniaka – czwarty od prawej 
– wraz z częścią plutonu osłony gen. Antoniego Chruściela „Montera” na ul. Złotej 7. 

Stanisław Woźniak w swoim plutonie podczas ćwiczeń 
radiowych, początek września 1945 roku we Włoszech.

Strzelanie z „Tommy Guna”  
(pm Thompson M1A1) w 1945 roku.

„Chciałbym go mieć Warszawie…”



Polski paszport wydany w konsulacie w Brukseli 30 sierpnia 1945 roku. 

Stanisław Woźniak (z lewej)  

i gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński, 
 2010 rok. 

Stanisław Woźniak, 2010 rok. 
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