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  UWAGA             UWAGA          UWAGA

ZAPROSZENIE 

25 listopada (ostatni wtorek tego miesi�ca)  

o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół nr 26 przy  

ulicy Urbanistów 3 odb�dzie si� uroczyste przekazanie 

sztandaru �rodowiska IV Obwodu Ochota AK – 

Okr�g Warszawa. 
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Na uroczysto�� przekazania sztandaru zaproszeni zostali 

uczniowie szkoły, dyrekcja i grono pedagogiczne oraz go-

�cie. Uroczysto�� ta, na któr� serdecznie zapraszaj� orga-

nizatorzy, odb�dzie si� zamiast planowanego na listopad 

spotkania w Archiwum Akt Nowych.  

Spotkanie pa	dziernikowe �rodowiska  IV Obwodu  

odb�dzie si� w Archiwum Akt Nowych w dniu  

28 pa	dziernika jak zwykle  o godz. 15.00. 
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1. W Warszawie, w pa	dzierniku 

Pa�dziernik…�ółkn� li�cie na drzewach. Rozpoczyna si� je-

sie�. Chc�c nie chc�c budz� si� wspomnienia tamtego pa�-
dziernika. Rok 1944. Cichn� strzały. 

Nieko�cz�ca si� rzesza warszawian wychodzi z ruin miasta  

i idzie na poniewierk�. Po dniach powsta�czej euforii,  

po chwilach rado�ci, �e wreszcie jeste�my wolni, powraca 

czas niewoli. 

W �lad za cywilami z Warszawy wyruszaj� powsta�cze od-

działy . Id� do jenieckich obozów.  

A w Warszawie, wyludnionej teraz, zburzonej jak nigdy, raz 

po raz, dzie� po dniu, rozlegaj� si� wybuchy. Niemcy ko�cz�
dzieło zniszczenia. Niemcy wykonuj� rozkaz Hitlera, �e War-

szawa ma by� zrównana z ziemi�. Niszcz� wi�c metodycznie 

ocalałe jeszcze domy. Wywo�� to, co nie zostało w czasie 

walk zniszczone-skarby kultury polskiej, gromadzone przez 

wieki w muzeach i bibliotekach. I ta wielka grabie� trwała  

do stycznia 1945 roku. 

Pami�tamy…bo prze�y� tamtych dni nie da si� zapomnie�. 
Pójd�my wi�c w który� jeszcze ciepły, słoneczny dzie� do 

miejsc, w których wtedy prze�yli�my niezapomniane dni ra-

do�ci, a potem rozpaczy. Odwied�my Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Poszukajmy na Murze Pami�ci nazwisk zna-

nych nam wtedy i bliskich towarzyszy walk. 

A potem popatrzmy dokoła jak odrodziła si� Warszawa-  

nasza duma, nasza pie��.       
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2. Wystawa „IV Obwód Ochota ZWZ-AK  

w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim”. 
  

5 sierpnia b.r. nast�piło otwarcie wystawy przygotowanej 

przez Urz�d Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Archi-

wum  Akt Nowych. 

Wykorzystano materiały z zasobów  AAN ze zbiorów Woj-

ciecha Marcinkiewicza, Stanisława Tymkiewicza, Józefa 

Wroniszewskiego, Witolda Gutkowskiego i  �rodowiska 	oł-

nierzy IV Obwodu Ochota �Z	AK.   

Katalog wystawy opracował Mariusz Olczak.  

Wystawa trwaj�ca do ko�ca wrze�nia była usytuowana na ze-

wn�trz budynku Ratusza  na Ochocie przy ul. Grójeckiej 17 a. 
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3. 70-ta rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego i walk w  P�cicach  

 3. 08. 2014 r 

W tym roku przypada siedemdziesi�ta rocznica bitwy  

i egzekucji w P�cicach oraz  sze��dziesi�ta ósma powstania 

Pomnika- Mauzoleum wzniesionego dla uczczenia pami�ci 

poległych tu podczas walk powsta�czych �ołnierzy Armii 

Krajowej. Po raz 48 odbył si� te� Rajd „Po kamienistej dro-

dze”. 

  Uroczysto�ci w P�cicach niezmiennie od lat odbywaj�
si� pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, staraniem 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego-

oddział stołeczny, przy współpracy kombatantów – m. in. 

�rodowiska 	ołnierzy AK IV Obwód Warszawa-Ochota. 

 Uroczyst� msz� �w. w ko�ciele pw. �w. Apostołów Pio-

tra i Pawła odprawion� w intencji poległych w boju, zamordo-

wanych i zmarłych Powsta�ców poprzedził Koncert Chóru 

Polonia pod dyrekcj� Zbigniewa Szablewskiego. „Niech pły-

nie piosenka z barykad ”pod tym tytułem zaprezentowano 

zebranym najpi�kniejsze polskie pie�ni patriotyczne min:  

„Marsz Mokotowa”, „Warszawianka”, „Hymn Armii Krajo-

wej”, „Alarm”, „Modlitwa”.

Po koncercie nast�piło odsłoni�cie (po renowacji) ta-

blicy pami�ci z 42 podobiznami spo�ród 91 poległych  i po-

mordowanych 2 sierpnia 1944 r.  �ołnierzy Armii Krajowej  

z tego 72 znanych z imienia i nazwiska i 19 bezimiennych 

�ołnierzy powsta�ców warszawskich walcz�cych w składzie 

IV Obwodu Armii Krajowej Ochota pod dowództwem  

ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymała” spoczywaj�-
cych we wspólnej mogile na cmentarzu w P�cicach. Aktu od-

słoni�cia tablicy dokonała min: siostra zabitego w bitwie p�-
cickiej- Franciszka Napiecka  - Pani Krystyna Napiecek oraz  

pan Czesław Łukasik- uczestnik bitwy. 
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 W tym roku podobnie jak w latach minionych punk-

tem kulminacyjnym uroczysto�ci był Apel Poległych pod Po-

mnikiem – Mauzoleum prowadzony według ceremoniału woj-

skowego przy asy�cie Kompanii Honorowej Wojska Polskie-

go. Nazwiska poległych 91 �ołnierzy bitwy p�cickiej  odczy-

tał kapral Robert Kopa�ski, po czym 	ołnierze Kompanii Re-

prezentacyjnej oddali salwy honorowe. 

W�ród licznie zgromadzonych go�ci znale�li si� m. in: 

Czesław Łukasik- ocalały z bitwy p�cickiej �ołnierz AK,  

prof. Wojciech Wolski – przewodnicz�cy Zarz�du Głównego 

Szarych Szeregów oraz minister Jan Stanisław Ciechanowski 

– Szef Urz�du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych, a tak�e  przedstawiciele �rodowisk kombatanckich i ro-

dzin poległych, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Warsza-

wy, przedstawiciele władz samorz�dowych powiatu prusz-

kowskiego i gminy Michałowice, przedstawiciele urz�dów 

dzielnic z Warszawy. Licznie przybyli te� mieszka�cy P�cic  

i okolicznych miejscowo�ci. Przy Pomniku-Mauzoleum wart�
honorow�  pełniły przybyłe na uroczysto�� poczty sztandaro-

we. 
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Delegacja Zespołu Szkół Nr 26  ju� po raz siódmy 

uczestniczyła w uroczysto�ciach.  

Podczas uroczysto�ci wójt gminy Michałowice – 

Krzysztof Grabka przyj�ł odznaczenie od  Polskiego Towa-

rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które uhonorowało  

go medalem za wieloletni� opiek� nad pomnikiem-

Mauzoleum oraz krzewienie patriotyzmu w�ród młodzie�y. 

 Uroczysto�� zako�czyło zapalenie zniczy i zło�enie 

wie�cy przy Pomniku, a uczestników po�egnał wyst�p  woj-

skowej  orkiestry z Siedlec.  Po cz��ci oficjalnej tradycyjnie 

wszyscy zostali zaproszeni na przygotowan� przez stra�aków 

z Nowej Wsi pyszn� grochówk�.  

Anetta Kubi�
nauczyciel historii- ZS Nr 26 

                                                                                                      
Odsłoni�cie tablicy  z  42  

podobiznami poległych  

i pomordowanych w P�ci-

cach 

  Przedstawiciele �rodowiska     

składaj� kwiaty pod Pomni-

kiem Mauzoleum  
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4. 75-ta rocznica obrony Warszawy  

Pomnik Barykady Wrze�nia 1939 r 

 Punktualnie o godz. 17.00, 8 wrze�nia w miejscu gdzie 

przed 75 laty mieszka�cy Ochoty wybudowali zło�on�
z tramwajów i szkolnych ławek barykad�, aby uniemo�liwi�
niemieckim czołgom przedarcie si� do miasta, gdzie dzi� stoi 

Pomnik Barykady Wrze�nia odbyły si� rocznicowe uroczysto-

�ci upami�tniaj�ce tamte wydarzenia. 

Jak zawsze, wart� honorow� zaci�gn�li �ołnierze Batalion 

Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz harcerze 

z Hufca Warszawa-Ochota im. Cypriana Godebskiego. Uro-

czysto�� rozpocz�ła si� od zapalenia Znicza pami�ci przez 

obro�c� Warszawy – weterana II wojny �wiatowej 

p. Zbigniewa Podczaskiego. Przemówienia okoliczno�ciowe 

wygłosił burmistrz dzielnicy Ochota p. Wojciech Komorow-

ski oraz Prezes Mazowieckiego Zarz�du Wojewódzkiego 

Zwi�zku Kombatantów RP i Byłych Wi��niów Politycznych 

p. Józef Kole�nicki. 

 Szczególnie zasłu�onym w kultywowaniu pami�ci 

o walce o niepodległo�� Rzeczypospolitej Polskiej został na-

dany Medal „Pro Patria”. Przyznawany przez Kierownika 

Urz�du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz 

organizacji kombatanckich i ofiar represji. Podczas uroczysto-

�ci takie wła�nie odznaczenie otrzymali: p. Mirosław Chada, 

p. Witold Dzi�ciołowski, p. Jan Molo, p. Zbigniew Podczaski, 

p. Marian Szcz��niak. Wszyscy odznaczeni czynnie działaj�
w Dzielnicowym Komitecie Ochrony Pami�ci Walk 

i M�cze�stwa Warszawa- Ochota. Cz��� artystyczn� w tym 

roku przygotowali uczniowie z Gimnazjum nr 16 

z Oddziałami integracyjnymi im. Obro�ców Barykady Wrze-

�nia 1939 r. 
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5. III Rajd �ladami Powstania Warszawskiego 19-

1944 na Ochocie 

26 wrze�nia 2014 r. 

 Ju� po raz trzeci w Zespole Szkół NR 26 odbył si� w 

ramach obchodów dni patrona szkoły 

„Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944” - Rajd �la-

dami Powstania Warszawskiego na Ochocie. Honorowy Pa-

tronat nad imprez� sprawowali: Burmistrz Dzielnicy Ochota 

miasta stołecznego Warszawy p. Wojciech Komorowski, 

Zwi�zek Powsta�ców Warszawskich, Stowarzyszenie Pami�ci 

Powstania Warszawskiego 1944 r. oraz Muzeum Powstania 

Warszawskiego. 

 Go��mi honorowymi byli powsta�cy warszawscy- 

członkowie �rodowiska �ołnierzy AK IV Obwód Ochota wraz 

z Pani� Prezes - Władysław� Marcinkiewicz i kombatanci  

z Klubu Byłych Wi��niów Politycznych Obozów Koncentra-

cyjnych Mauthausen- Gusen.

Celem rajdu jest upami�tnienie bohaterskich walk �oł-

nierzy Armii Krajowej na Ochocie podczas Powstania War-

szawskiego i poznanie przez młodzie� licznych miejsc pami�-
ci zwi�zanych z tymi wydarzeniami.  

W tym roku obchody miały szczególny charakter   

ze wzgl�du na dwie okr�głe rocznice: 70-t� wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego, oraz 75-t� powstania struktur jedynego 

organu oporu  na skal� okupowanej Europy – Polskiego Pa�-
stwa Podziemnego. St�d te� rozbudowana została tegoroczna 

oprawa idei naszego rajdu. Wzorem lat ubiegłych uczniowie 

klas pierwszych ZS NR 26 wraz z opiekunami ruszyli �ladami 

walk powsta�czych na Ochocie, a prowadz�cy grupy Prze-

wodnicy Warszawscy opowiadali histori� odwiedzanych 

miejsc pami�ci. Natomiast uczniowie Gimnazjów NR 13 

 im. Stanisława Staszica oraz Gimnazjum NR 14 im. Leopol-
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da Staffa wzi�li  udział w grze miejskiej przygotowanej przez 

Grup�  Rekonstrukcyjno-Filmow� Bemowo. Mo�na było 

przenie�� si�  w czasy II wojny i chocia� przez chwil� do-

�wiadczy� �ycia dnia codziennego okupowanej stolicy min. 

zatrzymania i  rewizji. 

Po powrocie do szkoły na uczestników rajdu czekała 

niespodzianka przygotowana przez Grup�  Rekonstrukcyjno-

Filmow� Bemowo która na szkolnym przygotowała powsta�-
cze stanowiska, mo�na było min. zobaczy� bro� u�ywan� w 

czasie powsta�czych walk,  zobaczy� z bliska, a nawet wsi���
do szoferki samochodu Czapajew, przyjrze� si� barykadzie 

powsta�czej, zobaczy� jak rozkładano linie telefoniczne  

i  działa powsta�cza poczta. 

Dla młodych ludzi była to �ywa lekcja historii, jakiej 

na pewno nie mo�na nauczy� si� z podr�cznika, oparta na cie-

kawej formie spotkała si� z du�ym zainteresowaniem i cieka-

wo�ci� ze strony młodzie�y. 

 Uczniowie klas trzecich przygotowali krótk� cz���
artystyczn� podczas której zostały wr�czone podzi�kowania 

Przewodnikom Warszawskim za zaanga�owanie i �yczliwo��
w przekazywaniu wiedzy o Powstaniu Warszawskim uczest-

nikom rajdu. Na zako�czenie obchodów dni patrona szkoły 

wyst�pił z koncertem zespół Deel Gang, po którym  wszyscy  

zasiedli wokół kotłów z wojskow� grochówka ze smakiem 

pałaszuj�c prost� „straw�”. 

Anetta Kubi�
ZS NR 26 

Gimnazjali�ci wzi�li udział w grze miejskiej, w trakcie 

której przenie�li si� w czasy II wojny �wiatowej, prze�yli re-

wizj�, dowiedzieli si�, jak przenoszono przesyłki pod okiem 

wroga oraz poznali, jakie niebezpiecze�stwa czyhały na zwy-

kłych ludzi 70 lat temu   
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6.Komunikaty. 

6.1 Jak uzyska� legitymacj� Korpusu Weteranów 

Wszyscy członkowie naszego �rodowiska, posiadaj�cy 

uprawnienia kombatanckie mog� indywidualnie wyst�pi�  
do Urz�du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

z pro�b� o wydanie legitymacji członka Korpusu Wetera-

nów Walk o Niepodległo�� Rzeczpospolitej Polskiej.  

W tym celu nale�y wypełni� wniosek oraz doł�czy� kopi� de-

cyzji o przyznaniu uprawnie� kombatanckich (granatowa 

ksi��eczka wydana przez Urz�d) przesła� go indywidualnie 

poczt� do  siedziby Urz�du. 

Przypominamy adres na jaki nale�y wysła� wniosek: 

Urz�d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W razie niejasno�ci 

mo�na telefonowa� do Urz�du;  

telefon centrali (22)-661-81-11 

Informujemy, �e legitymacja Korpusu Weteranów jest bez 

fotografii, wi�c je�li chce si� ni� posłu�y� nale�y posiada�
dodatkowo dowód osobisty lub inny dokument z fotografi�. 
Legitymacja członka Korpusu Weteranów jest dokumentem 

honorowym i nie uprawnia do �adnych ulg. 

Aby otrzyma� druk wniosku prosz� porozumie� si� z prze-

wodnicz�c� naszego �rodowiska, kol. Władysław� Marcin-

kiewicz osobi�cie lub telefonicznie,  

nr telefonu: (22) 831-27-96.  

6.2  Karta Powsta
ca 

Kart� Powsta�ca upowa�niaj�c� do bezpłatnego parkowania 

na terenie Warszawy mo�na otrzyma� lub przedłu�y� w Za-

rz�dzie Dróg Miejskich  przy ul. Chmielnej  120,  

tel. (22) 5589 283  
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oraz przy ul. Nowogrodzkiej  43 w budynku Ratusza Dzielni-

cy �ródmie�cie i przy ul. Grójeckiej  17a w budynku Ratusza 

Dzielnicy Ochota. 

Dokumenty mo�na składa� osobi�cie lub przez osob� upo-

wa�nion� (upowa�nienie napisane odr�cznie dla członków 

najbli�szej rodziny pozostaj�cych we wspólnym gospodar-

stwie domowym lub upowa�nienie potwierdzone notarialnie). 

 Wymagane dokumenty: 

- dowód osobisty składaj�cego wniosek lub inny dokument 

potwierdzaj�cy to�samo��; 
- za�wiadczenie wydane przez Urz�d do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych lub  legitymacj�  zwi�zku zrzesza-

j�cego uczestników Powstania Warszawskiego; 

Karta jest  wydawana bezpłatnie. 

Odbiór karty powinien nast�pi� w ci�gu 30 dni od dnia 

przedstawienia kompletu dokumentów, a w sprawach  skom-

plikowanych wydanie karty mo�e nast�pi� nie pó�niej ni�  
w terminie dwóch miesi�cy od dnia przedstawienia kompletu 

dokumentów. 

Kart� mo�na odebra� osobi�cie lub przez osob� upowa�nio-

n� (upowa�nienie napisane odr�cznie dla członków najbli�-
szej rodziny pozostaj�cych we wspólnym gospodarstwie do-

mowym lub upowa�nienie potwierdzone notarialnie). 

Kart� Powsta�ca wydaje si� na okres nieprzekraczaj�cy trzy 

lata. 

6.3 Przychodnie lekarskie dla kombatantów 

Przychodnia Lekarska  dla Kombatantów,  

ul. Litewska 11/13 

Kierownik  lek. med. El�bieta Sokólska, tel. 22 622-65-60 

������� �� �	
��������� ��� ��� ���������� �
��
	���
���
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Rejestracja czynna: 

pon.: 8.00 – 18.00, wt.: 8.00 – 19.00, �r.: 8.00 – 19.00,   

czw.: 8.00 – 19.00, 

 pt.: 8.00 - 15.00 

     tel. 22 622 65 60 

Specjalistyczna  Przychodnia Lekarska  Fundacji AK   

przy ul. Maria�skiej 1 

Zast�pca kierownika p. Gra�yna Pasiorowska,   

tel. 510 078 550 

Telefon stacjonarny  do rejestracji: (22) 654 55 05, 

Telefon komórkowy do rejestracji:  506 072 427 

Wizyty u lekarzy specjalistów s� odpłatne, cena wizyty dla 

kombatantów wynosi 50 zł. 

Nowo�ci� s�  natomiast bezpłatne wizyty  lekarza i pie-

l�gniarki lub piel�gniarki w domu pacjenta. Wizyty lekarza 

odbywaj� si� w �rody, wizyty piel�gniarki  w dowolny dzie�
roboczy. Piel�gniarka  mo�e pobiera� krew do analiz, przy 

czym za zrobienie analizy krwi trzeba zapłaci�. Istnieje  rów-

nie� mo�liwo�� wykonania w domu pacjenta badania EKG  

i zało�enie aparatu Holtera. 

Niestety, recepty wystawiane przez lekarzy z Przychodni 

Lekarskiej przy ul. Maria�skiej 1 s� pełnopłatne. 

6.4  Zasady korzystania z wolontariatu 
Wolontariat harcerski. 

Przychodnia  Fundacji AK po�redniczy równie� w kon-

taktowaniu  kombatantów z wolontariuszami-harcerzami.  

Wolontariusze nie mog� zast�pi� piel�gniarki ani wykwalifi-

kowanej opiekunki, ale mog� by� po�yteczni w dokonywaniu 

drobnych zakupów, mog� towarzyszy� w czasie spacerów czy 

te� czyta� ksi��ki lub czasopisma.

Kontakt :Pani Gra�yna Pasiorowska   - Zast�pca kierow-

nika przychodni  Tel. 510 078 550 
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przyjmuje zgłoszenia  i umawia  zainteresowanych  komba-

tantów z harcerzami . 

Pani Gra�yna Pasiorowska przyjmuje równie� zgłoszenia 

na bezpłatne wizyty lekarza i piel�gniarki  w domu kombatan-

ta. 

Wolontariat pracowniczy 

Fundacja Banku Gospodarki 	ywno�ciowej  (BG	) zaj-

muje si� m.in. wolontariatem pracowniczym. Pracownicy 

banku deklaruj�, �e w swoim wolnym czasie chc� pomaga�
kombatantom.  

Po�rednikiem pomi�dzy kombatantami, a Fundacj� BG	
jest  Kierownik Działu Edukacji  i Promocji Fundacji  Pol-

skiego Pa�stwa Podziemnego  (PPP)  p. mgr Iwona Okraska. 

Tel.(22) 620 12 80, (22) 624 14 77. 

  

Fundacja PPP mie�ci si� przy ul. Zielnej 39  (VIII pi�tro). 

W celu nawi�zania kontaktu z wolontariuszami nale�y 

zgłasza� si� telefonicznie  do p. Iwony Okraski lub do prze-

wodnicz�cej zarz�du �rodowiska Władysławy Marcinkiewicz,   

tel.(22) 831 27 96 

Witold Gutkowski 

7.Wspomnienia z pobytu w obozach jenieckich  

po Powstaniu Warszawskim. 

To ju� koniec. Powoli milkn� strzały, ludzie, czekaj�c na naj-

gorsze gromadz� si� grupkami w osłoni�tych miejscach. Jesz-

cze nie wiemy, �e dostajemy si�  w r�ce najkrwawszych od-

działów Dirlewangera. Jeste�my prze�wiadczeni, �e Niemcy 

nie bior� je�ców. Było to zreszt� prawd�, jako �e  w kilku 

miejscach Czerniakowa, rozstrzeliwali i Powsta�ców i Berlin-

gowców.  

Wielu Powsta�ców kl�czy i �arliwie modli si�. Ile czasu to 

trwało nie powiem, nawet w przybli�eniu. W ko�cu słyszymy 
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nawoływania,  aby wychodzi� z r�kami do góry. Nie miałem 

oczywi�cie przy sobie kalendarza, ale według danych PCK 

było to 27 wrze�nia. 

Otaczaj� nas Niemcy z broni� gotow� do strzału. Wydaje mi 

si�, �e widziałem w�ród nich SS Ukrai�ców. Idziemy, ju�  
w powi�kszonej do kilkudziesi�ciu osób grupie, razem Po-

wsta�cy i Berlingowcy stale z r�kami do góry. Dwukrotnie 

jeste�my ustawiani naprzeciw karabinu maszynowego. Jego 

obsługa zatacza luf� łuk, jakby chciała sprawdzi� czy wszyst-

kich nas  obejmie. Pełne odr�twienie. �mier� widziana na co 

dzie�, widziana cz��ciej ni� co� do jedzenia, potworne zm�-
czenie i �wiadomo��, �e nie bior� je�ców - to skutek tego sta-

nu.  Nie wiem czy to było zastraszenie, czy zmiana decyzji,  

w ka�dym razie w ko�cu mo�emy opu�ci� r�ce. Jeste�my pro-

wadzeni w kierunku Alei Szucha. Gdzie� na zapleczu My�li-
wieckiej zatrzymuj� nas i ustawiaj� w szereg. Podchodzi Nie-

miec po cywilnemu i dokładnie patrzy w twarz ka�dego z je�-
ców. Wskazuje na dwóch, którym ka�e wyj��. Odprowadzaj�
na bok. Słyszymy kilka strzałów, a odprowadzeni nie wracaj�. 
Nie trudno si� domy�le�, �e byli to 	ydzi.  

Cel tej cz��ci drogi to al. Szucha. Zgromadzeni jeste�my  

na podwórzu. Widok niesamowity, cały budynek ma wszyst-

kie szyby! Tylko na samej górze w jednym oknie mała dziur-

ka w szybie, pewnie od jakiej� zabł�kanej kuli. Ciekawe,  

�e przy takich prze�yciach, ten fakt utkwił mi tak w pami�ci.  

Na podwórcu al. Szucha dziel� ludzi na cywilów i wojsko-

wych. Próbuj� przedosta� si� do cywili ale mi si� to nie udaje. 

Dostajemy troch� szwedzkiego chleba i picie. Potem zbiórka 

w szereg i marsz. Idziemy w kierunku Rakowieckiej. Jeszcze 

na Szucha zawyły Katiusze. Nasza obstawa, tym razem 

„blacharze” z �andarmerii polowej, krzycz� halt! I sami pada-

j� na ziemi�. A my stoimy, nam jest wszystko jedno, a mo�e 

mamy do�wiadczenie i z odgłosu wiemy, ze to nie w naszym 

kierunku. W ka�dym razie to była swego rodzaju przyjemno��
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zobaczy�, �e jednak i Niemcy czego� si� boj�. Rakowieck�  
i przez pola Mokotowskie, zap�dzaj� nas do ko�cioła �w. Sta-

nisława na Woli. Mam „komfortowe” miejsce siedz�ce. Sp�-
dzam noc w konfesjonale, wi�kszo�� musi si� zadowoli� le�e-

niem na kamiennej podłodze. 

 Rano krótkie przesłuchanie. Niemiecki oficer pyta po polsku, 

co robiłem w czasie Powstania i czy strzelałem do Niemców. 

Oczywi�cie odpowiedziałem, �e w Powstaniu brałem udział 

tylko przypadkowo i głownie zajmowałem si� noszeniem wo-

dy. W czasie, przesłuchania, pada jedynie par� obel�ywych 

słów na gen. Bora, któremu przypisali t� nasz� poniewierk�. 
Nie trudno si� domy�le�, �e nie dyskutowałem. 

Po przesłuchaniach,  grup� chyba rz�du stu, stu kilkudziesi�-
ciu osób, „blacharze” prowadz�  Wolsk� na zachód. Mijamy 

kolejne miejscowo�ci. Wsz�dzie ludzie staraj� si� podej��  
i da� nam co� do jedzenia.  ”Blacharze” nie pozwalaj�, gro��c 

broni�. W jednej z kolejnych miejscowo�ci kto� decyduje si�
na ucieczk�. Padaj� strzały, ale uciekinier szcz��liwie znikn�ł 
za domami. W nast�pnej miejscowo�ci kilkunastoletni chło-

piec, z koszem pełnych pomidorów, daje znaki pytaj�ce, czy 

mo�e podej��. „Blacharz” pozwala, ale gdy chłopiec jest bli-

sko, jednym kopni�ciem rzuca kosz na ziemi� i łapie chłopca 

za kołnierz, wrzucaj�c go do szeregu. W ten sposób liczba 

je�ców zgadzała si�. Odbiór miał na „sztuki”, nie na nazwi-

ska. 

W ko�cu docieramy do małego obozu jenieckiego w Szyma-

nowie. S� tam głównie Rosjanie, ale spotkałem mał� grupk�
je�ców z 	oliborza, wzi�tych do niewoli  w klasztorze Zmar-

twychwstanek na Krasi�skiego. Odnosiło si� wra�enie, �e 

„posłanie”, na du�ej hali, w postaci słomy rusza si�. W ka�-
dym razie na nast�pny dzie� byli�my ju� dokładnie zawszeni.  

Główny problem, w obozie w Szymanowie, jest zwi�zany z 

jedzeniem, nie dlatego, �e go nie ma, ale dlatego, �e nie ma 

jak je�� dostarczonej zupy. Znajduje si� ona w cebrze, w któ-
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rym mie�ci si� kilkadziesi�t porcji. Rzecz w tym, �e my nie 

mamy nic, ani ły�ek ani mena�ek, ani jakich� innych naczy�
do których mo�na by zup� rozlewa�. Tak wi�c jedzenie odby-

wa si� z chochli, towarzysz�cej cebrowi. Pierwszy si� parzy  

i jest pop�dzany przez nast�pnych. Ostatni je zup� zimn�.  
Na nast�pny dzie� Niemcy pozwalaj� ksi��om z Niepokala-

nowa dostarczy� nam litrowe puszki po konserwach i ły�ki. 

Co za ulga!  

Obozowy czas mija na czekaniu na jedzenie i na wybijaniu 

wszy. Szcz��liwie pogoda jest ładna i mo�na  „polowa�” sie-

dz�c na sło�cu. I tak min�ło około tygodnia. Stamt�d zostaje-

my przewiezieni do Skierniewic, na tereny nale��ce  

do SGGW. Tam „zorganizowano” spanie w piwnicach prze-

znaczonych do przechowywania na zim� warzyw i owoców. 

Sama przyjemno��. Dobrze, �e nie trwało to zbyt długo,  

�e dwa trzy dni.  Teraz udajemy si� w dłu�sz� podró� poci�-
gami. Jeste�my załadowani, po kilkudziesi�ciu w jednym to-

warowym wagonie z zaryglowanymi drzwiami.  Stosowne 

„naczynie” pełni rol� toalety. Siedzimy, lub le�ymy na gołej 

podłodze wagonu. Jedynie gdy poci�g wje�d�a na rozjazdy 

szyn, wszyscy si� zrywaj� i ka�dy chce zobaczy�, przez małe 

okienko, gdzie jeste�my. Rozjazdy informowały, �e jedziemy 

przez jak�� stacj�, ale jak�? Nawet dzi�, je�eli jad� poci�giem, 

szczególnie w nocy, stukot kół na rozjazdach przypomina mi 

t� jeniecka podró�. Mijamy Berlin. Wreszcie koniec podró�y. 

Prowadz� nas jakimi� bocznymi drogami, koło ładnych dom-

ków otoczonych ogrodami, a w nich jabłonie pełne koloro-

wych owoców. Zjadłoby si� ale có�. Jedyn� pociech� jest na-

rastaj�ce buczenie. To leci nad Rzesz� eskadra alianckich 

bombowców. Lec� wysoko i aby  utrudni�  Niemcom celowa-

nie z dział przeciwlotniczych, rzucaj� chmary kawałków sre-

brzystej folii.  

Jeste�my ju� w obozie, Stalagu X C w Sandbostel, gdzie� po-

mi�dzy Hamburgiem i Brem�. Na przywitanie kwarantanna  
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z ła�ni�. Rozebrani do golasa, w pierwszej kolejno�ci pozba-

wiani jeste�my wszelkiego, gdzie kto ma, owłosienia.  

Na pierwszym stanowisku włosy z głowy, na nast�pnych resz-

ta. Staje si� na jakby postumencie, wewn�trz małego ogrodze-

nia, gdzie spadaj� obci�te włosy. Strzyg�cy, te� jeniec robi  

to szybko i nie bawi si� w jakie� delikatne traktowanie. Kolej-

ny etap to k�piel. Idziemy pod prysznic a wachman pilnuje, 

aby si� nikt nie migał, bo woda do�� gor�ca.  Teraz najmniej 

przyjemna cz��� zabiegów kwarantanny. Pomimo strzy�enia, 

mogły pozosta�  jajeczka wszy łonowych i dlatego genitalia  

i okolice odbytu zostaj� wyp�dzlowane jakim� płynem, po 

którym wyskakuje si� do sufitu - tak piecze. Ostatni zabieg  

to zastrzyki. Było ich chyba ze trzy: w rami�, w udo  

i w pier�.  Ju� mo�na si� ubra�. W trakcie opisanych zabie-

gów nasze ubrania przechodziły dezynfekcje, osobno ubrania, 

osobno buty. Ubrania były dezynfekowane w tak wysokiej 

temperaturze, �e kto miał skórzany pasek przy spodniach,  

to ten po wzi�ciu go w r�k� zamieniał si�  w proszek. Teraz, 

mo�na powiedzie�, pełnia szcz��cia – przestało gry��, wszy 

wybite! Do ubrania dostaj� wojskow�, niemieck� kurtk�, 
przefarbowana na ciemny zielony kolor. Na plecach mam du-

�e  KG ( KriegsGefangene). I jeszcze jedno, zdj�cie z nada-

nym mi numerem jenieckim 220923 XB.  Mam raczej zado-

wolon� min�, to chyba dlatego, �e pierwszy raz od wybuchu 

Powstania wyk�pałem si� i �e pozbyłem si�  wszy, które dały 

mi si� mocno we znaki. 

	ycie obozowe? Głównie polegało na czekaniu na jedzenie  

i my�lenie o jedzeniu. Rano jakie� ziółka, koło południa zup-

ka, i potem po kromce chleba z odrobina margaryny lub mar-

molady, je�li to buraczane smarowidło  mo�na było tak na-

zwa�. Zreszt� w Sandbostel długo nie byłem.  

Gdzie� w listopadzie cz��� je�ców z tego obozu, (w tym 

mnie)  przewieziono do Stalagu XVIII C w Markt-Pongau,  

w dzisiejszej Austrii, około 60 kilometrów na zachód  
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od Salzburga. Gdy przyje�d�amy, a raczej nas przywo��  
w bydl�cych wagonach, jest ju� zima. Zimno i głodno,  

ale jakie pi�kne widoki! Jestem pierwszy raz w �yciu w gó-

rach zim�.  Ostre sło�ce, pi�kne o�nie�one góry nad rzek�
Salzach. Na szczycie jednej z nich krzy�, podobnie jak na na-

szym Giewoncie.  

W baraku ci�g trzypi�trowych pryczy  ( mieszkam na trzecim 

pi�trze), kilka stołów i ław. Do grzania słu�y piec, spełniaj�cy 

dodatkowo funkcj� kuchni. Tu nakleja si� plastry albo obierki 

kartofli. Tu mo�na  w puszce lub mena�ce co� ugotowa� (je�li 
co� masz).  W dzie� jako tako ciepło po �cianach spływa 

skroplona para, która w nocy zamarza. Zaraz po przyje�dzie 

nie mieli�my z kolega jeszcze miejsca na pryczy i spali�my  

na betonowej podłodze. Mieli�my po jednym kocu. Proble-

mem było czy kła�� je na podłodze sk�d „ci�gn�ło” zimnem  

i przykrywa� si� kurtkami, czy odwrotnie. Którego� dnia za-

sn�łem tak blisko �ciany, �e w nocy przymarzły mi do niej 

włosy. Rano, �eby wsta� musiałem woła� pomocy. Najlepsze 

z tego wszystkiego, �e nawet po tym nie tylko nie byłem prze-

zi�biony ale nawet nie kichn�łem. Najgorzej jednak znosiłem 

głód.  My�l o jedzeniu i my�l jak co� do jedzenia zdoby�, to-

warzyszyła mi bez przerwy. Wieczorami po apelu �piewamy „ 

O Panie, który� jest na niebie, wyci�gnij sprawiedliw�
dło�…” , a w oku łza si� kr�ci.

Wreszcie którego� dnia znalazłem si� w grupie skierowanej 

do pracy w magazynach wojskowych, poza obozem. Tam tra-

fili�my na kasze jaglan�. Ci, którzy przy tym byli zawi�zali  

u dołu nogawki i nasypali w nie kaszy. Oczywi�cie nie za du-

�o, tak by nie było tego wida�. Przy powrocie do obozu byli-

�my bowiem  rewidowani, jednak nie na tyle dokładnie, aby 

zagl�da� nam do nogawek. Kasza jaglana stanowiła dla kilku 

z nas podstaw� Wigilii Bo�ego Narodzenia 1944, Wigilii naj-

czarniejszej w mym �yciu. Kilku z nas miało co� ekstra na 

wieczór, wi�kszo�� musiała si� zadowoli� codziennym, chu-
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dym wiktem obozowym.  

Byli jednak w�ród je�ców ludzie, którzy próbowali jako� zor-

ganizowa� zbiorowe �ycie. Jedna z inicjatyw polegała  

na utworzeniu chóru. Zebrało si� kilkadziesi�t osób ch�tnych 

do �piewania, w tym ja. Dyrygent wybrał jak�� powszechnie 

znana piosenk� i tak zacz�ła si� próba. Niestety dyrygent wy-

łuskał jakie� fałsze. Aby je wyłoni� podzielił chór na pól i ka-

zał �piewa�. W jednej z połówek dalej kto� fałszuje, wi�c kie-

ruj�cy dzieli dalej i tak dochodzi, �e tym fałszuj�cym byłem 

ja. Tak sko�czyła si� moja kariera �piewacza.  

Obóz był podzielony na oddzielne obszary otoczone drutem 

kolczastym, oddzielaj�cym poszczególne nacje. Z jednej stro-

ny za s�siadów mieli�my Rosjan, a wła�ciwie czerwono-

armistów. Poniewa� ZSRR nie uznawało konwencji genew-

skiej dotycz�cej je�ców, nie było dla nich podziału na Stalagi 

i Oflagi. Wszyscy �ołnierze i oficerowie przebywali w jed-

nym obozie i w tych samych barakach. Wyj�tek stanowili  

generałowie, których trzymano gdzie indziej. Odnosiłem wra-

�enie, �e  spo�ród innych nacji Rosjanie odczuwali trudy obo-

zu stosunkowo l�ej. Co rano widziałem kilku je�ców, którzy 

wyskakiwali na dwór i rozebrani do pas nacierali si� �nie-

giem, a nast�pnie wycierali si� koszul�, któr� nast�pnie zakła-

dali.  Z drugiego boku, za s�siadów mieli�my Francuzów, któ-

rzy najwyra�niej gorzej znosili warunki obozowe, pomimo 

tego, �e cz��� z nich przebywała tam ju� dłu�ej.  Pewnego 

razu zauwa�yłem dwóch Francuzów przy pompie. Jeden, deli-

katnie pompował wod� małym strumieniem, a jego kolega 

obmywał si� Obmywał twarz, to mo�e przesada. Miał podnie-

siony kołnierz od palta, peta w ustach i dwoma palcami ob-

mywał sobie oczy. Z trzeciej strony byli , pocz�tkowo Angli-

cy, a nast�pnie Amerykanie. To od Anglików nauczyłem si�
pierwszego angielskiego słowa, stale dochodz�cego do mnie  

z za drutów.  Był to, znany nam dzi� z ameryka�skich filmów, 

przerywnik fuck, we wszystkich odmianach.     
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Co raz miały miejsce wyjazdy na komanda, to znaczy do pra-

cy poza obozem na dłu�szy czas, powiedzmy kilka tygodni. 

Przed wyjazdem obozowy doktor, w naszym przypadku 

Włoch, badał ch�tnych do wyjazdu i orzekał, czy s� wystar-

czaj�co zdrowi do przewidzianej pracy. Do wyjazdu było spo-

ro ch�tnych, bo dawało to  szanse na lepsze od�ywienie.  

Za ka�dym razem zgłaszałem si�, ale lekarz odradzał mi 

twierdz�c, �e przewidziana praca jest dla mnie za ci��ka 

(ci�gle miałem zabanda�owan� i „zababran�” prawa dło�, 
rann� w czasie Powstania). Wreszcie jest co� dla mnie! Praca 

polegaj�ca na obsłudze koszar wojskowych w Salzburgu.  

Lekarz mówi – jed�, i pomaga dosta� mi si� do grupy, mo�e 

ze dwudziestu, trzydziestu je�ców, maj�cych jecha� na to ko-

mando. 

W Salzburgu, rzeczywi�cie trafiamy na teren koszar.  Jeste-

�my ulokowani w takim samym baraku (w ka�dym razie  

z wygl�du na zewn�trz) w jakich mieszkaj� �ołnierze. Ró�ni-

ca tylko taka, �e nasz barak jest ogrodzony drutem kolcza-

stym. Siedzimy w baraku i czekamy na robot�. Jedzenie  

w porównaniu z obozem luksusowe. Dostali�my nawet  

po jabłku. Siedzimy, czekamy, tak ze dwa trzy dni i nic. 

Wreszcie zbiórka ju� na terenie koszar. Ustawieni w szeregu 

wyruszamy. Ale co to? Wychodzimy z terenu koszar! Idzie-

my, idziemy, coraz bardziej ciekawi i zaniepokojeni, co to ma 

by� za robota. Wreszcie docieramy do kamieniołomów!  

W Salzburgu, s� niewysokie skaliste zbocza, w których Niem-

cy dr��yli schrony, dzi� s� tam parkingi.  Zostaj� wyprowa-

dzony na przodek, gdzie dostaj� młot pneumatyczny, taki, jaki 

drogowcy u�ywaj� do rozbijania naprawianej jezdni. Wł�czy-

łem to  to ze dwa razy, ale czuj�, �e co� si� dzieje złego z mo-

j� r�k�. Czuj� w niej silne pulsowanie. Odkładam wi�c młot  

i podchodz�c do wachmana pokazuj� na r�k� mówi� „Ich bin 

krank”.  Niemiec co� tam warkn�ł pod nosem, ale odesłał 

mnie do koszar, z przeznaczeniem na powrót do obozu.  
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Mieszane  uczucia. Z jednej strony lepsze jedzenie, a to bar-

dzo wa�ne, a z drugiej ci��ka praca z niebezpiecznymi, by�
mo�e skutkami dla mojej r�ki. Ale i tak ju� wyboru nie mam. 

Teraz procedura na zakwalifikowanie si� do powrotu jest bar-

dziej zło�ona. Najpierw idzie si� do lekarza jenieckiego, a po-

tem, na zatwierdzenie jego decyzji, do niemieckiego lekarza 

wojskowego. Pierwsz� decyzj� przechodz� bez kłopotu.  

Lekarzem jenieckim okazuje si� by� Francuz, z którym mo-

głem si� porozumie� i wzbudzi� nawet wzruszenie – tak mar-

nie wygl�dałem. Po tym idziemy (jest nas grupa, z ró�nych 

komand w podobnej do mojej sytuacji) do lekarza niemieckie-

go. Prowadzi nas brzegiem jezdni (bro� Bo�e wej�� na chod-

nik) mocno starszy wachman z długim karabinem, jeszcze  

z pierwszej wojny �wiatowej. Wreszcie jeste�my na miejscu, 

w wojskowym szpitalu. Podwójnie czy�ciutko, raz niemiecki, 

dwa szpital. Jestem wezwany przed oblicze oficera – lekarza 

(w ka�dym razie tak wynikało z trzaskania kopytami i słowa-

mi kierowanymi do niego). Wchodz� do pokoju i tu pełne za-

skoczenie. Lekarz jest wprost zaskoczony i wzruszony moim 

widokiem. Co� mnie wypytuje, ale ja nie wszystko rozumiem. 

Interesuje go ile mam lat i jak si� wzi�łem w niewoli. Na  

to mogłem odpowiedzie� moja łaman� niemczyzn�. Ten, 

pierwszy sympatyczny Niemiec (od pocz�tku wojny), ka�e mi 

zmieni� opatrunek i wr�cza mi torebk� leków. Była to wita-

mina C w tabletkach do ssania. Wła�nie te tabletki doprowa-

dziły do ostatecznego wygojenia si� r�ki i mo�liwo�ci zdj�cia 

banda�a. Decyzja jest jasna i jednoznaczna , wracam do obo-

zu, do MarktPongau.  

A wi�c jestem na powrót w obozie. Po jakim� czasie poprawia 

si� sytuacja jedzeniowa. Dotarły do nas  wreszcie, paczki  

z Czerwonego Krzy�a. S� tam ró�ne konserwy, papierosy, 

czekolada, mydełka i mo�e cos jeszcze, czego nie pami�tam.  

Wygłodzone bractwo wzi�ło si� �wawo za jedzenie. Wielu 

jednak przesadziło, co skutkowało tłokiem w latrynie. Niektó-
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rzy spróbowali nawet mydła. Wszystkie opisy w paczce były 

po angielsku, którego praktycznie nikt z nas nie znał. Przekrój 

społeczny je�ców był bardzo zró�nicowany, z przewag� osób 

gorzej wykształconych.  Nie mniej były i osoby o standardzie 

mi�dzynarodowym – dwóch polskich tenisistów – Spychała  

i Tłoczy�ski. Jak opowiadali, byli przed wojn� zapraszani 

przez króla szwedzkiego na rozgrywki tenisowe. Miał on ch��
pogra� z dobrymi tenisistami, a oni  pozwalali mu nawet cza-

sem wygra�. 
Wprawdzie w paczkach nie było chleba, ale mo�na było prze-

handlowa� z wachmanami papierosy na chleb. Papierosy sta-

nowiły co� w rodzaju waluty, (nawet pomi�dzy je�cami). Na-

łogowi palacze potrafili wszystko sprzeda�, nawet chleb,  

za papierosy. W jednej z serii paczek znajdował si� tyto� do 

fajek. Ciemny, bardzo drobno pokrojony. Poniewa� nie mieli-

�my fajek, palono go w skr�tach gazetowych, jak papierosy. 

Kiedy� z kolegami zapalili�my takiego skr�ta, ale le��c  

na pryczach. Był tak diabelnie mocny, �e po zaci�gni�ciu si� , 
przez chwil� robiło si� ciemno przed oczami.   

Pewnego dnia znalazłem si� w grupie, która chodziła  

do kuchni obiera� kartofle. O ile poszczególne narodowo�ci 

były od siebie oddzielone, o tyle kuchnia była wspólna. 

Wspólna w sensie takim, �e była pod jednym dachem. Samo 

gotowanie było „suwerenne” i ka�da nacja robiła to wył�cznie 

dla swoich krajan.  Do obierania kartofli przychodzili te� Ro-

sjanie. Wyró�niali si� spo�ród innych tym, �e �piewali. Zasia-

dali wokół sterty kartofli i za chwil� „zapiewajło”  rozpocz�ł 
�piew podchwycony przez reszt�.  Miło było słucha�.  
Stało si� dla mnie co� niesamowitego. Zostałem kucharzem, 

tym, który gotował dla wszystkich polskich je�ców! Jak si� to 

stało, �e doznałem takiego zaszczytu nie wiem. Podobno   

poprzednich kucharzy „zdj�to” za jakie� przekr�ty, ale nie 

wiem jakie.  Jakoby, wtedy,  kto�  zasugerował, �e najmłod-

szy, to szansa na wi�ksz� uczciwo��. I tak padło na mnie,  
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aczkolwiek nie wiem czy akurat ja byłem najmłodszym pol-

skim je�cem w MarktPongau. Trudno  powiedzie�, kto podj�ł 
t� decyzj�. Polscy je�cy mieli swego przedstawiciela 

(przedstawicieli?), którzy odpowiadali przed Niemcami. Or-

ganizowali apele, ranne i wieczorne, liczyli je�ców  itp.  

Praca w kuchni całkowicie odmieniła moje obozowe �ycie.  

Jeszcze przed pi�ta rano, w zupełnych ciemno�ciach, przycho-

dził do baraku wachman z psem, pi�knym owczarkiem alzac-

kim, budził mnie i zabierał do kuchni.  Aby si� tam dosta�, 
trzeba było wyj�� na drog� obozow�, gdzie jeniec bez obsta-

wy nie miał prawa si� znale�� pod �adnym pozorem.  Miałem 

do dyspozycji dwa kotły. Jeden mniejszy, do gotowania po-

rannego płynu zwanego erzac kawa i drugi wi�kszy, do goto-

wania zupy, głównego posiłku jenieckiego.  Stan polskiego 

obozu wynosił około 400 je�ców, ale cz�sto wielu z nas znaj-

dowało si� na ró�nych komandach, tak jak to moje w Salzbur-

gu i wtedy liczba „stołowników” obozowych spadała.   

Dwie główne trudno�ci były zwi�zane z kucharzeniem – jed-

na my�lowa, a druga fizyczna. My�lowa polegała na �onglo-

waniu paliwem tak, aby w ramach otrzymanego w�gla 

wszystko ugotowa�, co trzeba. Tak wi�c po ugotowaniu po-

rannych ziółek, nie mo�na było pozostawi� paleniska i czeka�
a� si� wło�ony w�giel wypali. Musiałem pozostały �ar zale-

wa� odrobin� wody. W ten sposób tworzyło si� cos w rodzaju 

koksu, który dodawałem do kolejnych porcji paliwa. 

Trudno�� fizyczna polegała na wylewaniu zupy z kotła za po-

moc� kilkulitrowej chochli . Po zup� przychodziło kilka dwó-

jek z drewnianymi cebrami. Cebry miały uszy, przez  otwory 

których przetykało si� stosowny dr�g. Umo�liwiało to niesie-

nie cebra na ramionach dwóch osób.  Mój kłopot polegał  

na tym, aby ponalewa� zup� tak, aby w ka�dym kotle było 

dokładnie tyle samo kawałków  kartofli, włókienek mi�sa  

i ziarenek kaszy.  Gdybym to robił nierówno, to miałbym kło-

poty wieczorem, przy powrocie do macierzystego baraku. 
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St�d trudno�� fizyczna. Trzeba było dobrze miesza�  zup�  
w kotle i w odpowiednim momencie napełnia� chochl� i za-

warto�� przenie�� i wla� do cebra.  Była to gimnastyka, która 

spowodowała, �e po pewnym czasie miałem bicepsy jak 

Schwarzenegger. 

Dwie, trzy godziny po zupie, z baraków przychodzili do kuch-

ni po chleb, margaryn� i i smarowidło zwane marmolad�.   
Do baraków chleb był brany w bochenkach i dopiero tam na-

st�pował podział na porcje. Była to cała procedura, przy któ-

rej byli obecni „udziałowcy” danego bochenka. W ostatniej 

fazie , przed wyzwoleniem, bochenek, taki około 1, 5 kg był 

przydzielany dla siedmiu osób. Do sprawiedliwego podziału 

słu�yła zwykle waga. Ale nie taka waga z ci��arkami lub ska-

l�. Był to poprzeczny patyk, na ko�cu którego wisiały sznu-

reczki zako�czone zaostrzonymi patyczkami. Odci�te kawałki 

chleba porównywało si� wagowo, poprzez wieszanie poszcze-

gólnych porcji na wadze. W razie nierówno�ci dokonywało 

si� stosownych korekt.  

Szefem kuchni był niemiecki podoficer – drugi sympatyczny 

Niemiec, którego spotkałem. Znał kilka j�zyków, w tym  

na pewno angielski, francuski i troch�  rosyjskiego. Dbał  

o nas kucharzy, zdobywaj�c dla nas dodatkowe porcje chleba 

i inne niedost�pne „smakołyki”. Zast�pca jego był wrzaskli-

wy, ale nie gro�ny podoficer ni�szego szczebla. Kiedy�, re-

aguj�c na jego wrzaski, jeden z kucharzy, Belg, wytłumaczył 

mu, aby si� uspokoił bo wojna si� ko�czy, a na takich, co tak 

krzycz� czekaj� te kotły. Poskutkowało.  Trzeci� wa�n�, ale 

jednocze�nie ponur� postaci� był Iwan, Ukrainiec. Pot��ny 

chłop z g�b� jak to mówi� Rosjanie, co to „kirpiczaprosit”. 

Na głowie zawsze nosił tak� gwardyjsk� czapk� ze szpicem 

na wierzchu.  Jego wa�no�� polegała na tym, �e miał klucze 

od kartofli i od w�gla, a wi�c od dwóch najwa�niejszych ele-

mentów kucharzenia. Trzeba było z nim �y� w zgodzie bo 

inaczej potrafił robi� ró�ne utrudnienia. Bardzo nie lubił ku-
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charzy z zachodnich pa�stw, nazywaj�c ich po prostu  „jebane 

faszysty”.  Od niego nauczyłem si� podstawowych rosyjskich 

przekle�stw, poniewa� na zwykłe słowa, powiedzmy Iwan daj 

w�gla, nie reagował. Dopiero jak si� powiedziało Iwan , taka 

twoja…. Daj w�gla, odpowiadał „ co?”.  Iwan �le sko�czył. 

Był niezwykle brutalny w stosunku do swoich współ-je�ców. 

Poniewa� Rosjanie nie byli obj�ci opiek� Czerwonego Krzy-

�a, panował tam rzeczywisty głód. Starali si� zdobywa�
wszystko, co mo�liwe do zjedzenia, mi�dzy innymi  kartofla-

ne obierki. Obierki, tylko podparzone na brzegu pieca, powo-

dowały jakie� ci��kie schorzenia. Niemcy kazali wi�c skwa-

pliwie pilnowa�, aby nie dostawały si� w r�ce je�ców. St�d 

słu�alczo�� Iwana, który lał grubym kijem ka�dego, kto cho�-
by próbował ukra�� troch� obierek. Zaraz po kapitulacji. Nie-

miec, uwolnieni je�cy rosyjscy zatłukli go kijami i wrzucili 

do rzeki.   

Moim s�siadem, po kotle, był Amerykanin (około dwustu 

Amerykanów dostało si� do niewoli , wskutek niemieckiej, 

krótkiej, kontrofensywy). Pierwszy ameryka�ski, kucharz,  

z którym si� zetkn�łem, był pot��nie zbudowanym, ponad 

dwu metrowej wysoko�ci milczkiem. Zero kontaktu. Potem 

przyszedł drugi, nazywał si� Blacky. Jaka� mieszanka włosko 

hiszpa�ska, czy cos w tym rodzaju. Był rozmowny, z tym,  

�e ja niewiele z tego co mówił, rozumiałem, aczkolwiek wtr�-
cane słowa włoskie, ze wzgl�du na moj� znajomo�� francu-

skiego, były mi mniej obce. Blacky miał na ka�dym palcu  

po dwa, trzy pier�cionki. Próbowałem si� dowiedzie�  
po co mu tyle bi�uterii. I wtedy dowiedziałem si� makabrycz-

nej historii. Na froncie, zabitym �ołnierzom obcinał bagnetem 

palce i zdejmował obr�czki i inne pier�cionki. Opowiadał 

do�� obrazowo, pokazuj�c r�kami proces odcinania i aby  

to było lepiej zrozumiałe wspomagał to odgłosem, co� w ro-

dzaju „gli, gli”.  Jeszcze si� dowiedziałem, co powiedział  

z niejak� dum�, �e jego brat jest gangsterem  w Chicago.  
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Po wyzwoleniu okazało si�, �e był wspaniałym je�d�cem  

na koniu.  

Liczebnie najwi�cej było  je�ców francuskich. St�d w kuchni 

było kilku Francuzów, a jeden z nich był rzeczywistym ku-

charzem jednej z restauracji w Pary�u.  Gotował wi�c dla nie-

mieckiej wierchuszki kuchennej i dla jenieckich kucharzy.  

Na dnie wielkiego kotła sma�ył kotlety i frytki. Poniewa� ju�
zaczynała si� wiosna, na przykuchennym podwórku zbierał 

li�cie mleczu, z których robił sałatk� , polewan� roztopion�
margaryn�.  
Co jaki� czas, około kilku tygodni, wyprowadzano, nas ku-

charzy na spacer poza terenem obozu. Pewnego razu przeko-

nali�my wachmana, aby poszedł z nami nieco w góry. Biedny 

wachman, dobrze starszy człowiek, z karabinem z pierwszej 

wojny �wiatowej, miał troch� stracha w poruszaniu si� po w�-
skich �cie�kach nad bardziej stromymi zboczami. W pewnym 

momencie, (wszyscy szli�my przodem)  usłyszeli�my ”Halt, 

halt!”. Okazało si�, �e nasz opiekun, w pewnym miejscu, bał 

si� przej�� wzdłu� w�skiej �cie�ki nad nieco bardziej spadzi-

stym zboczem. Dopiero jak wachman podał, jednemu z nas, 

koniec lufy swego karabinu, odwa�ył si� przej��.  
Zbli�ał si� koniec wojny. My nie mieli�my �adnych informa-

cji, ale zauwa�yli�my, �e na niektórych domach pojawiły si�
narodowe flagi austriackie. Były jednak i przerwy w tej de-

monstracji, swej narodowej odr�bno�ci. W pewnym momen-

cie zauwa�yli�my flagi ze swastyk�, co rozumieli�my jako 

niemieckie sukcesy na froncie. Trwało to jednak krótko i flagi 

austriackie wróciły na swoje miejsce. Coraz wi�cej Niemców 

z obstawy obozowej wkłada białe opaski. Niemniej obóz jest 

nadal pilnowany i je�cy nie próbuj�  wychodzi�, widz�c  

wachmanów  w obozowej bramie.  Jedynie my, funkcyjni 

mieli�my wi�ksz� swobod� ruchu. Wła�nie wybrałem si� z 

jednym z Francuzów na górsk� wycieczk�. W momencie, gdy 

byli�my stosunkowo wysoko i widzieli�my obóz i dochodz�c�
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do niego drog� z góry, usłyszeli�my buczenie. Tu� nad szosa 

leciały dwa helikoptery, które zobaczyłem pierwszy raz w �y-

ciu. Zawisały nad przydro�nymi krzewami i zaro�lami, jakby 

sprawdzaj�c, czy co� si� tam nie kryje. Tak doleciały do obo-

zu i zawróciły. Kilka godzin potem pojawiły si� ci��arówki  

z ameryka�skimi �ołnierzami, które zatrzymały si� przy obo-

zowej bramie. I to wła�nie był dla nas koniec wojny. Bez 

walk, bez strzałów. Wi�kszo�� wojskowych Niemców gdzie�
si� ulotniła. Potem spotykałem kilkakrotnie swego kuchenne-

go szefa, niemieckiego podoficera. Został tłumaczem przy 

ameryka�skiej komendzie miasta.  

Bogdan Bartnikowski 

Koniec Reduty 
Do kaemów zostały po dwie ta�my 

Do peemów po gar�ci naboi. 

Liczymy skrz�tnie ostatnie granaty 

i patrzymy na nie długo 

nie chc�c podnie�� głowy 

i spojrze� na siebie 

i powiedzie� tak po prostu  
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�e jutro nie b�dzie z czym stan��  
przeciwko armatom i czołgom 

przeciwko zgrai pijanych  

ronowskich bandytów. 

Niebo kapie czarnym deszczem 

na domy omotane dymem i ogniem 

gdy staj� w milcz�cym szeregu  

po raz ostatni tu, na wolnym 

jeszcze skrawku Reduty Kaliska. 

Cicha komenda i ruszaj�. 
Nisko skłaniaj� głowy 

Gdy przechodz� przez rozbity 

mur 

�egnaj�c  si� z bliskimi  

�egnaj�c si� z gruzami reduty 

która trwała równe dziewi�� dni. 

Fragment poematu  pt. „Reduta Kaliska”. 
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Biuletyn redaguje zespół w składzie:  

Władysława Marcinkiewicz- Przewodnicz�ca Zarz�du �rodo-

wiska IV Obwód Ochota  �Z	AK,  

Bogdan Bartnikowski –Przewodnicz�cy �rodowiska Zwi�zku 

P o w s t a � c ó w  W a r s z a w s k i c h  n a  O c h o c i e , 

…………………………………………………………… 

Korekta: Barbara Gurda — Zespół Szkół Nr 26 

Przygotowanie do druku: Halina Grabowska –  

Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie.  

Druk: Zespół Szkół Nr 26 


