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WSTĘP 
 

a) Majowe obrachunki 
 
     Miniony rok i początek roku bieżącego był dla naszego Środowiska 
bardzo trudnym okresem. Odeszła czwórka żołnierzy wojennej Ochoty: 
Halina Donath, Aleksander Mueller, Wojciech Marcinkiewicz i Stanisław 
Tymkiewicz. Byli oni w gromadce organizatorów Środowiska  
w ciężkich dla nas latach osiemdziesiątych. 
     Po śmierci Wojtka słychać było wśród nas głosy obawy, że to koniec 
istnienia Środowiska byłych  żołnierzy AK IV Obwodu. Dzięki mocnej 
więzi żołnierskiego braterstwa łączącego nas przetrwaliśmy i nadal dzia-
łamy, aby przekazywać dalej wiedzę o walce żołnierzy Ochoty w latach 
okupacji hitlerowskiej i w czasie Powstania Warszawskiego, 
     Minął rok od dnia, w którym żegnaliśmy Aleksandra Muellera. Jego 
zaangażowanie w przekazywanie prawdy historycznej było ogromne do 
ostatnich dni życia. Jego wypowiedzi na naszych zebraniach zawsze owo-
cowały długą, twórczą dyskusją. Dzięki Niemu otwierała się nasza pa-
mięć o latach walki i wzbogacała się o wciąż nowe szczegóły. Z Jego wie-
dzy korzystała młodzież szkoły im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 
na ul. Urbanistów. Ze szkołą tą łączy nas długa i owocna współpraca. 
     Dziś, z opóźnieniem, drukujemy wspomnienie o Olku napisane przez 
Konrada jego  druha z lat wojny, który przysłał nam je z dalekiego Mona-
co, gdzie od dawna mieszka. 
 

*  *  * 
     To już maj, wspominamy znów odległy maj 1945 roku. Upadek hitle-
rowskich Niemiec. Koniec wojennego koszmaru. Szalona radość na uli-
cach Moskwy, Londynu, Paryża, Nowego Jorku i wszystkich wolnych 
stolic. 
     Tylko w Warszawie koniec wojny nie był tak radosny, jak w innych 
stolicach. Radość tłumiły łzy. Polscy żołnierze i cywile rozrzuceni byli od 
Atlantyku po Syberię. Bardzo wielu z nich nie miało możliwości powrotu 
do kraju z łagrów, bardzo wielu nie widziało się w powojennej Polsce, 
niby wolnej, ale zależnej od Związku Radzieckiego. Żołnierze Armii 
Czerwonej mieli być naszymi „gośćmi” przez blisko pół wieku jeszcze. 
     Wspominamy więc tamten maj 1945 roku z mieszanymi uczuciami. 
Była radość, ale oczy pełne były łez... 
                                                                    
                                                                           Bogdan Bartnikowski 
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                    Szare Szeregi a dr Elżbieta Janicka 
 
     Pomyśleć, że po zakończenia II Wojny Światowej (mnie 
jednoznacznie kojarzy się to z datą 8-9 maja 1945) doktor 
Elżbieta Janicka, pracownik naukowy Polskiej Akademii Na-
uk, pisząc w „Gazecie Wyborczej” o akcji Szarych Szeregów 
pod Arsenałem, stawia tezy dla żołnierzy podziemia tamtych 
lat przerażające. Bo w/g niej:  Aleksander Kamiński w książ-
ce „Kamienie na szaniec” nie pisze o tragedii i walce war-
szawskich Żydów w getcie. Bo wg pani doktor: legendarni 
harcerze Szarych Szeregów, organizując akcję odbicia 
„Rudego” pod Arsenałem, to w gruncie rzeczy gromadka 
kumpli a nie żołnierzy podziemia, którzy tego rodzaju akcję 
musieli  uzgodnić z dowództwem. I do tego, kto wie, hmmm, 
hmmm, kumpli o fatalnej, podobno, orientacji seksualnej. 
     Strach mnie, osiemdziesięciolatka ogarnia, jakimi  jeszcze 
przemyśleniami Elżbieta Janicka – pewnie niebawem profe-
sor  – poczęstuje polskich czytelników, gdy  wymrą ostatni 
żołnierze Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Wtedy już nikt 
nie zaprotestuje i pokornie przyjmie historyczne „prawdy” 
odkrywane przez dr Elżbietę Janicką i jej podobnych interpre-
tatorów wydarzeń z lat II Wojny Światowej. 
     Dramat Żydów w warszawskim getcie... to była apokalip-
sa. Z drugiej strony murów patrzyliśmy na płomienie, dymy, 
słuchaliśmy strzałów. Wiedzieliśmy, że tam dopełnia się los 
Polaków oznaczonych przez hitlerowców Gwiazdą Dawida. 
Czy to jednak znaczy, że mieliśmy zaprzestać walki z oku-
pantem i rzucić wszystkie, niezwykle skromnie wyposażone 
siły na pomoc ginącym Żydom? W rok później, Powstanie 
Warszawskie wykazało, jakie były możliwości Armii Krajo-
wej w starciu z wojskiem niemieckim. 
     „Zośka”, „Rudy” i dziesiątki harcerzy-żołnierzy Szarych 
Szeregów są i zostaną bohaterami w pamięci Polaków. No, 
może nie wszystkich. Bo niektórzy zapewne uwierzą takim  
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historykom jak dr Elżbieta Janicka. Czy pani doktor nie po-
myślała o tym, że przedstawiając swoje poglądy o historycz-
nej Akcji pod Arsenałem, która stanowi powód do dumy sta-
rych i młodych Polaków i zestawiając ją z likwidacją getta 
warszawskiego ożywia uczucia antysemityzmu? 
     Smutne to. Bardzo smutne. 

Bogdan Bartnikowski 
 

KOMUNIKATY 
a) Wybory 
 
∗ W dniach 18 i 19 marca odbyło się walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze  ŚZŻAK. Nowym Prezesem 
ZG został wybrany prof. Leszek Żukowski 

∗ Kol. Bogdan Bartnikowski został wybrany członkiem 
Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, a  - Kol. Witold 
Gutkowski  został członkiem Rady Fundacji Państwa 
Podziemnego  

∗ Kol. Mirosław Chada  został delegowany przez Zarząd 
Środowiska do pracy w Dzielnicowym Komitecie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.  

 
b) Wolontariusze 
 
Na zebraniu Prezydium Zarządu Okręgu Warszawa ŚZŻAK 
 przewodniczący Komisji Zdrowia dr Kalbarczyk podał infor-
mację o możliwości pozyskania wolontariusza do pomocy w 
załatwianiu różnych spraw życia codziennego. Członkowie 
Środowiska , którzy są zainteresowani mogą zgłaszać swoje 
potrzeby do członków Zarządu. Dobrze by było określić 
wstępnie jaki wolontariusz jest potrzebny i jaki rodzaj działań 
miałby wykonywać. 
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c) Składki członkowskie 
 
Zarząd  Główny ŚZŻAK w dniu 19 grudnia 2012 roku podjął 
Uchwałę nr 5/3/2012 w sprawie wysokości składki człon-
kowskiej w roku 2013: 
-składka ustalona została w wysokości 4 złote miesięcznie 
-w/w składka obowiązuje zarówno członków zwyczajnych 
jak i nadzwyczajnych 
-w/w składka nie dotyczy członków honorowych Związku i 
członków wspierających 
-w uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Okręgu 
może zwolnić członka z płacenia składki. 
Sytuacja finansowa naszego Środowiska jest dosyć trudna, 
gdyż mamy wielu członków, którzy nie płacą składek, a my 
jako Środowisko odprowadzamy za nich ½ składki do Okręgu 
Warszawa.  
Apelujemy do członków Środowiska, którzy, mają zaległości 
w płaceniu składek o uzupełnienie ich.  
 

3. WYPRAWA DO FORTU LEGIONÓW im. 
HENRYKA D ĄBROWSKIEGO 

 
Dwie pierwsze klasy Zespołu Szkół Nr 26 wraz z członkami 
Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Ochota odwiedziły Mu-
zeum Polskiej Techniki Wojskowej — oddział Muzeum Woj-
ska Polskiego, mieszczący się w Forcie IX Czerniaków w 
Warszawie przy ul. Powsińskiej 13 (dzielnica Mokotów na 
Sadybie). 
Muzeum zostało usytuowane w części XIX— wiecznego ro-
syjskiego fortu IX Twierdzy Warszawa, przedzielonego ulicą 
Powsińską na dwie części. Większa   część — to obecnie mu-
zeum i mniejsza część  - to park. Na początku lat 90. XX w. 
wraz z pozbywaniem się z jednostek przestarzałego sprzętu 
wojskowego Muzeum Wojska Polskiego utworzyło tu maga-
zyn. Pod koniec lat 90. otwarto je jako ekspozycję plenerową  
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i fili ę muzeum.  
W związku z tym, że muzeum posiada dużo większy teren niż 
główna siedziba w Al.. Jerozolimskich magazynowane są tu 
także obiekty przeznaczona do remontu. Wiele z eksponatów 
jest tu remontowanych i planowane jest stopniowe przywraca-
nie ich do stanu sprawności technicznej. Niektóre z ekspona-

tów czasowo wystawiane są przed główną 
siedzibą Muzeum Wojska Polskiego. 
Mieliśmy okazję wejść do czołgu IS — 3, 
czyli ciężkiego kon-
strukcji radzieckiej z 
czasów II wojny świa-
towej oraz do samolotu 
tzw. „VIP”,  prze-
mieszczały się nim naj-
ważniejsze osobistości. 

W tym samolocie siedzenia to drewniane 
krzesła przypięte pasami. Natomiast dla 
pilotów były fotele bardziej stabilne. 
Miejsce na bagaż było przykręcone nad głowami pasażerów 
do sufitu samolotu.  
Ta wycieczka była dla nas nowym doświadczeniem i przeży-
ciem. Zdobyliśmy tam kolejne informacje o Powstaniu War-
szawskim. To pozwala nam bardziej to wszystko zrozumieć, 
wyobrazić sobie, jak kiedyś było i ile krwi Powstańcy przelali 
za Polskę. Składając wieńce pod tablicami oddaliśmy cześć 
tym, którzy zginęli. 

Weronika Poliksza 
kl. I B LO 
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4. Lucjan Dobaczewski 
 
 
 
 
 
 

 
 
W 1929 r. ukończył Małachowiankę, a następnie podchorą-
żówkę w Ostrowie Mazowieckim. We wrześniu 1939 r. był 
dowódcą 62 pułku piechoty na Wileńszczyźnie. Po ucieczce  
z niewoli resztę swojego życia Ludwik Dobaczewski związał 
z Warszawą. Przyjął pseudonim „Korwin”. Od 1941 r. był 
oficerem szkoleniowym – kierownikiem kursów szkoły pod-
chorążych i podoficerów. 
W końcu 1943 r. w konspiracji został awansowany  do stopnia 

Pseudonim Korwin  

stopień Kapitan  
data urodzin 1911-04-17 

Miejsce urodzenia Młodochowo 

Imiona rodziców Andrzej - Emilia  

Udział w konspiracji 
1939 – 1944 

IV Obwód "Grzymała" (Ochota) War-
szawskiego Okręgu Armii Krajowej - 
oficer szkoleniowy 

Oddział V Obwód (Mokotów) Warszawskiego 
Okr ęgu Armii Krajowej – batalion "Ry ś" 
- kompania "Gustaw"  

Szlak bojowy Ochota – Mokotów 

Data śmierci 1944-08-19 

Miejsce śmierci Poległ w Forcie Dąbrowskiego 
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kapitana. Na czas pogotowia był miano-
wany zastępcą dowódcy I Rejonu Ocho-
ta. W nocy z 1 na 2 sierpnia zgodnie  
z przegrupowaniami ruszyły oddziały 
opuszczające Ochotę. W Szczęśliwicach 
kpt. Dobaczewski ze swoim oddziałem 
zdobył karabin maszynowy, następnie 
przeprowadził główną kolumnę powstań-
ców do Walendowa i lasów chojnow-
skich. Wykazał się osobista odwagą  
i zdolnościami przywódczymi. W lasach 
chojnowskich został sformowany pułk 
„Grzymała”,  który miał wyznaczone 
zadanie: przebić się do stolicy na pomoc walczącym powstań-
com. Kpt. „Korwin” dowodził batalionem, w pułku 
„Grzymała”, a gdy poległ ppłk. Mieczysław Sokołowski, 
przejął dowodzenie pułkiem. Dotarł do Stegny (Mokotów).  
19 sierpnia 1944 poległ na terenie fortu Dąbrowskiego w cza-
sie ostrzału artyleryjskiego. 
 

  (na podstawie J. Wroniszewski – Ochota 1939 – 1945) 
 

 5. Julek  
(wspomnienia o moim patrolowym) 

 
Już od pierwszego szkolnego dnia w klasie prof. Kurtza 
(szkoła n° 13 - «Szkoła Ogrodnicza» ,oficjalnie; ul. Śniadec-
kich 8, w istocie komplety).  zauważyłem wysokiego, tak mi 
się wówczas wydawało, chłopca  o okrągłej, uśmiechniętej 
buźce  
( nie wiem dlaczego tak właśnie pomyślałem : «co za miła 
buźka« .. ), starannie uczesanego w «przedziałek» ,w jasnej 
drelichowej wiatrówce, przypominającej nieco wojskową blu-
zę ... jak mi się to natychmiast (doskonale pamiętam ten detal) 
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skojarzyło … «Wysoki chłopiec», nazywał się : Aleksander 
Müller - «Olek» (wszyscy w klasie tak się do Niego zwracali),  
miał postawę idealnie ułożonego młodego człowieka z tak 
zwanej «dobrej rodziny», tak się wtedy mówiło, ... 
«prawdziwy dżentelmen» - pomyślałem ... 
Olek był niesłychanie grzeczny wobec wszystkich w klasie, 
co wyraźnie odcinało się od «normalnego» zachowania się 
pozostałych, nieco rozwydrzonych chłopaczysków. 
Właściwie był to chłopiec cichy, spokojny i opanowany, na-
wet raczej flegmatyczny, a jednak bez najmniejszego wysiłku, 
zupełnie naturalnie wzbudzał szacunek i ... sympatię. 
Stał się On dla mnie i to właściwie natychmiast, «wybitną» 
postacią w klasie i postanowiłem za wszelką cenę zbliżyć się 
do Niego ! 
Obserwowaliśmy się przez kilka dni bo ... wydawało mi się, 
że On także, bardzo dyskretnie mnie obserwował.... szczegól-
nie na kursach «samochodowo-motocyklowych» profesora 
Schultza, gdzie panowała dużo większa swoboda,  niż w cza-
sie zajęć w klasie. Tu miałem okazję przekonać się o wybit-
nych zdolnościach Olka. Miał niesłychaną i wprost niepojętą 
pamięć, poczucie analizy i syntezy, które pozwalały Mu na 
bardzo szybkie opanowanie przedmiotu i jego definitywne 
«zarejestrowanie» w meandrach szarych komórek .... 
Wokół Olka  zbierała się zawsze mała grupa, czterech lub pię-
ciu chłopców, dosyć naturalnie, jak to zwykle bywa na pau-
zach, a jednak ... «wprawne oko» (uważałem się za doświad-
czonego «konspiratora»,  jako że miałem poza sobą ... aż dwa 
lata służby), mogło zauważyć, że było coś więcej pomiędzy 
nimi aniżeli banalne «chłopackie» pogawędki ... 
Nie pomyliłem się ! Pewnego dnia, zauważyłem na klapce 
olkowej bluzki ... Malutką czerwoną szpilkę !!! «A wi ęc On 
też»! ... - pomyślałem z radością ... 
To był wrzesień 1943 roku i właśnie powróciłem z Puław do-
kąd  rodzice moi z niewiadomych mi powodów usunęli się 
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prawie na rok ze stolicy ... Wreszcie powrócili, ale ta nieobec-
ność wystarczyła abym kompletnie stracił kontakt z moim 
patrolem ze śródmieścia i szukałem nowych «kontaktów» ... 
Olek zaczął mi coraz bardziej imponować swoim opanowa-
niem, rozwagą i ... Jakąś godnością w całym swoim zachowa-
niu. Był po prostu absolutną moją odwrotnością ! 
Choćby taki «drobiazg» : na dnie teczki nosiłem (na «wszelki 
wypadek») ... szpadrynę i już wtedy miałem za sobą liczne 
akcje zwane w naszym żargonie «wypady na bagnecik» ... 
Nawet Michał Schmidt (jeden z «grupy» Olka o bardzo ... 
«fizycznym»  aspekcie, nie robił na mnie wielkiego wrażenia. 
Michał, jak Zygmunt Bielecki, Olgierd Fus, Janusz Laskow-
ski, tworzący tę właśnie «grupę» wokół Olka, byli jak się póź-
niej dowiedziałem w olkowym zastępie «Dębów». 
Pewnego dnia postanowiłem «działać» ! Wpiąłem w klapę 
marynarki szpilkę … pomarańczową i poszedłem do szkoły. 
Olek  widząc «to», osłupiał, ale ... nie spytał mnie o nic,  jak 
gdyby nie zauważył, chociaż dobrze wiedziałem,  że zastana-
wia się i ... analizuje «zdarzenie». Dopiero na kolejnym kursie 
motorowym prof. Schultza, zaczął manifestować chęć  
«pogadania na temat szpilek».... 
- «Słuchaj Adzik» - (w klasie nazywano mnie «Adzikiem» : 
zdrobnienie mojego imienia), «w jakim celu nosisz w klapie 
taką kolorową szpilkę» ? «To może być niebezpieczne»... 
«Myślę,  że nasz cel jest wspólny, bo w Twojej klapie widzia-
łem taką samą szpilkę tylko ...czerwoną» -odparłem spokoj-
nie. «No właśnie» - mówi Olek - «rzeczywiście noszę taką 
szpilkę bo utworzyliśmy «Klub Przyjaciół Wiedzy», który 
interesuje się literaturą, a w szczególności historią» - odpo-
wiada Olek i patrzy mi prosto w oczy ... «i ... i to jest nasz 
znak rozpoznawczy» ... kwituje. 
- «Olek, nie masz potrzeby opowiadać mi o «klubie»,  bo do 
«takiego klubu» to i ja należę, a właściwie należałem, bo wła-
śnie wracam do Warszawy po dłuższej nieobecności i … stra-
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ciłem kontakt z moim patrolem.  Byłem patrolowym, ... 
wiesz ... Sz...Sz.»- plączę się ... 
- «Hmm» - mruczy Olek - «rzeczywiście,  coś tam słyszałem 
na ten temat» ... 
- «Słuchaj Olek» - mówię, nabierając odwagi - «ja należę  
do Z.H.P. już od 1937 roku. Do gromady zuchów wstąpiłem 
w szkole «PRZYSZŁOŚĆ» , która znajduje się prawie  
na przeciwko naszej szkoły pod numerem 17-ym, a moim zu-
chowym był hm. Tadeusz Bukowski (jednocześnie nauczyciel 
w tejże szkole), co mi ułatwiło wejście w kontakt» ... 
- «No, dobrze już» - przerywa Olek - «nie będziemy się dalej 
«obchodzić» ... wszystko jest jasne ! Ja też jestem w Szarych 
Szeregach i właśnie zbieram patrol ... hmm ... możesz być 
moim podpatrolowym, chcesz ? Przyjdź jutro na zbiórkę do 
mnie na Spiską, dobra ?... 
- «Genialnie»! - podniecam się - «może się do czegoś przy-
dam ... wiesz ... jestem już trochę «oblatany»... nawet H.J.- 
ów próbowaliśmy podchodzić!» ... 
- «No, to pogadamy o tym jutro» - mówi Olek i ... na tym 
kończymy nasze pierwsze «rozpoznanie». Potem spotykamy 
się już codziennie po szkole i na kursach niemieckiego u prof. 
Schultza ... pogłębia się nasza znajomość i zaczyna przera-
dzać stopniowo w przyjaźń .... W ten sposób zostałem podpa-
trolowym zastępu «Dębów» w 39 Z.D.H. im. Jana Krysta  
i rozpocząłem służbę «małego sabotażu» pod dowództwem 
Olka. 
Nasz patrolowy, «Laluś»,  jak Go nazywaliśmy jakkolwiek 
wszyscy bardzo Go poważali, był rozważny, opanowany ale 
jednocześnie bardzo dzielny a nawet nieco zuchwały,  bo 
chciał za wszelką cenę udowodnić, że to przezwisko nie tak 
znowu bardzo do Niego pasuje. 
Wykorzystywaliśmy więc tę Jego «słabość» wciągając Go  
w różne wymyślone przez nas akcje, które  chyba nie bardzo 
zgadzały się z oficjalnymi instrukcjami, które otrzymywał 
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nasz patrolowy z Komendy. A nawet podejrzewałem 
(jakkolwiek nigdy nie przyznawał się),że stawał czasem za te 
«wybryki» do karnych raportów ... 
Na przykład, w ramach akcji «Osa», nasze bójki z chłopakami 
z «Hitler-Jugend» nie zawsze kończyły się pomyślnie i ... we-
dług otrzymanych instrukcji ! Poza tym, trzeba przyznać,  
że nasi harcerze nie byli zbytnio zaprawieni do ulicznych 
«naparzanek». Bójki te czasami degenerowały się i przeista-
czały w chaotyczne gonitwy i szarpaniny, ponieważ na do-
miar złego zaczepiani bywaliśmy przez autentycznych war-
szawskich łobuzów (czasem dużo starszych), którzy grasowali 
szukając po prostu przeciwników do «nawalanki», nie mając 
pojęcia o naszych istotnych «akcjach» skierowanych w zupeł-
nie inną stronę ... 
Pewnego dnia,  po takiej właśnie «porażce», omawiając nasz 
wypad i opatrując siniaki i pokaleczone kończyny ... zaczęli-
śmy zastanawiać się nad «środkami zaradczymi» aby ułatwić 
sobie nasze zadania. Była to moja szansa! «Muszę znaleźć 
odpowiedz na to pytanie» - pomyślałem mając w niedawnej  
przeszłości trochę «wiedzy» na ten temat, czego wyrazem by-
ła ukryta na dnie mojej teczki ... szpadryna (w Puławach 
«kosztowała» mnie ona «tróję» ze sprawowania na rocznej 
cenzurze). 
- «Wiesz Olek» - mówię do Niego - «po prostu musimy ob-
myślić jakieś «uzbrojenie»! Jeżeli w dalszym ciągu będziemy 
się bili na gołe pięści ... a czasu jest mało,  aby zacząć ćwi-
czyć boks czy djiu-djitsu, więc trzeba by mieć w ręku coś ... 
solidniejszego»! Zakończyłem bardzo ogólnikowo, nie mając 
jeszcze pojęcia o czym właściwie mówię. Ale Olek (a właści-
wie «Julek») bardzo łaskawie potraktował moje wstępne 
«bredzenia» o broni i po prostu powiedział - « Masz rację! ale 
jak to widzisz ? Bo przecież zdobyć broń to nie pestka?». 
— «Daj mi trochę czasu do namysłu i ... zobaczymy» - 
oświadczyłem odważnie nie bardzo wierząc, że coś może się 
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z tego «wykluć».... 
Moim pierwszym pomysłem było po prostu szukanie kowala, 
który mógłby wykuć tyle sztuk «szpadryn» ilu nas było w pa-
trolu «Dębów». O ile pomysł wydawał się łatwy, to w prakty-
ce okazał się niewykonalny....,  więc myślałem w dalszym 
ciągu ... 
Wreszcie wpadłem na drugi pomysł ! Był to mój pierwszy 
«projekt utylitarny» (później zostałem architektem), a polegał 
na tym, że każdy w patrolu został wyposażony w trzonek pie-
chocińskiej łopatki, tzw. «saperki» (łatwy do znalezienia  
na «Bagnie») i tuzin gwoździ do żołnierskich buciorów. Drugi 
koniec trzonka został zaopatrzony pętlą z grubego rzemienia,   
a gwoździe nabiliśmy na «główkę saperki». 
«Broń» - była to w sumie gruba pała z twardego drewna  
o «główce» zaopatrzonej w gwoździe i pętlą na przegub dłoni 
(aby jej nie zgubić ...) po prostu mała maczuga ! 
Patrol «Dębów» został «uzbrojony» i dalsze jego losy z zakre-
su «Osy» (i nawet poza nią) potoczyły się zupełnie inaczej .... 
Przestaliśmy mieć problemy z H.J. i z rodzimymi bandami, 
dużo bardziej niebezpiecznymi od tych pierwszych, których 
protagoniści byli w dużej części tchórzliwymi 
«maminsynkami» i do rzadkości należało trafienie  
na «godnych przeciwników». Dużo by opowiadać o tym okre-
sie ... ale co było najistotniejsze : «Julek» był uszczęśliwiony 
i ... przestaliśmy nazywać Go «Lalusiem»! Wydaje mi się że 
«Julek» rzadko meldował o naszych «wyczynach» swoim 
przełożonym i nie mówił nam nic na ten temat (w sumie  
to On był patrolowym i na Niego wszystko sie skrupiało),  
ale domyślałem się,  że często miewał problemy z powodu  
naszych  nielegalnych  «wyczynów» ... 
Był to okres bardzo burzliwy ale niesłychanie ... podniecają-
cy ! Muszę podkreślić (na naszą obronę),  że równolegle   
na kompletach wykazywaliśmy także duży entuzjazm do na-
uki czego dowodziły oceny w naszych dzienniczkach! 
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Olek był szczęśliwy i «wyżywaliśmy» się co niemiara zarów-
no we wszelkich akcjach rzekłbym ...»oficjalnych» i tych, 
które organizowaliśmy z własnej inicjatywy ! Myślę,  że do-
pełnialiśmy się z Olkiem fantastycznie ! Najlepiej świadczyło 
o tym nasze obopólne zrozumienie się i całkowite zgranie,  
pomimo naszych tak bardzo różniących się usposobień. Już 
później po Powstaniu 44 (w 1945) trochę mi było... głupio  
i myślałem, że czasami grubo przeholowaliśmy .... ale cóż ?  
to było i już się nie odstanie ... 
A na razie była wiosna 1944. Od mostu Poniatowskiego w 
stronę Ochoty ciągną niemieckie tabory ... wynędzniałe konie, 
ludzie na podwodach zgaszeni, o oczach bez wyrazu ... w po-
wietrzu unosił się «zapach» wolności ... . Wiedzieliśmy,  że to 
już lada dzień ... oby Dobry Bóg pozwolił,  że to już! Zaraz ! 
Zaczęło brakować cierpliwości na oczekiwanie sygnału ....  
Z «Julkiem» nie rozstajemy się bez mała dzień i noc!  
Szkoła, akcje na mieście, zostaję u Niego na noc, praktycznie 
mieszkam u Niego ! Jest to zresztą przewidziane rozkazem 
(nie pamiętam dobrze, czy to był rozkaz z Komendy czy też 
Olek po prostu tak zadecydował )... Nasze «uzbrojenie» zdało 
egzamin ! ... Wreszcie ! 31 lipca ... systemem alarmowym 
«Julek» zarządza zbiórkę na Spiskiej u siebie. Jesteśmy wszy-
scy w komplecie ...niesłychanie zdenerwowani ale także ... 
podnieceni do ostatnich granic ...wreszcie !!! ... 
O 5-ej po południu (17-ej) przychodzi «Ewa» * Zaczynamy? 
«Ewa» przekazuje rozkaz ...»Julek» czyta : «alarm odwoła-
ny ! wszyscy do domów» ... psiakość ! 
- «Czuwaj «Julek», do jutra» - mówię. «Trzymaj się stary» - 
odpowiada «Julek» ...»do jutra o tej samej godzinie. Czu-
waj» ! To były nasze ostatnie słowa ... ostatnie pożegnanie 
przed ... nieznanym.  Na jak długo ? Może na zawsze ? ... 
Nazajutrz, 1-szego sierpnia o 5-ej biegnę Srebrną do Towaro-
wej, do wiaduktu ... na placu Zawiszy strzelanina na całego! 
Grójecka «nieczynna», nie ma żadnej możliwości przedarcia 
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się na Spiską! Nawet nie mogę przejść na plac Zawiszy przez 
wiadukt  na Tarczyńskiej. Niemcy ... trzeba wracać ... Nie 
wiem co z Olkiem .... Boże. zmiłuj się ... * - Ewa Zawadzka 
(ob. Wrzosek) ps. «Ewa», łączniczka Komendanta Roju 
«Grunwald». 
Rok 1945, jesień ... na ulicy Marszałkowskiej (a właściwie na 
«tym» co po Marszałkowskiej zostało) idę dumnie w mojej 
«hitler-jugendowskiej» bluzie koloru musztardy  (brązowy 
sznur na lewym ramieniu .. pięć sprawności na prawym ręka-
wie ... krótkie spodenki ... co za rozkosz !) ... wtem ... widzę 
przed sobą ... nie? Tak! Olek w angielskim wojskowym mun-
durze  (krótka bluza spięta w pasie ... spodnie z olbrzymimi 
kieszeniami na udach.) 
Rzucamy się sobie w ramiona ... «Olek» ! - «Adzik» !... dech 
nam zapiera, wzruszenie ogromne ... łzy cisną się pod powie-
kami ... Nie ma piękniejszego momentu w życiu  jak spotka-
nie z Przyjacielem, którego nie było się pewnym jeszcze zo-
baczyć ! ... Ale Bóg sprawił,  że obydwaj jesteśmy żywi i ca-
li ... piękne jest życie ! 
«Wiesz Olek ! Mam już zastęp przy 8-ce ! Drużynowym jest 
Władek Ślesicki ... co chcesz robić ? Kiedy wróciłeś? Jak Ci 
się udało wyjść z tego piekła ? Gdzie byłeś ?» ... pytaniom nie 
ma końca. Unosimy się na kilka metrów i «płyniemy» nad 
Marszałkowską ..., ze szczęścia nie wiemy właściwie, gdzie 
jesteśmy ..., tak jest nam dobrze ...tak lekko … Olek, jak zwy-
kle opanowany i pragmatyczny pyta rzeczowo : «jeśli już 
masz zastęp i jesteś zastępowym a nie masz podzastępowego, 
to weź mnie. Jak nazywa się zastęp ? kiedy następna zbiórka ? 
« .... «zastęp «Nietoperzy» Olku « - i ... spadamy z obłoków. 
Tak rozpoczął się drugi etap naszej Przyjaźni z Olkiem ... 
Trwał aż do roku 1949 ... do wiosny ... I znowu musieliśmy 
się rozstać ! Tym razem to było inne «Zło», które nas rozdzie-
liło ... ale w sercach naszych pozostała Przyjaźń ... i trwała 
niezachwianie... 
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1956 ... Gmach Główny Warszawskiej Politechniki ... wrze-
sień ... spotykamy się przelotnie na schodach ... Olek wzbu-
rzony do ostatnich granic ! «Wiesz»? - mówi - «nie przypusz-
czałem, że prawda, którą wybrałem, jest jej odwrotno-
ścią !» ...i znowu rozstanie ... 
     *** 
Dopiero po ... sześćdziesięciu dwu latach ... czekam pod po-
mnikiem Kopernika ... Olek spóźnia się kilka minut .. po-
znam ? nie poznam ? ..a może On mnie nie pozna ? 
Wreszcie widzę Go, ta sama twarz (ta sama kochana «buźka»,  
którą znam tak dobrze!), 
On też mnie poznaje ... rzucamy się sobie w ramiona ! To już 
trzeci raz w naszym życiu... 
Teraz już nie będzie rozstań! Mamy zbyt wiele sobie do po-
wiedzenia .... Naprzeciwko kościoła Św. Krzyża jest mała 
«kafejka».  Zaczynamy nasze «zwierzenia» ... i czas płynie 
niezauważalnie.  Kilka godzin trwa nasze spotkanie po tylu  
latach .... Przysięgamy sobie,  że teraz, już się nie rozstanie-
my, chociaż Olek wie,  że nie mieszkam w Polsce ... ale wra-
cam tu regularnie co roku ... A poza tym istnieje fantastyczne 
urządzenie : «Skype»! 
Rzeczywiście pozytywny przykład, wśród licznych… 
«wynalazków». 
 Tak upływa czas ... i nasze spotkania w Warszawie lub «na 
Skypie» ciągną się w nieskończoność .  Tyle mamy sobie do 
powiedzenia ... «Nieskończoność»! to słowo nie ma żadnego 
sensu i ciągle o tym zapominamy na tym naszym padole...  
W grudniu 2011 roku Olek oświadcza mi (odpowiadając wła-
ściwie na moje pytanie, ponieważ znajduje Go w bardzo złej 
formie ...) : «Trochę źle się czuję ...chyba mała grypka, zosta-
nę dwa, trzy dni w łóżku ... ale dopiero od poniedziałku, bo 
mam wykłady w sobotę i niedzielę» ... «Czy zwariowałeś ?» - 
krzyczę prawie, w rozpaczy bo nigdy nie widziałem Go w tak 
złym stanie ! - «Musisz wezwać lekarza i to natychmiast! 
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Bądź rozsądny, proszę Cię» ... 
Trochę się spieramy, bo ja twierdzę,  że: «wykłady wykłada-
mi,  ale kiedy nie ma zdrowia to i wykładów nie będzie! «Nie 
martw się, pojadę taksówką» - stara się mnie uspokoić Olek ... 
Widujemy się (na Skypie) co parę dni i rozmawiamy często 
przez telefon, bo Olek ma trudności z podchodzeniem do 
komputera ... i na «wykłady» już nie jeździ, ale ciągle  leży 
«odpoczywając» w domu. Nikt nie wzywa lekarza ... 
30-go stycznia 2012 roku rozmawiam z Olkiem (jeszcze nie 
wiem, że to już po raz ostatni Go widzę ...), który mówi mi : 
«właśnie dzisiaj wieczorem ma przyjść lekarz, nie martw 
się» ... Żegnam Go, jednak pełen obaw ....i w dalszym ciągu 
nie wiem, że to jest już nasze ... ostatnie rozstanie .. 
 

Konrad Szabelewski 
- - «Lew» - podpatrolowy 

«Dębów» - 39 Z.D.H. 
 (i ostatni żyjący z patrolu) … 

 
 

6. Dalszy ciąg wspomnień Józefa Gójskiego 
 
Dalszy ciąg wspomnień Józefa Gójskiego – wysłannika  
w 1944 roku z Londynu do okupowanego kraju w celu nawią-
zania kontaktu z Wincentym Witosem – ewentualnym kandy-
datem na prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
                                     Na ziemi polskiej 
Samolot zatoczył koło i przeleciał na wysokość 1000 m, zni-
żając się powoli do wykonania zadania. Zapaliły się czerwone 
sygnały. Szybko przygotowaliśmy do zrzutu zasobniki. Było 
ich około trzydziestu. Czerwone światło zgasło i natychmiast 
zapaliło się zielone. W piorunującym tempie zasobniki jeden 
za drugim odrywały się od linki. Za chwilę zobaczyliśmy 
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dziesiątki rozwiniętych spadochronów, opuszczających się na 
ziemie z zasobnikami. Widać było, że z lekkim podmuchem 
wiatru rozsypały się one po ziemi w dość szerokim i długim 
pasie.  Teraz nastąpiła chwilowa, parosekundowa przerwa. 
Pożegnanie z załogą,  przygotowanie do skoku. Radiotelegra-
fista skakał pierwszy, łącznik z AK, drugi ja na końcu. Przy-
pomniały mi się słowa angielskiej komendy „Action Station” 
i znane wszystkim skoczkom z Anglii sakramentalne „go”. 
Zabłysła czerwona lampka. Z zapartym oddechem czekaliśmy 
na zielone światło. A oto i ono. W szybkim tempie oderwali-
śmy się od samolotu. 
Zbliżałem się do ziemi. Ująłem mocno linkę, podciągnąłem 
się do góry, połączyłem obie nogi. Mocne uderzenie i prze-
wrotka do tyłu. Oto i jestem na ziemi. Wstrząsnął mną strasz-
ny ból w kostce i w kolanie. Poczułem od razu, że jestem  
na skraju lasu, pochylony nad dużym pniem. Teraz już znam 
przyczynę potłuczenia. 
Ucałowałem polską ziemię, opuszczoną 18 września 1939 
roku. Zauważyłem nagle w ciemności posuwające się z wiel-
ką szybkością sylwetki ludzi. Było ich chyba z pięć. Głośne 
zawołanie: - Stój! Hasło?! 
Wszyscy się zatrzymali. Broń miałem przygotowaną do strza-
łu, (drugi zapasowy pistolet i pas amunicji nad pasem z pocz-
tą, ponadto dwa „Churchille” (noże) w bocznej kieszeni). Ale 
to wszystko na razie nie było mi potrzebne. Usłyszałem od-
zew. Ktoś biegł ku mnie. Zauważyłem chusteczkę na głowie. 
A później tylko mocny uścisk i silne, chyba jak jeszcze nigdy 
w życiu, przylegające do moich ust – rozpalone wargi kobie-
ce. Po policzkach toczyły się łzy, w gardle zaschło. Następo-
wały kolejne powitania, uściski, pocałunki. Rozdałem trochę 
bananów i mandarynek a młodej dziewczynie za przyjemnego 
całusa podarowałem rewolwer. 
Zdeponowałem komendantowi placówki część poczty i na-
tychmiast znalazłem się wśród kilkunastu ludzi poszukują-
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cych trzeciego skoczka – radiotelegrafisty. Zbierano także 
pojemniki z lekarstwami i żywnością i ukrywano w lesie. Do-
wiedziałem się, że znajdujemy się o jakieś 8 km za Grodzi-
skiem, niedaleko majątku Chrzanowskiego. Z niepokojem 
oczekiwaliśmy na zaginionego radiotelegrafistę. Skakał pra-
widłowo. Spadochron mu się otworzył. Z doświadczenia wie-
działem, że musieliśmy spaść gdzieś obok siebie, najwyżej w 
promieniu kilkudziesięciu metrów. Co u licha – pomyślałem – 
Co się z nim dzieje? Nagle zobaczyłem biegnących ku nam 
ludzi. Usłyszałem głos Jasia – telegrafisty. Był strasznie zde-
nerwowany, krew ciekła mu po policzkach. Jasio wylądował 
na drzewie i w czasie schodzenia na ziemię podrapał się nie-
miłosiernie o gałęzie. Co gorsze, spadochron pozostał wysoko 
na drzewie. Ślad aż nadto widoczny dla wroga. Trzeba go by-
ło natychmiast zdjąć, bo minuty mijały. 
Było już około 12-ej. Nagle usłyszeliśmy powtarzające się 
szybko po sobie strzały artyleryjskie. Huk się wzmagał, z od-
głosu wystrzałów wnioskować należało, że dzieje się to dale-
ko od nas. Na pewno Niemcy otworzyli ogień artyleryjski  
do naszego samolotu, a może do radzieckich samolotów? By-
liśmy przecież prawie przy linii frontu. Jak się dowiedziałem 
w kilka dni później z meldunku z włoskiej bazy w Brindisi, 
istotnie nasi lotnicy w drodze powrotnej byli ostrzeliwani 
przez Niemców. Wrócili jednak na miejsce szczęśliwie, cali  
i zdrowi. Kanonada artyleryjska trwała około 10 minut.  
A później nastała cisza ciemnej nocy spowitej w mgle. 
Zbliżała się pierwsza część zakończenia operacji zrzutowej. 
Powoli do punktu zbornego schodzili się leśni chłopcy. Było 
ich sporo, chyba około setki, nie licząc ubezpieczających dro-
gę do kwatery, raczej meliny, mieszczącej się na przedmie-
ściu Grodziska Mazowieckiego. 
Krótka odprawa i wymarsz w kierunku meliny. Każdy ze 
skoczków szedł oddzielnie w ubezpieczającej go grupie 
„leśnych chłopców”. Broń mieliśmy w pogotowiu. Obowiązy-
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wało zachowanie ciszy. Gdzieś w oddali dał się słyszeć war-
kot samochodów. Przywarliśmy do ziemi, gotowi do obrony. 
Gdzieś zamigotało małe światełko. To jakiś budynek na pust-
kowiu, widocznie kogoś obudziliśmy. Światło znikło, warkot 
samochodów oddalał się. Mogliśmy kontynuować marsz. 
Chrzęst deptanych gałązek, szelest przesuwających się żołnie-
rzy przerywał tę ciszę nocną. 
Trzeba się było strzec, by nie natknąć się na niemiecki patrol. 
Byłoby trochę szumu, no i byłby chrzest bojowy na własnej 
ziemi, po tylu latach tułaczki. Ale lepiej było tego unikać. Nie 
liczono tu się może z życiem ludzkim, ale znaczenie tu miała 
poczta, listy, instrukcje ściśle tajne, które mogłyby dać cenne 
informacje wrogowi. 
Poczułem, że kolega idący obok trąca mnie ręką. Podaje ma-
nierkę. Przechylam. Wódka. 
Tylko jeden łyk – szepcze. – Więcej ani kropelki. Posilimy się 
na miejscu. 
Manierka wędruje z rąk do rąk. Nastrój staje się coraz bar-
dziej miły, humory dopisują. I znów gdzieś w oddali słychać 
przeraźliwe wycie psa. 
Widocznie jakiegoś szkopa rozwalili – śmieją się chłopcy. 
Zatrzymujemy się przed jakimś ogrodzeniem. Za nim sad 
owocowy a w głębi widać w ciemności mały domek. Ujada-
nie psa coraz głośniejsze. 
To nasz człowiek tu mieszka. Wie o naszej dzisiejszej eskapa-
dzie. Skrzypnęły drzwi, ktoś się w nich pojawia, idzie ku 
nam. 
Spokojnie – ostrzega komendant – sam pójdę. 
Zjawa zatrzymuje się. Ciche rozmowy. Droga wolna. Omija-
my parkan, budynki, przeskakujemy przez jakieś doły, rowy  
i znów idziemy dalej. 
Za 20 minut będziemy na miejscu – oświadcza komendant. – 
Czeka dobra kolacja i czysta pościel w łóżku. 
Zabawimy się do rana – oświadcza mój kolega idący z boku. 
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Czy jest to przenośnia, czy też mówi o jakiejś libacji na cześć 
niesamowitych gości. Otrzymujemy kilka ostrzeżeń o znajo-
mych, u których mamy być zamelinowani. Inne uwagi co do 
zachowania tajemnicy, szczególnie unikania czułych rozmów 
z kobietami, które nas oczekują  i przygotowują posiłek. Za-
pytuję, kiedy zobaczę swoich kolegów z podziemia. 
Za parę dni ujrzycie. Musicie wypocząć, zaaklimatyzować się 
w tutejszych warunkach. 
Wypytuję o znajomych, rodzinę. 
Zbliżamy się do meliny. Widać jakieś budynki, niedaleko szo-
sę, unoszący się dym z komina. Widać, że w ciemnościach 
domu ktoś się krząta, przygotowuje strawę dla utrudzonych 
żołnierzy. 
Pojedynczo przebiegamy szosę i nareszcie znajdujemy się w 
obejściu. Ktoś otwiera drzwi mieszkania. Ktoś wybiega na 
spotkanie, zaprasza do środka. Krótkie przywitanie i oto zna-
lazłem się  w dużym oświetlonym pokoju. Po środku długi 
stół, na nim naczynia, cos w butelkach. Zauważyłem, że jest 
nas zaledwie kilku. 
A gdzie reszta? – pytam. – Przecież było nas tak dużo. 
Na posterunku,  w domu, a niektórzy w pobliskich melinach – 
otrzymałem odpowiedź. 
Przed posiłkiem formalności. Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Stuka maszyna, pod dyktando pisze rutynowana maszynistka. 
Komendant dyktuje półszeptem. Jesteśmy tylko we trójkę. 
Wszystko w porządku, poza małym pakunkiem z zawartością 
200 dolarów, które gdzieś zaginęły w czasie skoku. Ale to 
osobiste kosztowności. Pół godziny trwało przepisywanie ob-
szernego protokołu. Podpisy i formalność zakończona. 
Przechodzimy do stołu. Apetyty dopisują. Kapustka znika ze 
stołu. Kurczaki nie cieszą się powodzeniem. Po nocnej eska-
padzie i długim marszu czuję zmęczenie. Pragnę jak najszyb-
ciej znaleźć się w łóżku, zasnąć i zapomnieć na chwilę o do-
znanym przeżyciu. Zaczyna świtać. 
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Spałem twardo, nie słyszałem by ktoś wchodził do mojego 
pokoju. Otworzyłem oczy i ujrzałem gospodarza, wczorajsze-
go komendanta obstawy. 
Przy śniadaniowej pogawędce uzgodniliśmy plan-rozkład mo-
ich zajęć, a raczej wypoczynku, krótkiej aklimatyzacji i per-
spektywy dalszych spotkań. 
Od pierwszych dni pobytu dowiedziałem się dużo o codzien-
nym życiu i walce powstańców Warszawy, o obozie prusz-
kowskim, o warszawiakach przebywających na wygnaniu,  
o moich znajomych. Powoli stawałem się zażyłym lokatorem. 
Wychodziłem na spacery po Leśnej Podkowie. 
Któregoś dnia zobaczyłem po raz pierwszy żołnierzy Wehr-
machtu. Trzech z nich zaszło nawet do gospodarza, reszta krę-
ciła się po obejściu. Szukali wódki i żywności. Przyglądałem 
się im z nietajoną ciekawością, lecz lekki dreszczyk przecho-
dził po całym ciele. Wszystkie papiery miałem wprawdzie  
w porządku, byłem zameldowany, pracowałem w garbarni  
w Grodzisku. W razie czego byłem kryty, ale mogłem zostać 
także nakryty. Lada chwila mogła wkroczyć żandarmeria,   
a może i gestapo. Bowiem wiadomości o zrzutach rozeszły się 
szybko. 
W chwili kiedy gospodarz rozmawiał z Niemcami nastąpił 
nalot radziecki. Wywołał on popłoch u „bohaterów” hitlerow-
skich. Ale to były zwiady na przedpolu walki, bombardowa-
nie okolic rozpoczęło się nieco później, wieczorem. 
Gdzieś około 20 października przyszła do mnie łączniczka, 
młoda dziewczyna, która przekazała mi wiadomość od ludo-
wców oczekujących mnie w Leśnej Podkowie następnego 
dnia o godz. 14. Była to łączniczka z podziemnego ruchu lu-
dowego, znała mój pseudonim. Umówiłem się z nią na przy-
stanku kolejki EKD, miała mnie zaprowadzić na spotkanie. 
Oczekiwałem na nią, po tylu latach rozłąki z dużym zaintere-
sowaniem i ciekawością. Nie widziałem się ze znajomymi już 
od kilku lat. Słyszałem o nich dużo w Londynie, o ich boha-

 24 

terstwie i ciężkiej walce, o wielkim wysiłku armii chłopskiej 
– Batalionów Chłopskich, o heroizmie chłopskich działaczek. 
Punkt spotkania mieścił się w jakiejś leśniczówce. Wejście 
prowadziło do ogródka, stamtąd przechodziło się do partero-
wego domku. Wprowadziła mnie łączniczka. Specjalnych 
czułości  w powitaniu nie było. 
Z p. Marią Szczawińską łączyła mnie znajomość jeszcze  
z ulicy Książęcej, z p. Kazimierzem Bagińskim z emigracji  
w Czechosłowacji. Mniej znałem drugiego pana, Adama Bie-
nia, choć dużo o nim słyszałem. Był sędzią, kiedyś należał do 
Akademickiej Młodzieży Ludowej. Również p. Karbońskiego 
w czapce konduktorskiej ledwie rozpoznałem. 
Zebrało się nas sporo. Nie pamiętam już wszystkich nazwisk, 
byli również koledzy z Krakowa m.in. Stanisław Mierzwa. 
Padło wiele zabarwionych rozczarowaniem uwag do polityki 
Mikołajczyka, dużo złorzeczeń na aliantów, niemiłe słowa 
pod adresem PKWN. 
Czekano na moją relację, wysuwano wątpliwości co do celu 
mego przyjazdu. 
Słuchano moich wynurzeń o polityce emigracyjnej, ostatnich 
posunięciach Mikołajczyka, o nastrojach wśród emigracji, 
ludowcach w Londynie, nie szczędzono krytycznych uwag. 
Znano lepiej stosunki na emigracji, niż mogłem to sobie wy-
obrazić, nie znano jednak pewnych szczegółów. Przekazałem 
szyfrowe raporty z Londynu dla Komendy Głównej BCH  
i do kierownictwa podziemnego ruchu ludowego. Pytaniom 
nie było końca. Spytałem i ja o losy Witosa. Oświadczono, że 
wkrótce się z nim spotkam. 
Po kilkugodzinnych obradach zaczęliśmy się powoli rozcho-
dzić. Pozostałem tylko ja, Bień i pani Szczawińska. Ale roz-
mowa potoczyła się już bardziej prywatnie. Od p. Szczawiń-
skiej dowiedziałem się o losach mojej rodziny. Mieszkała na 
Pradze, przesyłki moje otrzymywała. Wiedzieli, że wybieram 
się do kraju. 
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Zbliżał się wieczór. Łączniczka odprowadziła mnie do mojej 
kwatery, w której czekano na mnie z niepokojem, bo w Le-
śnej Podkowie buła łapanka. 
Na odprawie z ludowcami ustalono, że mam się przeprowa-
dzić do Milanówka, do mieszkania naszego ministra  z Dele-
gatury Bienia. W końcu października przeprowadziłem się. 
Mieszkanie było wygodniejsze, ale za to punkt bardziej nie-
bezpieczny, ze względu na odwiedziny moich znajomych, dla 
których mieszkanie moich gospodarzy było zawsze otwarte. 
Pewnego dnia omal nie zostałem aresztowany przez żołnierzy 
Wehrmachtu. W ostatniej chwili aparat fotograficzny wsuną-
łem pod tapczan, a broń wsunąłem do kieszeni. Dwóch żoł-
nierzy hitlerowskich z karabinami stanęło przede mną. Stru-
chlałem. Po chwili opanowałem się i z uśmiechem poprosiłem 
Niemców do mieszkania. Poprosili o Kenkartę. W pewnym 
momencie ich uwagę przykuły liczne napisy w języku nie-
mieckim – wyjątki z Mein Kampf, z przemówień Goebelsa, 
Hitlera, Goeringa, fotosy niemieckich artystek, które widniały 
na ścianie. Zaczęli oglądać, coś do siebie szwargotać. Rzucili 
pytanie: - Dlaczego nie jestem w pracy? Odpowiedziałem tro-
chę po polsku trochę po niemiecku, że mam być w pracy do-
piero o godzinie 10-tej. Przez cały czas ręka moja osłaniała 
kieszeń we której była broń. W razie osobistej rewizji będę się 
bronił. 
Niemcy jednak stosunkowo spokojnie się zachowywali i po 
chwili opuścili mieszkanie. 
Ten dzień zapamiętałem na całe życie. Spytałem moich go-
spodarzy, co znaczą te niemieckie napisy na ścianach, które 
uratowały mi życie. Odpowiedzieli, że to pozostałość po nie-
mieckich żołnierzach, którzy nocowali tu przed wyjazdem na 
front wschodni. 
Przeszliśmy do informacji o sprawach bieżących. Pan Bień 
opowiadał o tragicznych dniach powstania, o niemożliwości 
politycznego porozumienia się ze Związkiem Radzieckim  
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via Londyn. Po kilku wieczornych rozmowach byłem zupeł-
nie zorientowany w podziemnym ruchu ludowym, znałem 
jego ludzi, przyszłe zamierzenia, posunięcia polityczne. Poin-
formowano mnie również o nawiązaniu łączności z Mikołaj-
czykiem. Bień załatwił mi spotkanie z delegatem rządu Jan-
kowskim i komendantem sztabu AK Okulickim. Spotkanie 
miało nastąpić w Milanówku, łącznicy zostali wyznaczeni. 
29 listopada wyjechałem z Milanówka do Piotrkowa. Miałem 
ustalone kontakty na zakonspirowane lokale i łączników. 
Wiedzieli już , którego dnia przyjeżdżam. Łącznikiem była 
kobieta – czekała na mnie na dworcu. Zaprowadziła mnie do 
kwatery w lokalu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, tuż przy 
dworcu. Dyrektorem spółdzielni był wysiedleniec z poznań-
skiego p. Węglarz. 
W Piotrkowie czekała mnie ważna, pilna i dyskretna sprawa. 
Miałem nawiązać łączność z kierownictwem AK i przygoto-
wać wszystko do odlotu Witosa do Londynu. Byłem tu na ra-
zie sam. Miałem wprawdzie kilka adresów, ale teraz wszystko 
zależało od mojej inicjatywy i pomysłowości. Należało być 
przy tym bardzo ostrożnym. 
 
                Dalszy ciąg wspomnień Józefa Gójskiego w następnym numerze. 
 

ZDARZENIE 
 
Tadeusz Zieliński pseud. „Czarny” 
Marzec 1944 był zimny i wietrzny. Czasami zawiewał śnieg. 
Szedłem ulicą Marszałkowską,  między ulicą Litewską i pla-
cem Unii Lubelskiej, lewą stroną. Zauważyłem, że na wprost 
mnie gestapowcy idą z wysokim stopniem. Było ich trzech, 
po bokach byli w mundurach, pośrodku cywil w długiej czar-
nej skórze. Naraz wszyscy podnieśli prawą rękę w geście 
„Heil Hitler”, (może ten w środku trochę się ociągał). W tym 
momencie stwierdziłem, że tym cywilem był znajomy. Zna-
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łem go z imienia Zygmunt. Gestapowcy odsalutowali  
SS-manom, którzy mnie wyprzedzali. Widząc tego cywila 
„zdrętwiałem”, ponieważ widywałem go na ul. Zwrotniczej 
pod nr 10. Przychodził tam do Danki Kaczyńskiej, która była 
jego narzeczoną. Danka w 1942 roku była moją drużynową w 
Szarych Szeregach i siostrą Janusza Rudnickiego pseud. 
„Niedoczesany”. W 1943 roku Danka została przeniesiona  
do „Parasola”. „Niedoczesany” był w mojej sekcji pod do-
wództwem Tadeusza Studniarskiego pseud. „Łoś”. 
Przerażony moim spostrzeżeniem myślałem, że Zygmunt jest 
agentem (funkcjonariuszem) gestapo. Tym bardziej,  
że „Niedoczesany” zauważył, że Zygmunt ma na co dzień pi-
stolet. Po wykonaniu zadania służbowego – dostarczenie 
paczki Biuletynu Informacyjnego, wróciłem do domu na  
ul. Kolejową 18. 
Moim spostrzeżeniem  podzieliłem się z Wiesławem Skudlar-
skim pseud. „Benito”. Mieszkał u mnie po aresztowaniu jego 
rodziny i brata. Wiesiek zareagował ostro: - Trzeba zabić ło-
buza! 
Po południu poszliśmy na Zwrotniczą. Z Kolejowej,  gdzie 
mieszkałem mieliśmy niedaleko. W naszej izbie Szaro Szere-
gowej (dziupli) zastaliśmy „Niedoczesanego” i Czesia Riedla 
pseud. „Jastrząb”. Wspólnie postanowiliśmy zachować tajem-
nicę, że zlikwidujemy Zygmunta. 
Na Zwrotniczej ojciec Danki i Janusza (pan Rudnicki)  pro-
wadził skład materiałów budowlanych: deski, cegły, cement, 
papa, wapno i narzędzia budowlane. Były tam również doły  
z gaszonym wapnem. Była to biała żrąca breja z której robiło 
się zaprawę murarską. Ja byłem uczniem Szkoły Chemicznej  
i wiedziałem, że wapno rozkłada ludzkie ciało. 
Z tego był prosty wniosek. Zygmunta trzeba wrzucić do dołu 
z wapnem. Jak to zrobić?.. Ułożyliśmy legendę. Janusz miał 
zaproponować Zygmuntowi obejrzenie karabinu, ukrytego  
w sztablach desek. Zygmunt-agent będzie stał na ścieżce mię-
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dzy sztablami desek a dołem z wapnem, Czesław uklęknie  
za nim a Janusz i ja popchniemy go do dołu. 
Jednak takie postępowanie, to samowola. Postanowiłem za-
wiadomić dowódcę plutonu „Bogusława” - Iwo Rygla. Byłem 
łącznikiem drużynowego „Kosa” – Janusza Urbańskiego. 
Znałem jego numer telefonu i adres przy ul. Niemcewicza 7/9. 
Nawiązałem kontakt i następnego dnia byłem u „Bogusława”. 
Z całego zdarzenia zdałem raport o planie  likwidacji Zyg-
munta. Słuchając opowieści „Bogusław” bladł i czerwieniał 
na twarzy. Gdy skończyłem, postawił mnie na baczność, 
krzyknął na mnie i obsobaczył. Nakazał zapomnieć nam 
wszystkim o całej sprawie. Niesubordynacja może skończyć 
się karą śmierci. 
Wieczorem zdałem sprawozdanie druhom. Kilka dni później 
„Jastrząb” dostał przeniesienie do partyzantki. Ja i Wiesiek 
dostaliśmy polecenie wykonania i dostarczenia 2 fotografii 
formatu legitymacyjnego. 
Mniej więcej po tygodniu Wiesiek i ja dostaliśmy nowe Ken-
karty. Ja na nazwisko Czarnecki Tadeusz ur. 18.05.1927  
w Warszawie. Jednocześnie dostaliśmy rozkaz przeniesienia 
do Zalesia Górnego k/Warszawy. Tam zamieszkaliśmy przy 
ul. Wiewiórek 32 u państwa Jachimskich z Polesia. 
 

Losy Zygmunta Kaczyńskiego i jego wybitna służba w wywiadzie 
AK są opisane w książce Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie 

na szaniec”. 
 

8. UROCZYSTOŚCI NA CMENTARZU WOJ-
SKOWYM NA POW ĄZKACH 

11 kwietnia  2013 r.  na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach przed Mauzoleum „Pomordowanych w Hitlerow-
skich Obozach Koncentracyjnych” odbyło się spotkanie kom-
batanckie z okazji Międzynarodowego Dnia Wyzwolenia Nie-
miecko- Nazistowskich Obozów. 
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11 kwietnia 1945 r. – przed 68 
laty skończył  się koszmar obozo-
wych dni, więźniowie odzyskali 
wolność i data ta jest symboliczna 
datą wyzwolenia niemiecko-
nazistowskich obozów koncentra-
cyjnych. 
Tego dnia przy udziale więźniów 

został wyzwolony obóz koncentracyjny Buchenwald. 
Międzynarodowa Federacja Byłych 

Więźniów Politycznych (jednoczy wszyst-
kie narodowe organizacje byłych więź-
niów) w 1946 r. w Paryżu postanowiła, aby 
datę wyzwolenia K.L.  Buchenwald uznać 
za symboliczną wspólną datę wyzwolenia 
wszystkich niemiecko- nazistowskich obo-
zów koncentracyjnych. O tym przypomniał 
Stanisław Zalewski Prezes Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyj-
nych.  

Uroczystość  uświetnili  byli więźnio-
wie obozów koncentracyjnych,  
uczniowie Zespołu Szkół Nr 26 oraz 
delegacja żołnierzy Reprezentacyjnej 
Jednostki Wojska Polskiego. Minutą 
ciszy uczczono pomięć ludzi  zamę-
czonych w nazistowskich miejscach 

zagłady i złożono kwiaty na symbolicznej mogile. 
Halina Grabowska 

Barbara Gurda 
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9. PIEŚŃ SZARYCH SZEREGÓW 

         
Czesław Kałkusiński 

       Harcerska nas wiodła piosenka 
       Zrodzona wśród lasów i pól, 
       Piosenka radosna i piękna, 
       Co padła rażona od kul. 
 

       Przez kraju ruiny i zgliszcza, 
      Przez miasta spalone i wsie, 
      Z popiołów pożogi i zniszczeń 
      Wskrzesimy i wiarę i pieśń. 
 

       Choć szare są nasze szeregi, 
       Choć wątłe i ramię, i dłoń, 
       My w każdej Ojczyzny potrzebie 
       Gotowi pochwycić za broń. 
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