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Chciałem pana zapytać o jedną rzecz, bo w Urzędowie był dosyć mocny posterunek policji, prawda? Polskiej.

Tak.

Tak zwanej granatowej, prawda?

Tak.

Jak ci… Jak pan zapamiętał tych policjantów? Oni… Jakich był ich stosunek, na przykład do podziemia też czy 

do miejscowej ludności polskiej.

Urzędów to w tym czasie jak była taka, jak mówię, komuna przyszła, tak?

Nie, to jeszcze w czasie okupacji niemieckiej.

Jak, jak? Kiedy?

Jeszcze za okupacji niemieckiej.
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Aha! Okupacji niemieckiej. No to, to w czasie okupacji niemieckiej, to tak: kilku sołtysów…

Ale nie, chodzi mi o policjantów.

Policjantów, nie.

Policjantów polskich.

Nie, nie. To, to trzeba przyznać, że oni byli… Tam jeden tylko był taki ostrzejszy troszkę, ale potem coś go tam… Wy-

czuł, że jego sprzątną czy coś i przestał się wygłupiać.

Czyli byli w porządku.

Tak, tak.

A jeśli chodzi o żandarmerię niemiecką z Urzędowa… 

Nie.

… to miał pan jakieś… Czy była na przykład pana… Czy pana rodzina była represjonowana za pana udział w kon-

spiracji?

Nie, nie. Bo ja się wyniosłem. Bo ja się wyniosłem, nie wiedziała rodzina, gdzie ja, gdzie ja, początkowo, gdzie ja 

jestem. Dopiero się… Przyjechałem dopiero chyba na czwartym roku studiów…

Ale nie, za okupacji niemieckiej. Za okupacji niemieckiej. Bo pan mieszkał w domu cały czas. 

A tak jest, tak.

Czyli Niemcy się nie dowiedzieli, że pan jest w konspiracji.

Nie, nie.

Rodzina pana jak gdyby chroniła…

Nie, nie, nie.

A chciałbym, żeby pan powiedział coś na temat…
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Nie, bo ja wtedy się wyniosłem do Lublina, jak mówię. Zakonspirowałem się, pokręciłem tam i najpierw na UMCS, 

na ten – na Katolicki Uniwersytet [Lubelski], potem na UMCS, a w końcu się przeniosłem jeszcze na Politechnikę. 

Tak się przenosiłem z miejsca na miejsce, oni tracili trop za mną. Dopiero wykryli mnie, kiedy byłem na Politechnice 

po skończeniu jednego roku studiów. Na tyle byłem odważny, że brałem udział w przygotowaniu końca akademickiego 

roku na Politechnice. Więc tam mnie namówili mnie ci koledzy: „No ty jesteś takim organizatorem, to zorganizujemy 

bal na zakończenie roku”. No to zacząłem udział brać w tym balu. I wtedy, jak takie przygotowania na bal robiłem, 

wracałem na kwaterę, dopiero wtedy mnie zahaczyli.

Chciałem jeszcze tak wrócić do tego okresu czasu okupacji niemieckiej…

Tak.

Jak pamięta pan, uczestniczył pan w tym kursie, w tych Dzierzkowicach, prawda?

Tak, tak.

Pamięta pan, jak się ten leśnik nazywał, który udostępnił wam to mieszkanie?

Ale czy ja mam gdzieś odnotowane, może mam.

Bo tutaj nie wspomina pan nigdzie.

Nie, nie. Leśniczy… Nadleśniczy. Bo leśniczy to był w Urzędowie, a tam był nadleśniczy w Dzierzkowicach. Zapo-

mniałem chyba jego… Nie, nie, nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć. Tam gdzieś pogrzebałbym w aktach, może 

bym coś znalazł, ale…

A jakby mógł pan coś jeszcze powiedzieć na temat dwóch osób, z którymi pan współpracował na samym początku: 

to był „Lew” i „Chrzestny”

Tak jest.

I pisze pan, że doszło do takiej sytuacji, że te osoby znalazły się w konspiracji, chociaż nie powinny być zweryfiko-

wane… Powinny być zweryfikowane.

Tak jest, tak jest. Więc początkowo w organizacji AK, to, to – początki. To, to, jak tych obcych takich, tak zwanych. 

Oprócz miejscowych jeszcze się, obcych ta organizacja przyjmowała do wykonywania zadań specjalnych. I tak się 

stało, rzeczywiście, że zgłosił się „Bartosz” – to jest ten, ten komunista, który potem został pułkownikiem, no i „Lew”. 

„Lew”, to był chyba, mi się zdaje, taki raczej zwariowany chłopak, cholera, troszkę po nie kolejowy ten, tak jak 

to bywa, po maturze, czasami się znajdzie też taki niezrównoważony. I on był też po maturze, ale, ale… A jeżeli chodzi 
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o „Bartosza”, to on był rzeczywiście komunistą. I potem go spotkałem w Warszawie, w stopniu pułkownika, na ulicy, 

poznałem go. On mnie nie poznał. Ale właśnie w stopniu pułkownika, to znaczy, wojska polskiego. Dostał się, bo był, 

on kiedyś był zgłoszony jako ochotnik w walkach tych, w Hiszpanii. Z Hiszpanii wrócił. I tu na razie Cieszkowski go 

przyjął do organizacji jako takiego no niby obcego, który… Do wykonywania jakichś specjalnych zadań: może trze-

ba będzie kogoś sprzątnąć, może coś czy coś takiego – to trzeba będzie, taki się może przydać, nie? I go przyjął. 

I przyjął też i tego „Lwa”, prawda. A potem, jak się oni sprzeniewierzyli, „Lew” zaczął jeden błąd, drugi błąd, porobił, 

przenieśli go tam, był… Okazało się, że brał udział w wymordowaniu ludzi niepotrzebnie. I, to i tak się to wszystko 

pokrzyżowało, no. Troszkę, troszkę Cieszkowski się pomylił, no.

Bo „Lew” później był zlikwidowany, prawda?

Tak, zlikwidowany był.

Pamięta pan, co się stało z… W Urzędowie mieszkało dosyć sporo Żydów, prawda? Przed wojną.

Jakich?

Sporo Żydów mieszkało, sporo żydowskich rodzin. Jakie były ich losy w czasie wojny, co się z nimi stało?

Z tymi Żydami?

Mhm.

Wszystkich zabrano, zgromadzono najpierw na terenie fabryki w Kraśniku. Co się potem stało, to nie wiem. Jeden 

z nich, to co już mówiłem, że chcieliśmy go przetrzymać, tego…

Chaima, tak?

Chaima, tak. To jakoś się uratował i potem był w Armii Ludowej

A był pan w czasie wojny tam w Kraśniku, w fabryce?

Ja nie byłem. W czasie wojny nie byłem. Tam… Ja w ogóle uciekłem z Urzędowa, z tamtych terenów do Warszawy 

– najpierw do Lublina, a potem do Warszawy i tam nie wchodziłem, dopiero na czwartym roku studiów wróciłem 

do Urzędowa.

To wróćmy jeszcze do tego, co mówiliśmy o tym, o akcji „Burza”. Bo mówił pan już o tym, jak się pan, pana oddział 

jak gdyby skontaktował z Rosjanami, tak?
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Tak.

I jak to dalej wyglądało? Tam, po ucieczce… Jak gdyby po wycofaniu się pana oddziału z Urzędowa.

Tak, tak jest, tak.

Pod presją, znaczy, tego…

Tak, tak, tak.

… tych Niemców. Jak to dalej wyglądało? Jak to dalej przebiegało?

No więc tak. Mój… Ja jako straż przednia tego naszego zgrupowania urzędowskiego dotarłem do kapliczki na… 

Grobla taka jest i kapliczka do… Przy… Z Mikuszewskiego do Urzędowa to jest, taka rzeka przecina tam mosty. I się 

patrzę, stoi oficer, oficer radziecki. Podchodzę do niego i mówię, że tu przychodzi oddział konspiracyjny wojska 

polskiego i chce, który chce nawiązać… A dowództwo chce nawiązać kontakty z frontem, z dowództwem frontu 

tego odcinka rosyjskiego. Więc ten ruski spokojnie, ten czołgista, bo to był czołgista. Dobrze. I puścił mnie, ja po-

szedłem sobie dalej. A w gminie ruch, już tam ludzie, ci… Dwa czołgi stoją na rynku – czy trzy tam było te czołgi 

na rynku, Rosjanie siedzą w tych czołgach, a ludzie już tam w gminie zaczynają obsadzać stanowiska, bo to przecież 

w konspiracji było od razu przewidziane, kto będzie taką funkcję pełnił, a taką, a taką i zgodnie z konspiracyjnymi 

zapisami prawdopodobnie to te funkcje zostały obejmowane w tej gminie. Ja nawet nie wiem, jak tam było, bo nie 

znam szczegółów tych, prawda. Ale patrzę, wchodzę na rynek, patrzę, taki ruch, tak jak w tej gminie, ludzie, znajomi, 

urzędowiacy się kręcą, a te czołgi stoją na rynku. No i przyjeżdża potem amfibia z naszymi, dowódcą Stefanem Rollą, 

z Wywiołem i tych innych, dowództwo naszego zgrupowania. Przyjechali amfibią zdobytą na Niemcach i przyjechali 

do Dzierzkowic – nie do Dzierzkowic, tylko do Skorczyc na kontakt z dowództwem odcinka rosyjskiego. Co tam było, 

nie wiem. Wrócił stamtąd Stefan i mówi tak: „Nie ma… Nie chcą nas przyjąć do wojska Rosjanie, wobec tego ja nie 

mogę podejmować decyzji za was wszystkich i pozostawiam w waszych rękach waszą wolność. Kto chce, niech się 

ujawnia, kto nie, niech się nie ujawnia. To jest wasza sprawa”. Nas, dowódców tych poszczególnych drużyn i tak dalej, 

wezwał i to Stefan Rolla powiedział jako dowódca tego zgrupowania akcyjnego podczas… Przedtem, z Niemcami. 

No i, i tak to się stało – jedni się zgłosili, drudzy nie. Moi chłopcy – kto tam by się zgłosił, cholera, tak? Przyzwyczajeni 

w tej partyzantce, wolni ludzie, pistoletek miał w ręku, to on był panem, każdy z nich przecież, nie? I co, to nie trzeba, 

nie trzeba to ukrywać, każdy ma tę żyłkę jakąś taką, że ja jestem panem, nie? Wszystkiego. I swojego życia, i twoje-

go też, prawda? I tak to było, no. A według mnie „Cygan” to błądził kilka razy i on to, on był, to był chory człowiek 

według mnie. On zginął też niepotrzebnie tam, niepotrzebnie. Mógł… Nie musiał się pchać tam do tego browaru, 

po cholerę on do tego browaru szedł.

A pana decyzja była jaka? Że wyjeżdża pan od razu czy… Jak się pan do tego ustosunkował? Jaki miał pan pomysły, 

co chciał pan dalej robić?
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Kiedy?

No właśnie wtedy, jak pan dostał do wyboru: albo się…

Aha.

Zalegalizować…

No to ja początkowo siedziałem w domu, ale zaraz, ponieważ miałem, skończyłem to liceum w Lublinie, myślę sobie: 

skoczę do Lublina, może spotkam kogoś, z kolegami porozmawiam, może spotkam kogoś, jak tutaj w tym Lublinie 

jest teraz, co to jest pod tą okupacją radziecką. No i myślę: cholera… No, tam jednych spotkałem, drugich spotkałem. 

Dobrze, a kwatery, a to: „Załatwimy ci, nie bój się” i tak dalej. A ja tak, to tak przypadkowo z kolegami, z którymi 

się specjalnie nie zbliżaliśmy. Nawet jeden… Najpierw spotkałem tego, który kopnął tego Żydka – gdzieś się tam 

wspominam chyba – w tyłek i potem jeden Żydek mnie obraził, ja jego rąbnąłem w zęby. I tak. To, to ten, ten, co mnie 

tak podpuścił na to kopnięcie, to on – spotkałem jego najpierw. A on mówi: „Kostek, co ty tego, to my, to sobie damy 

radę tam. I rozejrzyjmy się zaraz: tu jedna uczelnia, druga uczelnia, co będziesz chciał, to wybierzemy tutaj”. On mnie 

zaczął tam urządzać. No i: „Dam ci kwaterę, taką pewną”, a okazuje się, że ja idę na kwaterę, a tam w oknie stoi 

i mi pokazuje, żebym nie wchodził, bo już tam mnie ktoś doniósł, że jakiś facet, niepewny widocznie się wprowadził. 

I tak kilka kwater zmieniałem, chyba z osiem kwater tam w tym Lublinie. Aż w końcu mnie to znudziło, cholera, udałem 

faceta, że nic nie wiem, zapisałem się na tę Politechnikę i studiuję. Zakręciłem to wszystko, mam dowód tam i w domu 

akademickim niby zamieszkałem. Taki dom akademicki, przez płot się przechodziło, tam na Leszczyńskiego. I tak o, 

tak przeszło, no.

A później była ta sytuacja, o której pan opowiadał, czyli tam z tymi, z kolegami, tak? Z tym enkawudzistą czy tam 

z Urzędem Bezpieczeństwa, tak?

Z Urzędem Bezpieczeństwa. No mnie, zawołali mnie, tak. To było, wtedy Moczar, doszedł do władzy Moczar wtedy, 

no i chciał uporządkować, że tak powiem, jako minister spraw wewnętrznych, bo on był wtedy czy coś, ten Moczar, 

w tym czasie – uporządkować sprawy, żeby nie było w razie czego samodzielnych działań partyzanckich, sabo-

tażowych i tak dalej. I postanowił wszystkich… Się wziąć za tych, którzy coś mogą wiedzieć, co się stało z bronią, 

którą kiedyś ta partyzantka polska miała. No i ktoś powiedział temu… Jak się ten Moczar dowiedział, skąd, że ja tam 

byłem, to już mnie ktoś widocznie, jak pracowałem w tym, w Lublinie, to widocznie, cholera, ten Moczar z kogoś tam 

miał, że taki jest facet, który może coś wiedzieć. I on mówi, że Moczar mnie wzywa do tego, do Lublina. No ja tak 

początkowo nie pojechałem, potem mówi, mój dyrektor partyjny, mówi: „Wójcik, tu jakiś z Lublina przyjechał z bez-

pieczeństwa do pana”. A ja mówię: „ O co… W jakiej… Co, co…”. A ten, a okazuje się, że też był pułkownik i mówi, 

że chce wziąć, żebym ja przyjechał do tego Kraśnika, do Urzędowa i właśnie, bo Moczar ma zamiar ściągnięcia 

broni, która w jakikolwiek sposób została przechowana z działań wojennych i że ja tam muszę się stawić. „Może 

pan jechać ze mną?”. „Dobra, od razu, jak mi dyrekcja pozwoli, to dobrze”. Idę do dyrektora… „Ja, ja na pewno 

załatwię, ja załatwię u dyrektora”. I tak mi dyrektor pozwolił, żebym z nim przyjechał do tego Lublina. I w Lublinie 
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mnie taki znów przedstawił się jako pułkownik, cholera wie tam – był, nie był – i mówi, że taką rzecz Moczar zarzą-

dził i ja… „Pojedziemy do Urzędowa, żeby tam zebrać tych działaczy urzędowskich i pana, i w takiej konfrontacji, 

takiej wzajemnej, będziemy chcieli każdą broń, jaka była w Urzędowie, ją znaleźć i odszukać, i zabrać”. No i tak 

pojechaliśmy do tego Urzędowa, a tam już urzędowiacy niektórzy co, działacze, to już byli zmobilizowani i sekre-

tarz partii, i cholera tam nie wiadomo kto, cholera. No i tak. I on znowu: „Co się stało?”. A ja mówię: „Każdy zabrał 

ze sobą”. I już. „A co z pana bronią?”. A ja mówię: „A moja broń? Miałem krótką broń, to przyjechał brat z niewoli 

i przypadkowo… Widzi, że inaczej wygląda strych ich przed tym, zaczął grzebać w tym strychu i zaraz i natrafił – 

mówię – na pistolet zdobyty na Niemcach”. Taki pistolet maszynowy. „No, no dobrze. No to pojedziemy… I co się 

stało z tym pistoletem?”. A ja mówię: „Brat jak przyjechał z niewoli, to bał się, że go będą szarpać, może że to jego, 

on przywiózł czy co. Pojechał w pole i zakopał. Przyorał w polu”. Dobra. No i potem pytają się o jakieś tam, o broń, 

którą tam różne oddziały miały, coś. Potem, między innymi, co ja sobie zaprzeczyłem od razu: że jakiś był broń 

z utopionym człowiekiem w studni i donos był w policji, że to mój oddział, moi ludzie, dawni partyzanci to zrobili. Ja 

mówię: „Moi partyzanci takiego by nie robili, żeby żywcem kogoś rzucać do studni. No to niemożliwe. Ja o tym nic 

nie wiem, ale to jest niemożliwe. Tak wychowani byli, że szanowali czyjeś zdrowie. To u nas jak się brało – mówię – 

jeńców, to nie wolno było jeńca puścić, tylko trzeba było oddać do dyspozycji kierownictwa, żeby się on decydował, 

kierownictwo, a nie, żeby… U nas bandytów nie było”. I tak potem sobie myślę, czy ten „Cygan”, cholera, tak mnie nie 

tego, nie zrobił, bez wiedzy, bo się wstydził przyznać potem. A on taki mógł być, on to mógł to zrobić, cholernik, ten 

„Cygan”. Ale: „Ja nic nie wiem”, no, bo i nie wiedziałem o tym. Tak że tu wiadomość o tym każdym z nas, to potem 

była bardzo utrudniona, bo to każdy miał jakieś swoje podejście do sprawy.

A broni się nie udało wtedy znaleźć żadnej.

Nie, u mnie nie. Bo znów miałem taki, miałem taką – stena miałem, automat też. To miałem na zdjęciu, to ja go mam 

chyba gdzieś, ale tu córki mam, córka wzięła. Oprócz tej kieszonkowej, tej broni zdobytej na żandarmach, to jeszcze 

miałem, takiego MP miałem, no i amunicji do tego kilka sztuk. I potem schowałem… Znaczy, idąc na studia i zacierając 

ślady w Urzędowie, dałem takiemu sąsiadowi swojemu, z którym… Niby kuzyn, niby coś, utrzymywałem się dobrze 

i mówię: „Słuchaj, tu jest mój pistolet maszynowy, który nie oddałem w czasie rozbrojenia. Tu jest amunicja do – taka, 

cały talerz tej, dwa talerze amunicji do tego MP – tu jest amunicja do MP. To ci zostawiam i nikomu nie mów nic, aż ja 

kiedy będę mógł, wrócę, to dyspozycje wydam, bo nie wiadomo, do czego to może być potrzebne”. Ten, no chciał 

się pochwalić czy co, do drugiego kuzyna, a tamten był trochę lewy, no i jako lewy, namówił go: „Co, co ty tego…”. 

I trafili… I powiedzieli to milicji, i ta przyszła, milicja, zabrała ten i MP i tę amunicję – zabrała. Okazuje się, został mi 

tylko ten pistolet maszynowy. MP nie miałem, straciłem go w tak głupi sposób… Ludzi, no. Bojaźliwy, może łatwowierny 

– może tak to nazwać, no nie wiem, cholera. Niby porządny człowiek, a się wygadał, no. A jak się wygadał: „Masz 

to?”. „No co ty, tego tam…”. I przekonał, no, oddał. A się okazuje, to trafiło w końcu do, do komunisty.

A w którym roku to było?

To zabranie?
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Mhm.

No to wtedy, kiedy ja byłem na studiach w Warszawie.

A tam pan pisząc, pisząc o tym okresie właśnie, pana, studenckim…

Tak.

Na SGGW, na kierunku leśnictwa, prawda?...

Tak, tak.

… to pisze pan, że jakby dużo studentów to miało nadal ze sobą broń, prawda?

Tak.

To byli prawdopodobnie… znaczy, to był, podejrzewam, że taki nawyk…

To ciekawa historia była. W ogóle, nie tylko studenci leśnictwa, ale tak: kto szedł na studia? Jeżeli był taki oficer lewy, 

mianowany tak, przez konspirację jakoś: czy to przez komunistów, czy przez Narodowe Siły Zbrojne, czy przez coś, 

no to jak był lewy, no to poszedł do armii, został, prawda? Tam go, mnie awansowali, tam i o… Mamy przykład tego, 

właśnie że pułkownikiem został, ten, ten, no. Więc ja uważam, że na leśnictwo szli tacy, co uważali, że jak pójdą 

do leśników, no to raz, z lasem… Las wąchali jako partyzanci, więc znają leśników i ich, mentalność tych leśników. 

Że pomagali partyzantom, że to, że owo, że chronili i tak dalej. No i ja też tak, no postępowałem z tym wszystkim. 

Zaufałem. Więc chodziliśmy z bronią na wykłady bez jakiegoś rozkazu. Każdy się przyzwyczaił do tej broni, pokochał 

tę broń…

Ale to było też w obawie o bezpieczeństwo na przykład? Żeby się bronić, na przykład?

Nie, z głupoty. Z głupoty, bo przecież gdzie będzie strzelał, no? Z głupoty, z przywiązania do broni, do tego – o, 

takie coś raczej. 

Bo wspominał pan taki epizod, że tam komuś wystrzeliła ta broń na wykładach.

No właśnie to temu strzeliła, temu kulawemu, który potem studia skończył. Skończył studia, ale na egzaminie, to też 

było… Taki śmieszny on był trochę, cholera, no i tam tego… Ale, ale on właśnie manipulował i tak mu ta kula mu przeszła 

tu. I tak, lecą: „Co się stało? Co się stało?”. A wykładowca z botaniki kreśli te komórki ciała i tam to jądro, to tamto, 

to owo i tłumaczy ten rysunek, a tu: pach! To wszyscy ruch taki. „Co tam? Ja byłem w Powstaniu, nie straszcie mnie. Ja 

jestem Powstańcem” – ten profesor, wykładowca. No. I taka atmosfera była, no. Przyszli potem, to już cicho, nikt nic 
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nie widział, nikt nic nie wie. Nawet i tam byli przecież, te organizacje lewe był też. Nawet z lewej organizacji nikt nic 

nie powiedział, bo się może bał, że jak powie, to go… Mnie sprzątną, tak?

Każdy tam broń miał, to nic dziwnego, że się bał.

Ja nie chodziłem z bronią, ale niektórzy chodzili z bronią.

Jak wylądował pan w Warszawie, to był który rok, czterdziesty piąty, szósty?

W Warszawie?

Tak, już po wojnie. Po Lublinie.

Po Lublinie, to był czterdziesty piąty.

To jak ta Warszawa wyglądała? Jakie wrażenie na panu sprawiła?

Okropne. Pociąg, którym przyjechałem przypadkowo, przypadkowo w tej komórce takiej dla strażnika, przywozili 

jakieś tam materiały budowlane na Pragę. Ja wysiadłem na Pradze i pieszo szedłem do – mostem do Warszawy 

Głównej. Myślę sobie – mnie najpierw zapędziło – jak ten zamek wygląda, bo to broniliśmy swojego czasu, ten za-

mek się palił się i tak dalej. Patrzę, strasznie to jakie, taka kaleka jakaś taka, cholera, wieża niedokończona, ni nic. Idę 

sobie tam – pełno gruzu, Marszałkowską nie można przejść, bo to gruz z jednej strony i z drugiej strony. A idę to dalej 

tą Marszałkowską, idę, idę, dotarłem tutaj do placu Unii [Lubelskiej]. Też wszędzie gruzy i gruzy. Gruzy i gruzy. No, 

myślę sobie, pójdę na Rakowiecką, zobaczę. I poszedłem na Rakowiecką, bo wiedziałem, że tam była ta komenda 

obrony Warszawy i taka dalej. No akurat ten budynek komendy stoi. A idę dalej – koszary całe. Dalej idę, patrzę: 

budynek SGH – cały, SGGW – cały, niezniszczony. Mówię, to nie jest tak tu źle, coś się tam ocalało. No i tak idę, 

bez pracy, głodny jak cholera, no i właśnie natknąłem się na… Szkoła Wyższa Handlowa.

Tak.

Tak. I obcina żywopłot ktoś. „Panie – mówię – nie ma pan roboty dla mnie?”. Okazuje się, że to był ogrodnik z SGGW 

i był… Prosiła ta handlowa szkoła, żeby on obciął żywopłot. No, nie da on mi zarobić, bo nie mam… Głodny jestem. 

„Tak? Proszę, ma pan te nożyczki, ma pan to, niech pan tnie żywopłot. Ja do pana przyjdę potem i panu, uregulujemy 

wypłatę”. A potem jak przyszedł, to ja mówię: „Panie, a nie ma pan pracy jakiejś?”. „A ja mam, a jakże, u siebie 

w SGGW – mówi, mam w ogrodzie”. „A ma pan…”. Zaraz… „A kim pan jest?”. A ja mówię: „Jestem studentem”. 

„Tak? Panie! To może pan się zapisze na SGGW”. I tak trafiłem na SGGW, przez tego ogrodnika z SGGW trafiłem 

na SGGW. A ponieważ byłem przedtem na Politechnice, to się bałem, że na Politechnikę pójść, to mogą mnie szukać, 

bo tam tak zgubiłem ślad za sobą. No to, to myślę sobie, to SGGW będzie dobry. I tak się stało, no.
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A jakie były… Dużo ludzi było w Warszawie wówczas?

W Warszawie?

Tak. Czy już ludzie, że tak powiem, wracali, bo to jednak…

No, dużo ludzi było takich zbłąkanych. Widać, że tak idzie, idzie po tym gruzie, przygląda się temu gruzowi. O taki 

obraz: gdzieś tam kupę gruzu, ulica, starsza pani, bo to tam młodzieży nie było widać wcale. Jakiś starszy pan stoi 

nad czymś, tak martwi się, ogląda te ruiny, z drugiej strony – rozpoznanie takie robi. O, to ten obraz mi pozostał, no 

a szczególnie jak szedłem Marszałkowską, tam mi ten obraz pozostał.

Bo to był pierwszy raz, kiedy był pan w Warszawie od trzydziestego dziewiątego roku.

Od trzydziestego dziewiątego, tak jest.

A jeszcze niech pan powie: czy w czasie studiów na przykład mobilizowano was jakoś do porządkowania Warszawy? 

Do zwożenia gruzu, budowania…

Tak, tak.

To często się zdarzało?

Więc myśmy to chodzili chętnie, trzeba przyznać. Studenci chętnie chodzili tu – czy ja nie mam nawet gdzieś zdjęcia 

jeszcze takiego – z łopatkami. Normalnie były dni takie wyznaczone, dla porządkowania Warszawy tak zwane.

A dużo tych dni było?

To myśmy i zieleńce, i ulice sprzątali tam. Takie, takie, dni takie były dla Warszawy i to się – dawali łopatę – i to masowo, 

studenci to chętnie szli wszyscy, chętnie szli i nie było jakiegoś tam wyłamania się, jak ktoś delikatny, czy to kobiety, nie 

kobiety, koleżanki. Partyjny, nie partyjny, taki czy siaki, taki czy inny – wszyscy szli, nie było tutaj jakiegoś rozdziału.

A były takie sytuacje przy odgruzowywaniu na przykład, że znajdowano szczątki ludzkie?

Nie, ja nie znalazłem szczątków ludzkich, ja nie.

A dużo tych…

Bo to już, bo to już wtedy były, było dużo czasu, to trudno było, żeby tam coś przetrwało. Zawsze tam jakaś się 

rodzina znalazła i szczątki jakieś znalazła, bo to, bo to część było warszawiaków wywiezionych, ale część uciekła 
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z powrotem z tego Pruszkowa i wrócili tutaj i…

Czyli oni wrócili.

Tak.

A dużo tych dni takich pracy dla Warszawy było?

Prawie każdy, prawie każda niedziela – i to dłuższy czas tak było. Prawie każda niedziela.

I co to było? To było wywożenie gruzów, tak? Porządkowanie.

Porządkowanie, usuwanie zieleńców, wywożenie gruzu. Dostępu do jakiejś miejscowości, do czego… Nawet i w par-

kach potem się, porządkowali parki już później.

Chciałem zapytać jeszcze, tak cofając się mocno wstecz, jeszcze do plutonu „Grzechotnika”.

Tak.

Była grupa Rosjan w tym oddziale, prawda?

Tak, tak, tak. Z tymi Rosjanami to była dziwna rzecz. Myśmy ich nie zdobywali. Zdobył ich… Jaki to oddział działał, 

to nie pamiętam, dosyć że kwaterował w Chodlu oddział jeńców, który tam wykorzystywany był przez Niemców 

do różnych robót. No i wtedy oddział, który to oddział, to nie pamiętam, który to oddział akowski zrobił napad na te, 

więzionych tych więźniów rosyjskich. No i jak, jak tamten oddział wziął, a ten oddział – już nie pamiętam, kto to był, jaki 

dowódca był tego oddziału, ale w każdym razie wlepili to potem tych, tych jeńców wlepili „Grzechotnikowi”, bo taki 

oddział pół garnizonowy, nie całkiem garnizonowy tylko pół garnizonowy, to dużo jest miejscowych ludzi, to może 

tych, tych rusków tam wezmą i jakoś tam, jak weźmiemy ich, to może ich uratujemy i tak dalej, i tak dalej. Komu dać? 

„Grzechotnikowi”, bo on ma styczność, z tym pół garnizonowym oddziałem jest. No to, no to co - tych ludzi potem 

trzeba było dać kwatery. Gdzie. No, ale to „Grzechotnikowi”, „Grzechotnik” się już, czyli my, prawda, starał się ich 

ulokować. No ale jak to oni, te ci Rosjanie, tak… Rosjanki to były przyjemne, takie, takie ładne dziewczynki nawet 

były tam w tym… Jako… W tym oddziale. Ale w końcu była taka sytuacja, że robiliśmy akcję taką zaopatrzeniową. 

Trochęśmy tam mieli jakiegoś tam bydlaka czy cielaka wzięli i wieźli tego wieprzaka, i byli z nami ci, również ci Rosja-

nie. I oni wszyscy przeszli potem do komuny. Po troszku, po troszku, ale reszta tych, że u nas zostało, to przeszli tam.

Bo był też i Francuz, prawda?

Proszę?
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Był też i Francuz jakiś czas.

A! Francuz to też tam był, ale to innym razem, to nie, nie wtedy, razem z tymi. To Francuz, to tak żeby… Kiedy ten Fran-

cuz do nas dołączył? To było chyba… Nie, on – Francuz był chyba przydzielony do nas, żeby, do oddziału. Żeby…

To był lotnik czy jakiś uciekinier, czy kto to był? Jakiś dezerter z Wehrmachtu?

Nie, nie, on był, był w niewoli, znaczy Francuz, który no uciekł z niewoli niemieckiej. I jak on się zgłosił do tych polskich 

władz i tak go, gdzie go przykleić, to go do tego garnizonowego oddziału jakim byliśmy my, dać, bo to oddział lotny 

to tak, tak różnie, a do nas pchało się różnych takich na przechowanie.

 [00:35:08 koniec nagrania]


