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Urodziłem się 18 stycznia 1920 roku w rodzinie, w której jako najmłodszy syn, gdzie było dwóch starszych braci i siostra. 

Ci troje urodzeni przed wybuchem wojny, ja w dwudziestym roku. Była różnica przerwy dosyć duża. Jako najmłodsze 

dziecko byłem wykorzystywany przez rodziców, którzy mieli nieduże gospodarstwo rolne i utrzymywali się głównie 

z warzyw. I ojciec dorabiał furmaństwem przy współpracy z Żydami, którzy handlowali garnkami produkowanymi 

przez garncarzy w Urzędowie. W ten sposób najstarszy brat, ponieważ był, jąkał się, był chyba najzdolniejszy z nas 

wszystkich, ale jąkał się, nie mógł się uczyć, ojciec go skierował do szkoły zawodowej w Chełmie. Ukończył wydział 

mechaniczny i pracował przed wojną w Fabryce Amunicji nr… W Kraśniku. Młodszy od niego brat, Henryk, nie miał 

zdolności specjalnych, z trudem ukończył szkołę podstawową, ale ojciec przeznaczył go jako następcę gospodarki. 

I wyuczył… Dał mu dodatkowo zawód tak zwanego kołodzieja, czyli producenta wozów transportowych, no i sto-

larstwa. Młodsza z nich siostra Weronika, jako dziewczynka początkowo rodzice chcieli i proponowali jej zakon, 

żeby poszła do zakonu. Nie chciała pójść do zakonu, więc ojciec skierował ją, dał jej zawód… Chciał jej dać zawód 

krawiecki. Skierował ją do pracy u miejscowej, w Urzędowie, znanej dosyć dobrze krawcowej. Tam się nauczyła tego 

krawiectwa, żeby sobie w życiu jakoś dała radę. Taka, o, była moja rodzina.

A pana ojciec jak miał na imię?

Jan.

Jan.
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Jan. Matka – Stanisława. Ojciec był jedynakiem, więc jak za czasów rosyjskich nie był brany do wojska, jako jedynak. 

Miał cztery siostry i tam się wydawały, więc mała rodzina… Małe rolnictwo, a rodzina, ludzi dużo.

A czym się zajmowali pana rodzice?

Ojciec, jak mówiłem, dorabiał transportem usługowym dla Żydów, którzy handlowali garnkami. Po za tym, no tak 

z tego rolnictwa, prawda, coś tam, z tych warzyw, co matka głównie produkowała, pieliła itd., to on nawet mnie 

zatrudniał do tego, jako młodego chłopca, żeby rozwozić te warzywa: ogórki, cebulę, bo tam w Urzędowie, szcze-

gólnie Urzędów był znany i nazywany „cebularzami”, bo tam dużo się hodowało cebuli. To było małe miasteczko, 

pozbawionych praw. Dawniej było, miało prawa miejskie, ten Urzędów, potem je utraciło te prawa miejskie. A Urzę-

dów, nazwa od tego, że swojego… Województwo lubelskie na skutek jakichś chorób czy coś, zostało przeniesione 

na jakiś czas do tej miejscowości i nazywane potem zostało ta miejscowość, Urzędowo. Ale to była miejscowość, nie 

„pańska”, jak się to mówiło, tylko raczej była królewska miejscowość początkowo, prawda. No a później to tak już 

normalnie szło, jako pozbawione miasta, praw miejskich.

A jak się… A jak się układały relacje z… Polsko-żydowskie w Urzędowie przed wojną?

Z kim, z kim?

Jak się układały relacje, takie sąsiedzkie, z Żydami przed wojną?

To było sporo Żydów w Urzędowie, sporo Żydów, to jak to w ogóle w tamtych czasach. I ojciec z Żydami współ-

pracował, bo go wykorzystywali do, jako transport garnków, po różnych miejscowościach, garnków wyrabianych 

przez miejscowych garncarzy, bo Urzędów… W Urzędowie były takie zaległe gliny, które się nadawały do produkcji 

właśnie wyrobów garncarskich. I ci z tych rzeczy … Ojciec przychylnie podchodził tyle do Żydów, że jak ja kiedyś, 

no, jako smarkacz, wpuściłem Żydowi staremu w brodę takiego „bąka” tak zwanego. To znaczy, na łuk napięty nitką 

i skręcony… Szpilka, prawda. Jak się puszczało w brodę, to się to wkręcało i trzeba brodę… Nie odkręcił tego, tylko 

trzeba było brodę ściąć. I ja taki kawał zrobiłem jednemu z Żydów, to dostałem straszne od ojca lanie, że jak to można 

było tego biednego Żyda, który ledwo tam żyje z handlu, z czegoś tam, czegoś… Coś ty mu to zrobił. Ale ojciec mi 

wlał pasów dosyć dużo i to przebolałem. Najgorzej to mnie przejęła się… Przejąłem się płaczem matki. „Co z ciebie 

wyrośnie, synu? Dlaczego tych biednych Żydów prześladujesz?”. Bo to był takie dobre, dobry podział wychowawczy 

rodziców: bardziej przejąłem się płaczem matki niż tym pasem ojca, który wymierzył.

A gdzie się pan uczył? Szkoła, edukacja?

No szkołę podstawową ukończyłem, siedmioklasową, w Urzędowie. Ale dobrą miałem nauczycielkę, Pękalską, ona 

była żoną kierownika tej szkoły, która mnie polubiła i mówi: „Słuchaj, ty jesteś zdolny, ja ci pomogę, żebyś się dostał 

do gimnazjum, do Kraśnika”. A ja mówię: „Przecież ja jestem siedem oddziałów…”, a tam już nowy typ wszedł, nowy 
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typ, tak zwanej nowelizacji szkół i była zamiast ta ośmioklasowa szkoła, to pierwsze klasy już szły jako nowego 

typu, czyli cztery klasy gimnazjum, małe i potem liceum. I mówi: „To ja… Tu jest taka nauczycielka stara z… Która 

zna łacinę…”. A ponieważ w pierwszej klasie gimnazjum jest łacina… „A z innych przedmiotów to sobie dasz radę 

– tak ta nauczycielka mówi – więc ja poproszę tę nauczycielkę, co zna łacinę, żeby cię przyuczyła przez wakacje 

i ty pójdziesz zdawać egzamin do gimnazjum, z łaciny, a resztę, to sobie dasz radę. Bo ja cię znam, to sobie dasz 

radę” – ta nauczycielka. No i tak się stało. Przerobiłem ten rok pierwszy łaciny i się okazało, byłem najlepszy w ła-

cinie w klasie. Przez wakacje przerobiła te gramatykę, to wszystko. Ja lubiłem tak potem tę łacinę, że jak trzeba było 

jakiegoś tam na… Występy w szkole, w gimnazjum były, w Kraśniku, to tam zawsze nauczycielka: „No, ty będziesz 

tam po łacinie coś tam mówił”. Cycerona czy coś tam. I trzepałem tego Cycerona z pamięci. To było w gimnazjum. 

No i przejeżdżaliśmy tę pierwszą klasę i od razu poszedłem do drugiej tak zwanej.

I całe gimnazjum skończył pan tam w Kraśniku.

W Kraśniku, tak jest. I później, no to różnie było. Jak mnie matka chciałaby, żebym ja był zakonnikiem, do zakonu że-

bym poszedł. To tam nie bardzo się garnąłem do tego. Ojciec też nie, bardzo wspierał te plany matki. No i matematyk 

doradził mi, tego gimnazjum, że: „Ty jesteś dobrym matematykiem, ty wybierz sobie kierunek techniczny dalszego 

studiów”. I doradził mi, że jest w Lublinie takie liceum matematyczno-fizyczne im. Hetmana Zamojskiego i: „Próbuj tam 

zdać egzamin i skończysz wtedy kierunek techniczny”. Bo ten matematyk mówi: „Ty masz zdolności takie matematycz-

ne, że powinieneś być inżynierem a nie jakimś tam klechą czy czymś” – o, tak się wyraził. I tak się dostałem do tego 

liceum w Lublinie, imieniem hetmana Jana Zamojskiego. Ukończyłem to, maturę, w dwudziestym roku.

W trzydziestym dziewiątym.

W trzydziestym dziewiątym, tak, w trzydziestym dziewiątym.

Jak pan wspomina to liceum?

To liceum ja wspominam, no, tam miałem scysje z panią, która wykładała niemiecki. I podejrzewaliśmy, ci sztubacy, 

że ona jest Żydówką. A byłem pod wpływem, w pewnym sensie, studentów z Uniwersytetu Lubelskiego, o poglądach 

narodowych. No i mnie tam te poglądy narodowe jakoś odpowiadały. I, no było takie, używano nas do sabotowania 

sklepów żydowskich, żeby kartki, jak ktoś kupował u Żydów, to żeby mu tam z tyłu kartkę: „Ta świnia kupuje u Żydów” 

czy coś takiego. Tośmy to, to wtedy taką akcję prowadzili. I ponieważ ona mnie jakoś się czepiała z tym niemieckim 

i ją traktowałem jako Żydówkę… I tak trochę, był moment taki, że chciałem w nerwach, mnie pytaniami tak męczyła 

trudnymi, mnie, a ja jej coś nie odpowiadałem, to pytała innych i w zupełnie inny sposób, że nie darowali. Złapałem 

za kałamarz, takie kałamarze stały w tym… I z zamiarem rzucenia w nią, bo tak mnie zdenerwowała ta Niemka. No 

i przez te nerwy, przez te swoje… Stosunek do tej Niemki, no, zostałem, że tak powiem, warunkowo zwolniony przez 

wychowawcę, przez dyrektora szkoły – że on nie chce mieć ekscesów antyżydowskich w liceum, no i zostałem wy-

rzucony, nawiasem mówiąc. Ale ponieważ żyłem z korepetycji, więc nie chodziłem już… I to była ostatnia, ostatnia… 

Ostatni rok studiów przed maturą. Idę sobie tak z lekcji, których udzielałem tam komuś tam. Idę i spotkał mnie po dro-
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dze porucznik, który bardzo mnie polubił, z przysposobienia wojskowego. Bardzo mnie polubił. „Co tu robisz?”. A ja 

mówię… „Dlaczego wagarujesz?”. Ja mówię: „Nie jestem wagarowiczem, jestem wyrzucony, tuż przed maturą za 

eksces antyżydowski”, z tą Żydówką, bo to nie rzuciłem tym kałamarzem, bo mnie kolega złapał za rękę, tak że to… 

ale wiadomo było, że chciałem uderzyć kałamarzem tę Żydówkę, tak zwaną. „Tak? Wyrzucili cię? Właśnie była sesja, 

mnie zaproszono, nie wiedziałem, w jakiej sprawie. Aha, to o ciebie chodziło” – ten porucznik mówi. „Tak”. „Chodź 

ze mną”. I wziął mnie z powrotem do dyrekcji, do dyrektora i tam po dwóch godzinach rozmowy z tym dyrektorem 

liceum, no mówi, że jestem przyjęty z powrotem do, jako uczeń i będę mógł zdawać normalnie maturę. No i rze-

czywiście tak się stało. No uratował mnie ten porucznik, bo tam przekonał tego dyrektora, że no tam, coś tam. No 

jakieś… Jakie tam argumenty użył, to ja nie wiem, ale w każdym bądź razie przyjęto mnie z powrotem na warunkach 

normalnych i skończyłem maturę w trzydziestym dziewiątym. 

A pamięta pan taki… Wydarzenie z trzydziestego ósmego roku, czyli rok wcześniej, kiedy na granicy litewskiej za-

strzelono żołnierza polskiego.

Tak jest.

I był, odbył się taki wiec w Lublinie…

Tak jest, w Lublinie i ja w tym wiecu właśnie brałem udział jako czynny, bo tam ci studenci wchodzili na tę trybunę, 

tam tego, w końcu któryś wszedł i krzyknął: „Na Litwę!”. Nie wiem, dlaczego, cholera, „Na Litwę!”, takie hasło rzucił. 

I to hasło… I z tej strony, i na Lubartowską. A tam była dzielnica żydowska oczywiście. I tamci byli… Ja też w tym tłumie 

szedłem jako, oczywiście jako, w pierwszym szeregu. Tam dostałem pałą przez głowę, przez policjanta, bo taki szpaler 

policji się utworzył, żeby dalej nie przepuścić ten wiec. Ja nieprzytomny upadłem. Pamiętam, jak się ocuciłem, to już 

widziałem, że tam daleko poszli ci wszyscy, bruk był powyrywany. No i na tym się skończyło, że no…

A w którym miejscu był, miał miejsce ten wiec?

Na Lubartowskiej, na ulicy Lubartowskiej, tutaj przy, przy targowisku, takie tam te targowisko było tam i tam na Lubar-

towskiej, tam. Wtedy oberwałem właśnie nieźle, do utraty przytomności.

A po zdaniu matury otrzymał pan w bardzo krótkim czasie powołanie do tak zwanych Junackich Hufców Pracy, prawda?

Po zdaniu matury to właśnie jako… Był obowiązek odbycia służby w Junackich Służbach Pracy. I maturzystów brali. 

I mnie akuratnie wypadło na, tuż… Miesiąc przed wojną. I tam żeśmy rzeczywiście pracowali dosyć ciężko. Były dwie 

kompanie: jedna cenzusowców, a druga kompania, normalnych fachowców ze Śląska tam, ci ludzie pracowali jako 

specjaliści do budowy fortyfikacji itd. Bardzo był prymitywny sposób, że tak powiem, produkowania tych, bo to wszyst-

ko siłą mięśni ludzkich budowaliśmy. To trzeba było mieszać te… Grys, grys kamienny z piaskiem, z cementem. Nie 

mieszano takiej zaprawy, tylko myśmy przerzucali to łopatami, z cementem, nosiło się i się wrzucało do tych szalunków 

fortyfikacyjnych. I w ten sposób robiliśmy te fortyfikacje. A mieszkaliśmy normalnie pod namiotem, z tym że cenzusowcy 
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oddzielnie, a ci tak, oddzielnie.

A na jakim odcinku były wykonywane te prace?

Lidzbark Warmiński.

I prace były ukończone 1 września czy…?

Prace, wiele było ukończonych, tak że Niemcy już nie atakowali tych bunkrów, gdzie myśmy budowali te bunkry, 

tylko zaatakowali Brodnicę i…

I Mławę.

Tak. Tak że myśmy byli pozostawieni i okrążyli. Tutaj od, groziło nam odcięcie, tej grupie lidzbarskiej, iśmy się czym 

prędzej wycofali, jeszcześmy się zdążyli wycofać, kompania cenzusowców, pod dowództwem porucznika, już nie pa-

miętam jego… Taki był, bardzo wspaniały chłop był, mi się podobał. Taki energiczny. Zamienił nam te łopaty na karabiny 

i tego, i takśmy się wycofali bojowo już wtedy, przez… Do obrony Warszawy. I potem obrona Warszawy, i to tak…

A jak pan zapamiętał sam dzień 1 września? 

1 września to myśmy jeszcze nie bardzo wiedzieli o co tu chodzi. Myśmy początkowo entuzjazm, myśmy byli przekonani, 

że to my pójdziemy na przód, prawda. I jak się… Przyszedł rozkaz wycofania, to był, no straszny był zawód dla nas 

jako tych, tych, wychowanych patriotycznie młodych ludzi. To był straszny dla nas zawód, że musimy się wycofywać, 

jednak uciekać. Myśmy byli przydzieleni, że pójdziemy naprzód, a tu, nam każą uciekać, wycofywać się i to chyłkiem.

A cofnijmy się jeszcze kawałeczek. Jaka w ogóle była atmosfera w Polsce, gdzieś tam w sierpniu trzydziestego dzie-

wiątego roku? Czy już się spodziewano wojny? Jakie były reakcje, co się mówiło.

W trzydziestym dziewiątym roku to takich rozmów… Jak mówię, to dopiero człowiek tę maturę zrobił, potem ten obóz 

pracy, potem to wszystko. Tak nie było styczności dużej ze społeczeństwem, że można było jakieś wrażenie odczuć. 

Wiem tylko tyle, że mój Urzędów to, to był, no mój Urzędów to był patriotycznie nastawiony, bo tam kiedyś legioni-

ści Piłsudskiego byli, potem POW itd. Potem organizacja była silna, narodowa i te inne organizacje konspiracyjne. 

Tu Urzędów to, no… [Mały Londyn] To był, było, nazywany był Urzędów „małym Londynem”.

A kto był dowódcą tej kompanii, tej junackiej, w której pan był?

Porucznik Krużel, porucznik Krużel – tak sobie zapamiętałem, że pamiętam nazwę jego, nazwisko. I to był młody taki 

podporucznik, energiczny dosyć, zaprowadził nas do Warszawy i potem kierował tym, tym, robotami saperskimi, 

które myśmy tam wykonywali przy obronie Warszawy.
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A w którym momencie dostaliście… Otrzymaliście broń. Jeszcze przed wejściem do Warszawy czy gdzieś…

Nie, brońśmy [mieli] od razu na miejscu, na granicy. Od razu, od razu jak tylko wojna wybuchła, to oddaliśmy łopaty, 

a dano nam karabiny.

I cały czas dowódcą był ten pod… Pan porucznik Krużel.

Krużel, tak jest.

I z Lidzbarka prosto poszliście w kierunku Warszawy, tak?

Proszę?

Prosto do Warszawy z Lidzbarka.

Tak jest, tak jest.

Ale to przy… To ta jednostka była tak jakby przy 61. pułku, tak? Czy…

Nie, ta jednostka, to… Myśmy byli saperami W obronie Warszawy to, nie wiem dlaczego, nas przydzielono do sa-

perów i to jako saperzy, myśmy to robili te miny, produkowali i zakładaliśmy na przedpolach linii.

A na… Który odcinek Warszawy tam… Na którym odcinku operowaliście?

Myśmy operowali… Grochów, tamte tereny. Tam myśmy kwaterowali na Grochowie i tam, stamtąd myśmy szli na linię. 

Nie północny tutaj, tylko raczej, raczej tu od południowych – Otwock, potem od tych stron.

A jak wyglądało… Jak wyglądała sama praca, taka saperska, w polu? Na przykład to zakładanie tych min. To mino-

wano drogi na przykład czy mniejsze odcinki?

Nie, nie. Myśmy, myśmy produkowali te miny, nazywane, tak zwane talerzowe, naciskowe takie były. I po prostu jak 

była linia frontu, to myśmy szli w między linie, czołgali się i tam myśmy no zakładali i przysy… Maskowaliśmy te za-

kładane miny, że jak będzie atak czy coś, to żeby to, ten atak się zatrzymał na tych minach.

Czyli was, jako młodych takich zupełnie wysyłano do tego.

Tak.
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A jak… A kiedy do Warszawy pan dotarł?

Kiedy co?

Kiedy pan do Warszawy dotarł? Jak długo pan uczestniczył w oblężeniu Warszawy?

Kiedy się dostałem do Warszawy? Jak myśmy się cofali z tych Prus, prawda.

Tak, tak, tak.

 

To był chyba… To był ciekawy właśnie obraz. Bośmy zastali tutaj już cywili, jak budowali te barykady, jak, no… W każ-

dym razie przyszliśmy głodni też, bo to to, trafiliśmy na jakąś tam piekarnię, gdzie piekarz rzucał tak chleby ludziom, 

prawda, bułki, chleb, a myśmy, wiem, że myśmy tam kilka bochenków chleba z tej kompanii dostaliśmy, myśmy się 

podzielili tymi, bo początkowo, chleb, bośmy byli – wycofywali się na głodno, co tu dużo mówić, spod tego tam, 

tam, frontu. No i potem to ten Krużel załatwił nam później te, te sprawy saperskie. Porozumiał się z saperami i tego, 

i robiliśmy te roboty saperskie, tworzenie tych min i zakładanie min na przedpolach.

I przez cały czas.

I przez cały czas, tak jest.

A wspomniał pan, że był taki moment, były takie momenty, kiedy utknęliście między…

Linie.

Między liniami.

Między linie nasze a niemieckie. I rzeczywiście. Myśmy zapomnieli hasło, znaczy, zmieniło się hasło. Myśmy mieli 

stare hasło. Ale zmieniło się hasło i te linie polskie nie chciały nas przepuścić, a trudno było pójść… Ale potem jakoś 

ten, ten, nie pamiętam kto, czy to sam porucznik to się przeczołgał do… I dowiedział się, jakie hasło, i wtedy wyjaśnił 

sprawę, że my tu jesteśmy i się musimy wycofać. I dopiero nasze, nas linia obronna przepuściła nas z powrotem. Takie 

nieporozumienie normalne, frontowe.

A jak zapamiętał pan atmosferę w walczącej Warszawie?

Oj, to atmosfera była no taka… No trudno nazwać… Zapał. W jakim zapale tam ta Warszawa, miejscowa ludność, 

jak budowała te umocnienia, barykady, Te chodniki, zrywali chodniki, barykadowali całe ulice. No to dla nas to było 

takie budujące, że no, poczuliśmy się, że musimy być razem. W pamięci utkwił mi taki moment, kiedy tam myśmy te miny 

produkowali na tych swoich kwaterach, przyszła wiadomość, że płonie Zamek Królewski. I wtedy cała ta kompania 
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nasza, tych saperów tak zwanych, została skierowana do, ewentualnie może się przydamy do gaszenia czegoś czy 

coś z tego zamku, ale już ten, to było trudne do uratowania, bo to widzieliśmy jak ten nawet, wieża Zamku płonęła już 

wtedy, tak że myśmy tam niewiele mogli zdziałać na tym terenie Warszawy, iśmy się z powrotem wycofali do kwater 

na Grochowie.

A jeśli chodzi o sam moment kapitulacji, to jaka panowała wtedy atmosfera wśród żołnierzy? W ogóle wierzono w to, 

że rzeczywiście to jest kapitulacja?

Z kapitulacją to tak sobie jakoś… W każdym razie wiem, że zaczęli jak te samoloty… Kapitulacja była, jak te samoloty 

krążyły nad nami, to ta moja kompania – to dobrze pamiętam – wyszła z kwater iśmy pruli ze swoich zwykłych kbk-ów 

do tych samolotów niemieckich, krążących nad nami, bo to już wtedy krążyli i tam zrzucali miny czy coś na ten. Ale 

w każdym razie taki był odruch tej mojej, moich kolegów z tej kompanii, żeśmy z zwykłych kbk-ów próbowali strzelać 

do tych latających nad Warszawą, już po kapitulacji.

Wspomniał pan, że jak następowała kapitulacja, to tworzono wówczas takie składnice broni, prawda?

Tak jest, składnice broni. My, nasza kompania, nie wiem dlaczego, została skierowana do pilnowania składanej broni, 

amunicji. Broni, amunicji itd. Na Pradze.

A pamięta pan, w którym miejscu była ta składnica?

To była na Grochowie tutaj… Już ja wtedy tak dobrze, wtedy nie znałem jeszcze dobrze Warszawy, ale to było gdzieś 

blisko Portu Praskiego, tak zwanego. Był Port Praski i tam w tym Porcie Praskim właśnie była składowana ta broń 

niemiecka… Polska. Wiem, że w tym czasie to część tych, tych, co jak mówiłem, kolegów z Warszawy, co takiego, 

jakaś atrakcyjniejsza broń: karabiny maszynowe czy tam coś, to, to zabierali i meldowali gdzieś tam, po swojemu, 

znanych miejscach. A zwykłe karabiny, no to, to zostawały i najwyżej, jeżeli już nie było co cennego kto zabrać, to się 

w ten… Właśnie się przypomniało, że tam jest, port był, bo tośmy tam rzucali do tych basenów portowych, rzucaliśmy 

te, te, cenniejszą broń, że potem może się wydobędzie jeszcze stamtąd, może ktoś tam wydobędzie i dla, do celów 

obronnych w przyszłości, dalszej wojny, będzie można wykorzystać tę broń.

A pamięta pan reakcje na informację, że 17 września Rosjanie weszli na teren Polski?

To to, nie bardzo-śmy się orientowali w tym wszystkim, dopiero potem jak nas dzielono na grupy, to potem-śmy się… 

Politycznie-śmy nie bardzo byli zorientowani początkowo, co się tu dzieje. Wiedzieliśmy tylko, że Rosja z Niemcami 

uznali granicę Wisły jako demarkacyjną linię. I dlatego potem nas, pędząc nas do, jako jeńców do niewoli, do Góry 

Kalwarii, nas podzielono na, właśnie na grupę wschód i zachód. Z tym że no, wiadomo, ponieważ ja z Lubelszczyzny 

jestem, więc byłem przydzielony do wschodu. Jak się dowiedziałem od tego Niemca, że tych jeńców, że nas przekażą 

do niewoli rosyjskiej, no to dlatego zacząłem kombinować, jak tu się urwać z tej niewoli, żeby się nie dostać do niewoli 

radzieckiej, bo znałem z opowieści dawnych, kiedy jako smarkacz słuchałem opowieści tych dawnych legionistów, jaka 
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to niewola była rosyjska, jaka nędza, jaki głód, jakie coś. To się, to w mojej młodzieńczej świadomości to pozostało. 

Wszystko robiłem, żeby się tam nie dostać.

A w Górze Kalwarii był zorganizowany taki obóz, prawda? Przejściowy.

Tak, tak.

I w którym miejscu on się, w którym miejscu on się znajdował?

To mniej więcej było tak jak skręca droga przez Wisłę, to było po stronie wschodniej, Wisły. Taki, nie dochodząc do tej 

drogi, nie dochodząc do tej drogi, która prowadziła dalej na wschód.

Na Kołbiel?

Na Kołbiel, tak. A tutaj, no, na północ. To był ten teren tam, gdzieśmy początkowo tam kwaterowali. Ale tam to tak 

było dosyć, dosyć…

Czyli to były takie łąki raczej, prawda?

Łąki, tak jest.

Zwykłe pole ogrodzone jakimś…

Tak jest, tak, ogrodzone, tak. Myśmy tam zaczęli bunkry takie sobie kopać, żeby to było cieplej nam trochę czy coś. 

Niektórzy tam… Szałasy robiliśmy takie z gałęzi czy z czegoś. Tak że częściowo myśmy… Niektórzy się wkopywali 

w ziemię, niektórzy na wierzchu takie robili sobie szałasy. I tak w dosyć warunkach takich, no, niewoli.

A były jakieś przypadki ucieczek na przykład?

Nie, nie słyszałem, żeby ktoś stamtąd uciekał.

A na jakiej zasadzie się odbywała ta selekcja żołnierzy, którzy mieli pomaszerować na wschód, a którzy na zachód? 

Ona się odbywała w Górze Kalwarii czy wcześniej jeszcze?

Ona się w Górze Kalwarii odbywała i tam był dopiero podział.

A w Górze Kalwarii też się odbywał podział na przykład na oficerów i podoficerów, oddzielano?...

Nie, nie, tam oficerów… Jakoś nas… Nie interesowało mnie… tam nie było oficerów wtedy już. To już wtedy oni byli 
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jakoś… Nie wiem, nie pamiętam, co się z tym Krużlem zrobiło nawet.

A jak wyglądało wyżywienie na przykład tam, jeńców, w Górze Kalwarii. Niemcy tam uruchomili jakąś kuchnię 

na przykład, polową, czy wydawali jakieś jedzenie?

Nie, nie, na razie nic nie było.

A długo pan tam był?

Tam? Już nie pamiętam. No, to kilka dni tam myśmy byli tylko, było to. Potem posegregowali i… Już nie pamiętam. 

Skądziś tam, zdaje się, troszeczkę myśmy mieli, no, idąc do niewoli, mieliśmy, jeżeli chodzi o wyżywienie, troszeczkę 

tego, żywności tam każdy coś tam miał, bośmy, przy niewoli mieliśmy prawo zabrać plecaki. Plecak, koc, prawda. 

To niektórzy to od razu gromadzili żywność w tych plecakach, bo to mówili: „Ty bierz…”. Tamto inni brali znów. „Nie, 

ty…”. Papierosy brali, bo za papierosy wszystko dostanie. Ci co wiedzieli, znali z opowieści dawnych, że w niewoli 

papieros to był ważniejszy niż jedzenie, że za papierosy to jedzenie dostaniesz i wszystko. Więc z tych magazynów 

to jedni pakowali żywność, a inni pakowali papierosy. Ja na przykład wziąłem cały plecak, żeby było lżej, papiero-

sów. I rzeczywiście potem, to nawet wśród kolegów: ten miał konserwę, a ja papierosy: „Dawaj papierosy, ja ci dam 

konserwy” – taki handel był trochę, no, samodzielny troszeczkę.

A jak był pan w Górze Kalwarii, to miała miejsce tam rewizja osobista, sprawdzano jeńców, czy mają przy sobie 

brzytwy, czy jakieś…

Nie, nie, nie było żadnych rewizji.

A na przykład jakieś kradzieże albo coś takiego?

Co?

Kradzież. Niemcy kradli na przykład jakieś, nie wiem, zegarek czy coś takiego, czy…?

Nie, nie.

I w Górze Kalwarii sformowano taką kolumnę, prawda…

Tak.

I ona tam maszerowała w kierunku Puław.

W kierunku Puław.
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I ile taka kolumna liczyła? Ilu tam jeńców mogło być w takiej kolumnie?

O, cholera, to mnie trudno mówić, powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, bo to było sporo. Bo to dużo, dużo jeńców tam 

przekazywali właśnie stronie wschodniej. Bo to granicą była Wisła, więc tam było, sporo się uzbierało, ale ile liczebnie 

to, to… W każdym razie potem to było bractwo wymieszane już. Jak mówię, ta nasza kompania się zmieszała już 

z tą resztą, nie było już tak tej więzi takiej, takiej…

I po drodze pan się urwał gdzieś tam, prawda?

I po drodze się właśnie urwałem.

I jak to wyglądało?

Że dochodząc do Puław, do Puław, zapytałem tego konwojenta i Niemca, z którym się… Tego Austriaka, z którym 

się porozumiewałem już w języku niemieckim, gdzie, co – co będzie z nami? I on wytłumaczył, on mnie wytłumaczył 

– resztę nie wiedziało ludzi o tym, bo ja też nie wiedziałem dotychczas – że podzielą, podzielona jest strefa między 

Niemcami a Rosją. Że Wisła jest strefą graniczną. I ci, co pochodzą ze wschodniej granicy, przejdą do, pod opiekę strony 

radzieckiej, a ci, co tu, to zostaną tu od razu… I to jak ten podział nastąpił, i wtedy ja byłem w tej grupie, co miała być 

przekazana stronie radzieckiej. A ponieważ z tych opowieści dziecinnych pamiętam, co dawni legioniści opowiadali 

tym młodym nam dzieciom, co tam się, jaka ta bieda, jaka nędza w tej Rosji itd., no to zacząłem już kombinować, jak 

to się urwać, żeby się tam nie dostać, broń Boże. I tak w tej kombinacji doszedłem do porozumienia z tym Niemcem. 

On tylko… bardziej nie rozmawiał, tylko kiwał, albo „nie”, albo kiwał, tak że taka była rozmowa. I jak powiedziałem, 

że ja chcę scheisse zrobić, to on wyczuł, że ja chcę uciec prawdopodobnie. I tu przy tym skręcie na most na Wiśle, 

to ja tam się rzeczywiście urwałem i do samochodu się dostawałem, ciężarowego takiego, wskoczyłem, który tam 

się zatrzymywał akuratnie w tym miejscu, bo to takie skrzyżowanie było dość mocne na południe albo na wschód 

i północ, tutaj od strony… No i tam się urwałem. Urwałem się, wskoczyłem do tego samochodu i przedostawałem się, 

przedostałem się przez Wisłę, bo pusty był ten ciężarowy wóz, taki do przewożenia ludzi. Klapa była otwarta, więc 

wskoczyłem lekko do tej klapy, no i dostałem się akuratnie do jeńców.

Do kolejnego obozu.

Do kolejnego obozu, który miał być skierowany na wschód.

To był obóz w Puławach, w koszarach był.

Tak jest, tak.

A jak Niemcy w ogóle traktowali polskich jeńców? Były przypadki na przykład, że… Czy w trakcie na przykład tego 
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marszu…

Tak.

… do Puław, były jakieś przypadki, że strzelano na przykład do uciekinierów?

Nie, nie, nie. Nie było ucieczki, nie było może i dlatego i strzelaniny. Ale zresztą mnie się wydaje, że ten Niemiec to by 

też nie strzelał, co się ze mną dogadał, ten Austriak właściwie, to był austriacki Niemiec.

I ten obóz w Puławach udało się panu opuścić, prawda?

Tak jest.

Jak to się stało?

No w Puławach to stanąłem tam, bo wskoczyłem do tego samochodu, samochód tak skręcił do tego zgrupowania, 

gdzie byli jeńcy trzymani, przeznaczeni na wschód. Jeńcy, którzy przeznaczeni na wschód. No i widzę, że coś tam 

jest nie w porządku, cholera, tu jest. Wszystko to to takie tałatajstwo, bo to jeńcy normalni to… Byli bez… Płaszcze 

odpięte, bez koców – no nędza, obrośnięci to wszystko. A ta grupa, co tam nas dotarła potem, stąd, to już, to jak ja 

mówię, ta moja grupa to była, ogoleni byliśmy wszyscy, z plecakiem. Mieliśmy tornistry, w tornistrach coś tam było: 

albo żywność, albo alkohol… Albo papierosy, albo coś do żywienia. No jakoś tak człowiek wygląda jako tako. I mia-

łeś… O! Pasy mieliśmy, w pasach. Plecaki, chlebak, wszystko – normalnie żołnierze, tylko z tym, takie jak, jak warunki 

kapitulacji były, że mogliśmy iść do kapitulacji w pasach. W pasach, w mundurze, normalnym plecaku itd. I tak tam się 

dostałem do tego miejsca. Widocznie to, że byłem inaczej ubrany niż może ci inni tam, zatrzymani, w tych Puławach, 

no to ten oficer niemiecki – on miał, dwie chyba gwiazdki miał, ten niemiecki. Jak się zwróciłem do niego, że tu jest 

dla mnie niesprawiedliwość, bo ja jestem zwolniony do domu, a tu mnie zatrzymali tutaj… I ja tak zaczynam kłamać 

po niemiecku. On się nawet nie wypytywał wiele, wiedział chyba, że ja kłamię, prawdopodobnie, ale mogła mu się 

spodobać moja postawa czy co, że tak wyglądałem, ogolony, że tam, no… Że zasalutowałem po polsku jemu, jak się 

meldowałem temu Niemcowi. No się mogło mu to spodobać, no i skierował mnie na… do przepustki, kazał wypisać 

przepustkę, żebym szedł na Heimat. I tak poszedłem na Heimat. 

Kiedy wrócił pan do domu?

Wróciłem do domu… Pieszo szedłem do… Tak, do Kazimierza… Tak, do Kazimierza doszedłem pieszo i później w Ka-

zimierzu znów dalej pieszo do tego Urzędowa, ale to, to mówię, to było tak, że…

To już była jakaś połowa października chyba, prawda?

To tak, tak, już była połowa października. 
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Czym się pan zajął po przyjściu do domu?

Jak przyszedłem do domu… W domu, no to na razie uciecha, że wróciłem, bo to wszyscy uważali już, że zginąłem, 

że to tam, byłem w Warszawie. Ktoś tam, nie wiem, jakieś plotki zaniósł rodzicom. A ponieważ jeden z braci był 

w niewoli, dostał się do niewoli niemieckiej… Ja wróciłem, to już… że chociaż ja wróciłem, bo ten najstarszy brat to, 

mówiłem, ocalał od wojska, bo pracował w Fabryce Amunicji nr 2 w Kraśniku, więc nie był zmobilizowany, tylko pro-

dukowali dalej tę amunicję do końca, wojna ich tam zastała i został w domu. No więc… Ale on się tak specjalnie, ten, 

ten mechanik, kolega… Brat najstarszy nie interesował się bardzo rolnictwem. No nie był, nie miał daru do rolnictwa, 

był raczej mechanikiem, ale nie rolnikiem. No i tak to cała… Na razie… Na razie ojciec i ja mieliśmy… Jeszcze jak 

matka zmarła, to już było trochę więcej roboty. Bo matka zmarła w czasie wojny.

A jak wyglądało życie w Urzędowie w czasie okupacji?

Ooo, przede wszystkim grupa naszych, takich maturzystów, myśmy się umówili, że jedziemy na Zachód. Tworzyli ją… 

To była taka grupa czterech osób.

A kiedy to było?

To był, no to był…

Koło czterdziestego roku.

Czterdziesty… To był, no, trzydziesty dziewiąty… Czterdziesty chyba rok był wtedy, już czterdziesty rok.

Już zimą, jakoś wiosną?

To było wiosną, tak, bo tak wiosną chcieliśmy iść. To tych czterech urzędowiaków, wszyscy maturzyści, pójdziemy 

na południe, na Węgry, bo tam granica z Węgrami wtedy była. Że się dostaniemy na Węgry, a z Węgier jakoś sobie 

damy radę i prawdopodobnie pojedziemy sobie dalej na zachód do armii polskiej. I tak myśmy wybrali się. I tak my-

śmy dotarli do Sanoka, i w Sanoku tak się rozglądamy… A to myśmy to tak ubrali, z plecakami, tak że aż za bardzo 

rzucający się w oczy, cholera. Nieudolnie, cholera. I tak siedzi nas tych czterech, tak się o coś tam wypytujemy kogoś, 

jak to na Węgry się dostać, jak to, jak owo. A taki podchodzi do nas i posłuchał z boku, słuchał, jeden jakiś taki pan, 

widocznie chyba też oficer polski  w przebraniu, cywilu. Słucha, słucha, podszedł do nas jak nikogo nie było i mówi: 

„Smarkacze – do nas, tak do nas – wy chcecie w takim ubiorze dostać się tak bezczelnie na Zachód? Myślicie, że was 

tu puszczą? O, tu pełne więzienie, tu w Sanoku jest, takich jak wy. Wy spierdalajcie – opieprzył nas jak cholera – wy 

spierdalajcie – mówi – do domu, do domu idźcie synkowie”. Tak nas nastraszył, że cholera, my rzeczywiście… Na-

straszyliśmy i wróciliśmy się. W Kocudze taki był ksiądz z Urzędowa, tośmy się zatrzymali i rada. No trzeba wrócić 

do domu, tu nie ma co. Wróciliśmy bohatersko do Urzędowa z powrotem. I się zaczęła wtedy działalność konspiracyjna 
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właśnie.

Czyli wrócił pan do Urzędowa znowuż, tak? Z Sanoka.

Tak.

Bez problemów, nie było żadnego przeszukania, nic nie było…

Nie było nic.

Czyli… I czym się pan zajął w Urzędowie? Pomagał pan ojcu w gospodarce czy…?

W gospodarce pomagałem, raz, a po drugie, tworzyła się ta tak zwana, przy współpracy NOW, współpracy, to tam 

takiej… Narodowe Siły Zbrojne. I tego, i... Związek wojskowych zawodowych. Tworzyła się… Porozumieli się i two-

rzyli… Utworzyła się szkoła podchorążych w Dzierzkowicach. 

To było w czterdziestym roku jeszcze.

W czterdziestym, tak jest. I ja tam chodziłem do tej szkoły podchorążych.

A jak się pan o niej dowiedział w ogóle?

O tej szkole?

Tak.

No to tam ta organizacja nas, związek wojskowych zawodowych

Związek Walki Zbrojnej. Ale tam ktoś pana wciągnął, jakiś, nie wiem, czy ojciec, czy ktoś inny pana namówił do tego, 

czy…

Nikt mnie nie namówił z rodziny. Ja w rodzinie to troszkę bałem się, żeby nie nalot był. Ja miałem radio, kontakty miałem 

nawet z zagranicą przez to radio. Matka zupełnie przypadkowo raz wpadła, jak ja słuchałem radia. Wystraszyła się, 

bo to rozkaz był niemiecki. Zestraszyła się: „Co ty robisz…” tam tego, a ja mówię: „Mamo – akurat był z Londynu, 

połączenie z Londynem – mamo, mamo, posłuchaj”. Dałem jej słuchawkę. Słucha, słucha gadają, po polsku tam 

mówią. Potem pilnowała mnie, ja już nie potrzebowałem się bać, że matka mnie pilnowała, żeby mnie nikt nie zastał, 

jak ja to radio słucham.

A czy pana rodzina też była jakoś tam zaangażowana w to? Pana ojciec?
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Nie, w konspirację nie był ojciec zaangażowany, nie był, bo, no taki był trochę on – jedynak, no.

Rozumiem. A bracia też nie? Bo jeden był w niewoli, tak?

Jeden był w niewoli, a drugi był, no… Ale w konspiracji się nie, nie angażował.

Mhm. Czyli z całej rodziny pan tylko się zaangażował.

Tak jest, tak jest.

A jak to było? Jak się pan w ogóle związał z konspiracją? Gdzie pan o niej, że tak powiem, usłyszał, kto pana wcią-

gnął? Jacyś koledzy czy…

Do konspiracji wciągnął mnie były kapral policji, Gajewski się nazywał, Konstanty Gajewski, który tworzył komórkę 

ZW… Związku wojskowych zawodowych.

Związku Walki Zbrojnej.

Ten właśnie kapral, policjant, tworzył komórkę tak zwaną Piątki.

A! „Piątki”, mhm.

Piątkę tak zwaną. I on powiedział tak: „Ty, Kostek, będziesz tym piątkowym, dobierz sobie piątkę ludzi i w tej piątce 

będziesz miał kontakt ze mną. W celach konspiracyjnych i dlatego są te systemy piątkowe”. I ja najpierw byłem tym 

takim, takiej sekcji „piątkowej”. Później to się rozrastało, rozrastało i z tych piątek się potworzyły nawet, no jak powie-

działem już, oddziały… Podział organizacyjny, gdzie skupiały się, przy współpracy, na ogół przy współpracy tych 

wszystkich związków konspiracyjnych… Była współpraca, nie było żadnych tam nalotów, że tam, że ty taki a ja owaki, 

ty komunista tam jakiś tam. Na razie było wszystko w porządku, nie było żadnych jakichś związkowych nieporozumień.

A w którym roku to było, jak pana wciągnął on do konspiracji, ten kapral?

To było czterdziesty rok

Czterdziesty rok.

Czterdziesty rok.

I składał pan przysięgę?
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Tak, przysięgę składałem taką właśnie u niego, u tego Gajewskiego.

A on, jako policjant, był tym policjantem granatowym, tak? Czy…

Tak, on był policjantem granatowym przed wojną, w okresie międzywojennym, ale w tej służbie tak zwanej… W jakimś 

tam, oddział był taki wydzielony tej policji do działań specjalnych. Nie był takim jakimś tam policjantem gminnym czy 

coś, tylko on był w policji jakiejś takiej… Niby coś tam było przed wojną, taki oddział specjalny był, do specjalnych 

działań.

A w czasie wojny też był wcielony do tej policji granatowej?

Nie, nie, nie, bo tam ta policja to nie funkcjonowała wtedy już. To był, podział był, prawda. On był w Warszawie, 

Warszawa gdzie indziej, a tutaj to…

A! Bo on w Warszawie wcześniej przed wojną pracował?

Wtedy w Warszawie był, tak.

Aha! Później wylądował w Urzędowie.

Dawniej, dawniej. Potem to w Urzędowie wylądował. Bo z Urzędowa pochodził i wylądował w Urzędowie.

A jak pan wciągał tych kolegów… Może jeszcze inaczej: a w jakich okolicznościach pan składał przysięgę? Pamięta 

pan, co tam towarzyszyło, jak to wyglądało tak technicznie?

To znaczy, dyktował ten Gajewski słowa, a ja powtarzałem. Że ja, tam, pseudonim taki a taki…

I od początku pan miał ten pseudonim Chińczyk czy jakieś inne było?

„Czarnecki” jakiś czas też miałem.

Czyli najpierw pan złożył przysięgę jako „Czarnecki”, tak?

Tak jest, tak.

Rozumiem, że za Stefanem Czarneckim, tak?

Tak jest, tak jest, Stefanem Czarneckim, tak jest.
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A skąd ten pseudonim Chińczyk?

No tak, bo tak, bo taką miałem bródkę taką i nie bardzo zarośniętą, jak Chińczycy mają. I ktoś mnie nazwał: „O! 

Chińczyk”. No i on mówi: „Chińczyk”. Niech będzie Chińczyk. Bo nie miałem silnego zarostu.

A kolegów, których pan wciągał do tej piątki, to byli pana rówieśnicy czy… Kto to był?

To byli początkowo… To byli, jak, no… Sąsiedzi, można tak by nazwać. Z niedaleka był… Ja po… Ja… Takie przed-

mieście w Urzędowie to jest Bęczyn i tam ci, najbliższych wciągałem w takie te, że tworzyli te piątki oni dalej. Ale dalej 

to ja tam specjalnie się nie przejmowałem, bo już później to się utworzyła organizacja, ta, dawnych peowiaków… 

Bo wtedy kontakty były luźne, tamta cała organizacja się już rozdrabniała, troszkę się rozdzielała i w końcu w czter-

dziestym trzecim roku, na początku tego czterdziestego trzeciego roku, zorganizował się oddział „Grzechotnika” 

tak zwanego, oddział „Grzechotnika” w Urzędowie. „Grzechotnik” to dawny sierżant przedwojenny, nazywał się 

Cieszkowski. Jego brat był… Związek wojskowych zawodowych, w związkach wojskowych zawodowych, organizo-

wał tam w Urzędowie jako sierżant przedwojenny. I wtedy… On jako sierżant. A tworzył się… Było tych ludzi trochę 

spalonych, których w Urzędowie trzymało ZWZ, najpierw ich trzymało tych spalonych. Okazuje się, że ci spaleni to byli 

przydatni, bo jak trzeba było komuś wymierzyć jakąś karę, to nie miejscowi robili, tylko pod nadzorem miejscowych 

były te kary wykonywane przez tych spalonych. A tych spalonych to było dużo z województwa… Z tego, z powiatu 

janowsko-kraśnickiego tak zwanego, bo wtedy najpierw Janów był powiatem, potem Kraśnik był powiatem, więc 

z tych terenów było dużo tych spalonych i oni właśnie przychodzili do Urzędowa, jako spaleni, przyjmował ich ten 

urzędowski ZWZ i wykorzystywał ich do jakichś, no, do pewnych rządów ładu, porządku na przykład. Że tam ktoś 

za bardzo kradł las, okradał lasy i wycinał niepotrzebne drzewa. Trzeba było go albo upomnieć, albo coś takiego 

zrobić. No to ci szli najpierw tam, upominali, a jak dalej kradł, to mu dawali w tyłek. Czy tam, przypuśćmy, jakiś nie 

miejscowy, który przypadkowo się znalazł w Urzędowie w czasie wojny i jego rodzina współpracowała, przypuśćmy, 

z Niemcami, te siostry czy coś, córki, no to trzeba było tych córki pohamować, żeby się nie kumały z tymi Niemcami, 

trzeba było ich też tam upomnieć. Więc się ci, ta grupa takich, pod nadzorem miejscowych… Mało tego, nawet w urzę-

dzie miejskim, urzędowskim, było dużo osób, co próbowało współpracy z Niemcami. No to więc, jak wspomniałem 

tak nawiasem, był taki kolega Ludwin, wygnaniec z poznańskiego, który się znalazł… Z mojego rocznika urodzony, 

też po maturze chłopak, który pracował w gminie, znając język niemiecki. Myśmy go wciągnęli, myśmy go wciągnęli 

do organizacji, tego Ludwina Franka po to, żeby mieć wgląd, co się dzieje w tej gminie, kto tam za bardzo służebny 

wobec Niemców jest, a kto mniej służebny, jak to go ukarać. I według jego tych informacji, oddział kierował tych 

tajnych… Nieznanych ludzi, prawda, przez urzędowiaków, do wykonywania… Do tego stopnia, że nawet były kary 

śmierci nawet. Sądy wydawały, konspiracyjne, wydawały wyroki śmierci na niektórych. Na przykład był wyrok dania 

w tyłek temu, proboszczowi urzędowskiemu za to, że za pochówek zamordowanych przez Niemców, wziął, żądał 

zapłaty za pochówek. Więc za to, że za pochówek wziął, no to sąd mu wykazał tam, ileś tam w tyłek i robili ci ludzie 

właśnie nasi, z tego ZWZ-tu wykonywali przez tych obcych ludzi, wykonywali tego rodzaju wyroki.

[01:01:01 koniec nagrania]


