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Od autora

Kiedy w 1948 roku porządkowałem i uzupełniałem mój powstań-
czy notatnik, nie myślałem zgoła, że może być z tego książka. Spi-
sywałem wspomnienia głównie dla mojej matki, nie przywiązując 
zresztą specjalnej wagi do ich formy. Zbyt absorbowało mnie wte-
dy życie bieżące i egzotyka pierwszych lat powojennych. Na moje 
powstańcze wspomnienia nałożyły się doznania z walk na Pomorzu, 
w Kołobrzegu, pod Berlinem i nad Łabą. Przeplotły się z trudnymi 
przeżyciami... Moja wojna wciąż jeszcze nie chciała się skończyć.

W końcu wyciągnąłem jednak zapomniany notatnik i postanowi-
łem go opublikować. Nie jest to bowiem wyłącznie mój pamiętnik. 
Na barykadach Warszawy to dzieje walki chłopców z plutonu Sma-
gi i dlatego również do ich historii chciałbym dopisać dziś posłowie.

Naszego dowódcy, podporucznika Smagi, długo nie udawało 
mi się odszukać. Z rozkazu odznaczeniowego ustaliłem, że nazywa 
się Feliks Murawa1. Wiedziałem jednak, że żyje. Dowiedziałem 

1	 	Podporucznika	Smagę	i starszego	strzelca	Wesołego	odnalazłem	dopiero	w 1964	roku,	po	ukazaniu	się	
pierwszego	wydania	tej	książki.	W późniejszym	czasie	spotkania	autorskie	oraz	624	listy	od	czytelników	
umożliwiły	mi	nawiązanie	 kontaktu	 z  licznymi	powstańcami	 ze	Starego	Miasta,	Powiśla,	Śródmieścia	
i Górnego	Czerniakowa.	Wiele	z tych	wzruszających	listów	zawiera	bezcenne	dane.	Myślę	jednak,	że	Ba-
rykad	nie	powinno	się	naruszać.	Niech	pozostaną	w takiej	formie,	w jakiej	zostały	utrwalone	bezpośred-
nio	po	powstaniu	przez	dwudziestodwuletniego	autora.	Listów	i materiałów,	które	później	otrzymałem,	
wystarczy	na	napisanie	nowej	książki.	Tutaj	chciałbym	jedynie	wymienić	osoby	bezpośrednio	związane	
z moimi	wspomnieniami.	Przede	wszystkim	więc:	dowódca	104	kompanii	por.	Kazimierz	Puczyński,	ps.	
Wroński,	jego	zastępca	por.	Witold	Potz,	ps.	Koperski,	organizatorzy	kompanii	jeszcze	w okresie	okupa-
cji:	Stefan	Szwedowski,	Stefan	Zakrzewski,	Marian	Kotowski,	Janina	Lis-Błońska,	Stanisław	Poznański,	
Edward	Czemier	i inni.	Odezwało	się	też	wielu	żołnierzy	kompanii	ze	wszystkich	plutonów,	m.in.	Kazimierz	
Spóz,	ps.	Satyr	i Barbara	Szubert,	ps.	Iza	z plutonu	pirotechnicznego	por.	Jerzego	Konopczyńskiego,	Jerzy	
Puciło,	 ps.	Gajewski,	Wiesław	Kowalik,	 ps.	Mazur	–	 	 obaj	 z 3	plutonu,	Stefan	Kozakiewicz,	 ps.	Mar-
cin	–	redaktor	pisma	„Iskra”,	po	wojnie	kustosz	Muzeum	Narodowego	w Warszawie,	wybitny	znawca	
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się o tym przypadkiem w czasie pamiętnego dla mnie spotkania. 
W  1948 roku odwiedziłem w  Komorowie gościnny dom moich 
krewnych Zdziechowskich. Rozmowa zeszła na wspomnienia wo-
jenne. Ciotka powiedziała mi, że na piętrze mieszka pewna pani, 
uciekinierka z Warszawy, która straciła syna na Starym Mieście. 
Proszono mnie, abym ją odwiedził. Ociągałem się. Trudna jest 
rozmowa z matkami, którym wojna zabrała synów. Jakże dobrze 
znałem te rozmowy. „Musiał go pan znać, taki mały blondynek 
z niebieskimi oczami. Nie znał pan? To niemożliwe, przecież on też 
był w powstaniu”.

Poszedłem jednak. Kiedy otworzyłem drzwi niewielkiego po-
koiku na piętrze, stanąłem, nie mogąc wykrztusić słowa. Przede 
mną stała matka Wichra – pani Weissowa. Przyglądała mi się 
wzrokiem zimnym, badawczym, pełnym spokoju. Podeszła i uca-
łowała mnie w czoło.

– Nie musisz mi nic opowiadać – powiedziała – wiem, jak to 
było. Znam wszystkie szczegóły. Szukałam go. Długi czas nie wie-
rzyłam. Jesienią czterdziestego piątego roku udało mi się odna-
leźć Teścia i Smagę. Nie chcieli mi powiedzieć prawdy. Byli prze-
konani, że nie pozostały po nim żadne doczesne szczątki. Wreszcie 
zaprowadzili mnie tam. Wzięliśmy łopaty... Leżał bardzo płytko, 
w  koronie dużego leja od bomby. Te same długie buty – oficer-
ki, ubranie, medalik... Zawieźliśmy go na Powązki... na taczkach, 
a potem furmanką.

Dziś, kiedy piszę te słowa, matka Wichra nie żyje, ale ja cią-
gle mam ją przed oczyma, słyszę jej spokojny, rzeczowy głos. Ona 
również jest bohaterką powstania warszawskiego, podobnie jak 
tysiące innych matek, które swych synów oddały Ojczyźnie.

w dziedzinie	historii	malarstwa,	autor	m.in.	pracy	nt.	Canaletta.	Zgłosili	się	również:	Stefan	Śmigielski,	
ps.	Sielski,	 Jerzy	 Żurawski,	 ps.	Karolak	oraz	 żołnierze	Wojskowej	Służby	Kobiet:	Krystyna	Ładkowska,	
ps.	Mika,	Janina	Rucińska,	ps.	Niusia,	Wanda	Łojewska,	ps.	Narcyza,	Sabina	Rogowska,	ps.	Katarzyna.	
Przede	wszystkim	jednak	udało	mi	się	odnaleźć	kilka	osób,	które	na	całym	szlaku	bojowym	2	plutonu	
szturmowego	lub	tylko	w jakimś	fragmencie	działań	były	jego	żołnierzami.	Ich	nazwiska	dołączyłem	do	
listy	żołnierzy	plutonu	znajdującej	się	na	końcu	książki.
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Małego Henia i Ruska spotkałem niedawno na jakimś komba-
tanckim zebraniu. Przyszła również na to zebranie sanitariuszka 
Kazia – Kazimiera Konopczak, a siostra Anna – Barbara Bukała, 
przyjechała z Poznania, gdzie wierna swemu powołaniu pracuje 
w jednym ze szpitali. Wycałowaliśmy się z radości i długo siedzie-
liśmy potem w  staromiejskiej kawiarence na rogu Kamiennych 
Schodków, snując powstańcze wspomnienia. Obie sanitariuszki 
dostały się po powstaniu do niemieckiej niewoli, z której wróciły 
zaraz po zakończeniu wojny.

Mały Henio i  Rusek mogą o  sobie powiedzieć, że cudem 
umknęli śmierci. Jako ranni znaleźli się w szpitalu na Długiej. Po 
upadku Starówki w czasie likwidacji tego szpitala zostali rozstrze-
lani. Tak, rozstrzelani. Kiedy Niemcy kazali wszystkim opuścić 
szpital, oni znajdowali się w podziemiach budynku. Byli w takim 
stanie, że nie mogli ruszyć się z łóżek. Niemcy wrzucili do pod-
ziemi wiązki granatów, a następnie ustawili karabiny maszynowe 
w okienkach piwnicznych, likwidując rannych, którzy nie wyszli. 
Ruska uratował gruby gipsowy opatrunek. Mały Henio ukrył się 
w  stosie poległych. Kiedy zdawało się, że najgorsze minęło, do 
podziemi weszli Niemcy i z pistoletów dobijali dających jeszcze 
oznaki życia. Mały Henio leżał nieruchomo wśród ciał poległych. 
Rusek ostatnim wysiłkiem zwlókł się na podłogę i ukrył się pod 
łóżkiem, na którym leżał zabity już powstaniec. Mimo to otrzymał 
nowy postrzał i stracił przytomność. Następnego dnia o świcie do 
budynku znów przybyła ekipa Niemców. Przez jedno z okienek 
zapytali po polsku, czy jeszcze ktoś żyje. Wołali, aby się nie bać 
i wychodzić. Zdawało się, że po wczorajszej kaźni nikt nie mógł 
się uratować, a  jednak na to wezwanie z  różnych zakamarków 
wypełzły jeszcze trzy osoby. Wyciągnięto je na ulicę. Po chwili 
rozległy się strzały.

Mały Henio i Rusek przetrwali jeszcze jedno najście wrogów, 
którzy strzelali do trupów i szukali kosztowności, a potem do pod-
ziemi nalano ropy i podpalono. Pożar trwał kilka dni. Tliły się łóż-
ka, materace i ciała zabitych. Podziemie wypełniał gryzący dym 
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Obecny grób Wichra i jego rodziców – Polaka i Węgierki – na cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Grupa kolegów autora z żoliborskich Szarych Szeregów
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i straszliwy swąd. Mały Henio przeniósł nieprzytomnego Ruska 
w sam koniec piwnicy, gdzie było niewielkie okienko, przez które 
wpadało nieco świeżego powietrza. Zbudował barykadę z trupów, 
która nie dopuściła ognia.

W kilka dni później wyczerpani głodem i bezsilni wyczołgali 
się na ulicę. Tu znalazł ich na pół żywych jakiś patrol sanitarny 
Czerwonego Krzyża. Udzielono im pierwszej pomocy i  na no-
szach przetransportowano do szpitala pod Warszawą. I stąd mu-
sieli jednak niebawem uchodzić. W czasie wizytacji szpitala przez 
przedstawiciela Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża lekarka 
polska zwróciła uwagę na Ruska informując, że jest to człowiek, 
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który był rozstrzelany. Mimo że informacja została udzielona 
po francusku, towarzyszący Szwajcarowi esesman zrozumiał ją. 
Tego samego dnia wieczorem szukano Ruska, aby go ostatecznie 
zlikwidować. Jednakże obaj przyjaciele, dzięki pomocy tej samej 
lekarki-Polki, zostali już wywiezieni do jednego z pobliskich fol-
warków i tam starannie ukryci.

Mały Henio – Henryk Kleniewski, pracuje dziś w  jednym 
z  warszawskich przedsiębiorstw budowlanych, a  Rusek – Jerzy 
Chybowski, jest kierowcą w Polskim Radiu.

O wiele dłużej pozostawali wśród staromiejskich gruzów obaj 
dowódcy naszej kompanii: porucznik Wroński – inżynier Kazi-
mierz Puczyński, i  jego zastępca podporucznik Koperski – inży-
nier Witold Potz. Kiedy bezpośrednio przed opuszczeniem Starego 
Miasta wracali z kwatery majora Roga, zostali zasypani w jednym 
z domów na Długiej. Zanim mozolnym wysiłkiem zdołali się uwol-
nić z pułapki, wśród gruzów Starego Miasta krążyły już tylko nie-
mieckie patrole. Kilkakrotnie zmieniali swą kryjówkę. Udało im 
się znaleźć zapasy żywności, dzięki którym przetrwali do późnej 
jesieni. Dopiero kiedy Warszawa była już zupełnie pusta, a stada 
spasionych szczurów stawały się coraz bardziej natrętne nawet 
w stosunku do żywych, zdołali wydostać się poza miasto, klucząc 
wśród ruin i unikając spotkania z niemieckimi patrolami. Przejść 
tych ludzi nie omawiam szczegółowo, uczynił to już bowiem Stani-
sław Podlewski w swojej książce Przemarsz przez piekło.

Z Gustawem – zastępcą dowódcy alowskiego batalionu „Czwar-
taków”, spotkałem się w  czterdziestym szóstym roku na kursie 
w Rembertowie. Nastąpiła oficjalna prezentacja:

– Porucznik Stanisław Komornicki.
– Kapitan Edwin Rozłubirski.
Po tej ceremonii roześmieliśmy się obaj, gratulując sobie szczę-

śliwego przeżycia wojny. Z  rozczuleniem wspominaliśmy ową 
sprzeczkę o zrzut na Starym Mieście, która w rezultacie zbliżyła 
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nas do siebie. Gustaw opowiadał, jak w czasie ostatnich dni obro-
ny Starówki część oddziałów Armii Ludowej przeszła kanałami 
na Żoliborz, jak on na czele swego oddziału wycofywał się Mosto-
wą do kanału, jak w Śródmieściu walczyli w składzie zgrupowania 
majora Sarny w Alejach Jerozolimskich i jak potem, do ostatnie-
go niemal człowieka, bronili ulicy Książęcej, aby nie dopuścić do 
przecięcia jedynej drogi łączącej Śródmieście z Czerniakowem. 
Wreszcie, gdy zbliżał się już kres powstania, gdy nad oddziałami 
okrążonymi w Śródmieściu zawisło widmo nieuchronnej niewoli, 
Gustaw zdecydował, że do niewoli nie pójdzie. Niewielkie szanse 
powodzenia miała zaplanowana przez niego akcja przebicia się na 
prawy brzeg Wisły. Było ich zaledwie kilku. Sforsowali linię nie-
mieckiej obrony. Udało im się przedostać przez obsadzone przez 
Niemców Powiśle... Wczesnym rankiem żołnierze trzeciej dywizji 
na Pradze zostali zaalarmowani ogniem nieprzyjaciela, skierowa-
nym na filary wysadzonego mostu Poniatowskiego. Obserwato-
rzy zameldowali, że na filarach są jacyś ludzie, którzy dają znaki. 
Silny ogień uniemożliwiał jednak za dnia udzielenie jakiejkolwiek 
pomocy. Dopiero nocą grupa saperów ruszyła na ratunek. Na 
filarze leżeli ranni, wyczerpani do ostatka powstańcy. Niedługo 
potem porucznik Gustaw zameldował pułkownikowi Marianowi 
Spychalskiemu swój powrót z Warszawy.

Wielekroć jeszcze spotykały się nasze drogi. W  czasie walk 
w  Bieszczadach i  później. Spotykały się i  znów rozchodziły. Za-
wsze jednak łączy nas więź nierozerwalna, więź wspólnej walki 
i wspólnych życiowych doświadczeń...

Przeżycia mojej matki to osobna opowieść. Odprowadziwszy 
mnie na Stare Miasto, dwa dni wracała do domu i nikt nie chciał 
uwierzyć, że udało jej się przejść przez wiadukt nad Dworcem 
Gdańskim. Na wiadukcie stał niemiecki czołg, który zatrzymał się 
tam jeszcze przed wybuchem powstania, a załoga zajęta była niby 
to przy naprawie zerwanej gąsienicy. Kiedy matka zbliżała się do 
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tego czołgu, nikogo nie było na jezdni, załoga siedziała wewnątrz, 
a działo ostrzeliwało plac Muranowski.

Na Żoliborzu została moja babka. We dwie zajęły się zaraz or-
ganizowaniem kuchni dla powstańców. Nie trwało to jednak dłu-
go, gdyż dom na Krasińskiego 8 stał się obiektem planowych bom-
bardowań, aż wreszcie stanął w płomieniach. Ostatni raz matka 
weszła do płonącego już mieszkania, aby zabrać najcenniejsze rze-
czy. Wyjęła z ram stary obraz Murilla, przywieziony kiedyś przez 
pradziada Anzelma Dzwonkowskiego z jego egzotycznej podróży 
do Indii Wschodnich, dwa płótna Gierymskiego, teczkę z rodzin-
nymi dokumentami, wśród których były pergaminy z pieczęciami 
królów polskich, Jana III Sobieskiego, Augusta III i Stanisława 
Augusta, oraz duża paczka listów Piotra Wysockiego, pisanych 
z  Warki do mojego dziada Augustyna tuż przed powstaniem 
1863 roku. Wszystkie te skarby rodzinne umieściła w niewielkiej 
walizeczce i wyniosła z mieszkania, w którym płonęły już stare, 
pamiętające kilka pokoleń, meble. 

Matka i syn w 1945 roku
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Wraz z babką znalazły schronienie w suterenach willi na rogu 
ulicy Pogonowskiego i  Mierosławskiego, gdzie zgromadziło się 
wielu podobnych im uciekinierów. W  kilka dni później na willę 
spadła bomba lotnicza i w jednej chwili zamieniła ją w usypisko 
gruzu. Przez długi czas wydobywały się stamtąd jęki zasypanych 
i mimo natychmiastowego zorganizowania drużyny roboczej, po-
moc była bardzo utrudniona, gdyż sąsiednia wysoka ściana gro-
ziła zawaleniem. Spod gruzu udało się wydobyć tylko sześcioro 
małych dzieci oraz moją babkę i matkę. Babka leżała pod cień-
szą warstwą, ale trudno ją było wyciągnąć, ponieważ miała stopę 
przebitą jakimś żelazem; najpierw trzeba było je przeciąć. Matkę 
wydobyto dopiero po sześciu godzinach i myśląc, że nie żyje, po-
łożono na chodniku i przykryto gazetami; dopiero ktoś ze znajo-
mych2 rozpoznał ją i  stwierdziwszy, że żyje, pomógł odnieść do 
szpitala.

Po dziesięciu dniach do szpitala wszedł Niemiec i ogłosił,  że kto 
nie wyjdzie zaraz o własnych siłach, zginie, gdyż on ma rozkaz wy-
palić pomieszczenia miotaczami ognia. Wspierając się wzajemnie, 
wywlokły się obie na ulicę i dołączyły do grupy ewakuowanych, 
ale grupa szła szybciej i niebawem zostały same. Koło Instytutu 
Chemicznego dostały się pod nalot samolotów radzieckich, które 
ostrzeliwały ulokowane tam stanowiska niemieckich nebelwerfe-
rów. Był piękny, pogodny dzień, a one leżały na pustym polu, ob-
serwując pikujące samoloty, i spokojnie oczekiwały śmierci. Nie 
nadeszła, poszły więc dalej i dołączyły do innej grupy uciekinie-
rów. Grupa ta stała się przedmiotem rabunku ze strony mołojców 
z brygady Kamińskiego. Były świadkami morderstw i obcinania 
palców wraz ze złotymi obrączkami, ale na nie nikt nie spojrzał, 
nawet rabusie odwracali się z pogardą.

Na Okopowej babka straciła przytomność. Samochodami za-
wieziono je na Dworzec Zachodni, a  stamtąd, po całodziennym 
czekaniu na peronie – pociągiem do obozu w Pruszkowie. Pomoc 

2	 	Ks.	prałat	Franciszek	Kuligowski,	wysiedlony	ze	swej	parafii	proboszcz	z Serocka.
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lekarska w Pruszkowie okazała się teorią, z posiłków też nie mo-
gły korzystać, bo nie miały własnych naczyń. W ciągu dwóch dni 
tylko raz udało się matce dostać wodnistej zupy w pożyczoną bla-
szankę od pasty do podłogi.

Po dwóch dniach załadowano je na transport kolejowy jadą-
cy w kierunku Oświęcimia. Były to odkryte lory bez dachów. Na 
stacjach rzucano do wagonów chleb, ale aby go złapać, trzeba 
było zręczności, a obie leżały nieomal w malignie. Kiedy po paru 
dniach pociąg zatrzymał się na stacji w Jędrzejowie, znikła gdzieś 
obstawa i  ludzie rzucili się do ucieczki. Dzięki pomocy współto-
warzyszy niedoli również matka przeniosła nieprzytomną bab-
kę do pobliskiej stodoły. Minęło kilka godzin i jakoś nikt ich nie 
szukał. Wtedy matka zdobyła się na odwagę i wyszła z ukrycia. 
Przypomniała sobie, że pod Jędrzejowem mieszkała kiedyś da-
leka jej krewna Leonia Jaskłowska, której nie widziała od wielu 
lat. Pierwszego napotkanego człowieka poprosiła o sprowadzenie 
dorożki. Nieznajomy przyjrzał się matce ze zdumieniem, ale obie-
cał, że się postara.

Czas mijał, a dorożka nie przyjeżdżała. Nigdzie w pobliżu nie 
było też wody, a  babka była umierająca. Po szmatach, którymi 
miała zawiniętą nogę, ściekała ropa i chodziły wszy.

Jakież było zdumienie matki, kiedy przed stodołę zajechała 
jednak dorożka.

– Zawiezie pan nas do Mnichowa?
Dorożkarz przyjrzał się z  uwagą niezwykłym pasażerkom, 

ubranym tylko w  jakieś podarte halki, niemającym nawet zawi-
niątka z dokumentami. Pokręcił głową, zlazł z kozła i stanął nad 
nieprzytomną babką.

– Zawieze.
– Daleko to stąd?
– Będzie z dziesięć kilometrów, ale zawieze.
Do Mnichowa dotarli wieczorem. Babka majaczyła. Okazało 

się, że dwór został zajęty przez niemieckich lotników, a wszyscy 
mieszkańcy wysiedleni do pobliskiej leśniczówki Rudki.
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– Panie, i co teraz będzie? – zapytała matka.
– Zawiezłem tu, zawieze jeszcze i te trzy kilometry.
– Ale my nie mamy panu czym zapłacić. 
Dorożkarz machnął ręką i cmoknął na konia.
Do Rudek zajechali nocą. Kuzynka oczywiście matki nie po-

znała, ale po wstępnych wyjaśnieniach zajęła się obiema z  całą 
energią. Dano im osobną izbę, czystą odzież, a dorożkarz otrzy-
mał zapłatę. Ona sama zaś wsiadła na konia i udała się zaraz do 
Jędrzejowa po lekarza. Tej kuzynce, Leonii Jaskłowskiej, oraz 
lekarzowi, doktorowi Sędkowi, który do dziś jest dyrektorem 
szpitala w  Jędrzejowie, zawdzięczają obie uratowanie życia. 
W styczniu 1945 roku przeżywały jeszcze przewalenie się frontu, 
ale w marcu czuły się już na tyle dobrze, że postanowiły wracać 
do Warszawy. Zanim ruszyły w drogę, matka jeździła do rodziny 
w Krakowie i wraz ze spotkaną przypadkowo panią Wańkowiczo-
wą przez Czerwony Krzyż szukały po niemieckich obozach swo-
ich dzieci – pani Wańkowiczowa Krysi, a matka mnie.

Gdy zimą 1945 ponownie znalazłem się w Warszawie, rozpo-
cząłem poszukiwania matki. Poprosiłem komendanta posterunku 
milicji na Żoliborzu, aby na ruinach domu Krasińskiego 8 i w in-
nych miejscach rozlepił kartki, że poszukuję matki lub czekam 
jakichkolwiek wieści od niej. Podałem mu swoje imię i nazwisko 
oraz numer poczty polowej 14. pułku piechoty. Natrafiliśmy przy 
tym na pewną trudność: mianowicie kancelaria posterunku nie 
istniała jeszcze – ja byłem pierwszym interesantem – nie było 
więc gdzie zapisać danych, które podałem. Po krótkim namyśle 
komendant posterunku wyjął z piecyka kawałek węgla i z powagą 
wypisał wszystkie moje dane na ścianie, twierdząc, że w tej izbie 
planuje urządzenie kancelarii, więc notatka znajdzie się niejako 
na właściwym miejscu, kartka natomiast mogłaby zaginąć.

Kiedy w marcu matka wróciła do Warszawy, chcąc zameldować 
się w rozwalonym domu wujostwa na Pradze, musiała uzyskać za-
świadczenie o poprzednim zameldowaniu na Żoliborzu. Wydawały 
je posterunki milicji. Poszła więc na Żoliborz, a tam, skoro tylko 
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podała swoje nazwisko, milicjanci pokazali jej ów napis na ścianie. 
Pamiętali to nazwisko, mieli je przed oczyma, ilekroć w mroźne, 
zimowe dni grzeli się przy żelaznym piecyku.

– Komornicka. Ano patrzcie, obywatelko, o  tu jest napisane 
– śmieli się radośnie, że udało im się pozytywnie załatwić jedną 
z coraz liczniejszych petentek. Ale moja matka nie słuchała już ich 
wyjaśnień, klęczała koło żelaznego piecyka pod tą zakopconą ścia-
ną i modliła się. Sądziła, że jestem już zupełnie bezpieczny. Było 
to akurat w owe dni, kiedy dogasały ostatnie walki w Kołobrzegu. 

Najbliższy mój przyjaciel – podchorąży Teść, inżynier Mieczy-
sław Teisseyre – jest pracownikiem Politechniki Wrocławskiej. 
Związał się z tą uczelnią zaraz po wojnie, kiedy tylko otworzyły 
się przed nim bramy stalagu w Altengrabow. Przyjechał do Wro-
cławia, zapisał się na wydział mechaniczny i rozpoczął studia od 
odgruzowywania sal wykładowych i pracowni. Ani poważna rana 
otrzymana na Starym Mieście, po której została mu pamiątka 
w postaci wielkiej szramy, ani obecna praca nie potrafiły jednak 
zniszczyć zakorzenionego w nim „bakcyla przygody”. Niedawno 
wrócił z  Wietnamu, gdzie na górze Cha-Pa, wśród tropikalnej 
dżungli, budował obserwatorium geofizyczne i elektrownię. Ener-
giczny, wysportowany, każdą wolną chwilę poświęca dalekim rej-
som żeglarskim lub górskim wspinaczkom. Z dumą pokazywał mi 
swe dalekowschodnie, etnograficzne trofea, a „patentem od Nep-
tuna”, który otrzymał za mężne zniesienie chrztu równikowego, 
bardziej się chlubi niż sukcesami naukowymi.

Ostatnio spędziliśmy wspólnie urlop. O powstaniu prawie nie 
mówiliśmy. Pochłaniały nas dalekie piesze wędrówki, górskie wy-
cieczki, leśne biwaki. Na jednym z takich biwaków spytałem Miet-
ka o  jego dalsze plany. Wspomniał lakonicznie, że kończy pracę 
doktorską...

Namiot był już rozbity. W  kociołku skwierczała kolacja, któ-
rą pitrasiliśmy sobie przed snem. Ognisko strzelało wysokim 



płomieniem. Na ogorzałej, spalonej podzwrotnikowym słońcem 
twarzy Mietka igrały miedziane odblaski.

– I zamierzasz poświęcić się karierze naukowej, będziesz do-
centem, profesorem?

Roześmiał się.
– W życiu, tak jak w powstaniu: nieważne, czym jesteśmy. To 

sprawa czysto konwencjonalna. Istotne jest, jacy jesteśmy.


