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Wrzesień 1939

Drugiego września staraliśmy się obchodzić imieniny mojej babki, Ste-
fanii, „jak gdyby nigdy nic”. Od odświętnie nakrytego i zastawionego 
stołu oderwały nas syreny alarmowe. Potem wiele razy odbywało się te 
peregrynacje z trzeciego piętra do piwnicy. Z początku w poczuciu, że 
OPL (Obrona Przeciwlotnicza) czuwa, że wszystko jest dobrze przy-
gotowane: szyby były na krzyż zlepione paskami papieru, co miało je 
chronić przed wypadaniem, jeden pokój (na trzecim piętrze!) przyspo-
sobiony na schron przeciwgazowy. Tego gazu wszyscy bali się najbar-
dziej i w braku masek nosili chustki nasączone jakimiś płynami i spe-
cjalnie poszyte maseczki z miałem węglowym. Rodzice zdobyli dla 
mnie prawdziwą maskę przeciwgazową w metalowym pudle w kolo-
rze khaki. Nosiłam ją na ramieniu w pierwszych dniach wojny i par-
ciane paski od niej poraniły mi dotkliwie szyję.

Ojciec miał wyznaczoną mobilizację na szósty czy siódmy dzień 
od wybuchu wojny, ale wyruszył już rankiem 3 września, bojąc się, że 
nie dotrze na czas do celu. Noc poprzedzającą jego wyjście pamiętam 
doskonale. Chodził po domu w spodniach oficerskich z czerwoną po 
bokach wypustką (nigdy przedtem nie widziałam go w mundurze), 
trzymał mnie długo na kolanach i cały czas nucił kabaretową piosenkę: 
„Więc pijmy wino, szwoleżerowie, niech troski zginą w rozbitym szkle, 
gdy nas nie będzie, niechaj nikt się nie dowie, czy było dobrze nam czy 
źle”. Rankiem przyjechał po niego znajomy oficer i moja Matka podała 
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Ojcu szablę, która całe moje dzieciństwo stała za kaloryferem. „Co 
robicie, kolego? – roześmiał się ten oficer – przecież w pierwszym rowie 
to zostawicie”. Potem wsiedli do samochodu i odjechali, a my z Mamą 
stałyśmy na ulicy. W czasie okupacji, gdy nasilały się rewizje i represje, 
szablę trzeba było połamać i stopić w domowej kotłowni. Gdy stała 
jeszcze za kaloryferem w naszym przedwojennym mieszkaniu, związało 
się z nią pewne opowiadanie mojej Mamy o mnie właśnie. Miałam się 
poczuć czymś bardzo urażona przez Romka Czosnowskiego, towarzy-
sza zabaw mego dzieciństwa, i ciągnęłam za ciężką dla siebie szablę, 
wołając w zburzeniu: „Ziabiję, ziabiję!”. Potem nie chciałam przeprosić 
nikogo, a Romek Czosnowski zaproponował Mamie, że może wobec 
tego to on ją za mnie przeprosi. Ostatecznie chyba do dziś niewiele się 
zmieniłam i rozumiem doskonale wszelkie zbrodnie z afektu – szcze-
gólnie na tle urażonej ambicji.

To właśnie ojcu Romka, Stanisławowi Czosnowskiemu, powierzył 
swoją rodzinę mój Ojciec, udając się na front. Czosnowscy mieszkali 
w sąsiednim domu przy Uniwersyteckiej 1. Pan Czosnowski praco- 
wał w Sejmie i postanowił obie nasze rodziny umieścić w hotelu sej-
mowym, który miał schron, a nasze mieszkania znajdowały się przy 
Polu Mokotowskim, skąd spodziewano się niemieckiego natarcia. 
Wyruszyliśmy na Wiejską dwiema dorożkami. W jednej była nasza ro-
dzina (Mama, babcia, Kalka, ja, Wandzia – służąca, pies spaniel i – nie 
wiem dlaczego – wielkie torby z makaronem – jako jedynym zapasem 
na czarną przyszłość). Dostaliśmy pokoje w hotelu, ale tych pokojów 
nie pamiętam zupełnie, bo wszystkie następne dnie i noce przyszło 
nam spędzać w piwnicy. Pan Czosnowski zresztą zaraz nas opuścił 
i – wzywany przez radio przez pułkownika Romana Umiastowskiego – 
wywędrował z tysiącem innych mężczyzn z Warszawy18. A w Sejmie 

18 Płk. Roman Umiastowski (1893–1982). W czasie kampanii wrześniowej 1939 szef propa-
gandy Sztabu Naczelnego Wodza. Zapamiętano komunikat, jaki nadał 6 września, wzywając 
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i hotelu sejmowym mieścił się – oprócz nas – sztab walczącej Warszawy, 
w parku stały działa przeciwlotnicze i cały gmach był pod szczególnym 
ostrzałem niemieckich samolotów. W piwnicy-schronie pełnej kobiet 
i dzieci był stary generał Bolesław Roja19 z równie starą żoną. My, dzieci, 
krztusiliśmy się ze śmiechu – leżąc pokotem na ziemi – słysząc jego 
oburzone gderanie, że żona znów wsadziła nogę do jego kieszeni… 

W chwilach spokojniejszych bawiliśmy się w kuluarach Sejmu 
i oglądali wielkie ilości karykatur posłów i ministrów, które wydoby-
waliśmy z niezamkniętych szaf. Jestem dziwnie spokojna, że później 
karykatur takich w szafach sejmowych byśmy już nie znaleźli. Cała 
proletariacka powojenna nasza władza była tak przerażająco i bezna-
dziejnie poważna! W tych spokojniejszych chwilach szykowaliśmy też 
truciznę dla Niemców. Mieliśmy dużą butelkę, do której wrzucaliśmy 
wszystkie największe świństwa, a którą opatrzyliśmy napisem „Pyszna 
lemoniadka”. Wynika z tego, że my, dzieci, liczyliśmy się z możliwością 
wkroczenia Niemców do Warszawy. A z możliwością tą nie liczyła się – 
jak się okazało – wcale moja Matka. Gdy powiedziano jej o decyzji 
kapitulacji – rzuciła się do najwyższych oficerów z krzykiem: „Kto 
wam na to pozwolił!” – Oficer mamrotał coś o dzieciach i kobietach 
i usłyszał w odpowiedzi, że ona jest właśnie kobietą z dzieckiem i się 
na to nie zgadza…

Przetrwaliśmy kilka szczególnie ciężkich bombardowań, a w czasie 
jednego z nich znalazłyśmy się w oszklonym przejściu między hotelem 
i właściwym Sejmem. Wszystko trzęsło się i waliło, a moja drobna 

ludność Warszawy do budowania barykad, a mężczyzn, którzy do tej pory nie byli zmobili-
zowani – do opuszczenia stolicy i kierowania się na wschód, gdzie mieli podjąć walkę. Ko-
munikat ten wywołał panikę w mieście i tragiczny w skutkach exodus. Umiastowski stracił 
swoje stanowisko. Sam przetrwał wojnę poza krajem, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Po 
wojnie pozostał na emigracji w Londynie (przypis redakcji). 

19 Bolesław Roja (1876–1940), generał, oficer armii austriackiej, Legionów i Wojska Polskiego 
w II Rzeczypospolitej; poseł na Sejm. Zginął w hitlerowskim obozie Sachsenhausen (przy-
pis redakcji). 
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Mama osłaniała sobą mnie i babcię, i… nakreśliła mi na czole znak 
krzyża. Potem było coraz bardziej głodno, a potem trzeba było myśleć 
o powrocie na Raszyńską z babcią, która nie miała sił na taką podróż. 
Wszędzie były barykady i głębokie wyrwy po bombach. W tych lejach 
leżały zabite konie, czasem z wyciętymi przez zgłodniałych ludzi płatami 
mięsa. Ze względu na babcię szłyśmy bardzo długo, a gdy dotarłyśmy, 
okazało się, że nasze mieszkanie na trzecim piętrze nie nadaje się 
do użytku, bo ma zerwaną znaczną część dachu i rozwaloną ścianę. 
Było zamknięte i strzeżone przez dozorcę, straciliśmy więc to tylko, co 
rozerwały pociski nadlatujące z Pola Mokotowskiego – tak „zginęło” 
moje zimowe szkolne zielone palto szachtmajerowskie. 

Dozorca, pan Władysław Tuka, otworzył nam parterowe mieszka-
nie państwa Rydzewskich, które ocalało bez szwanku, a właścicieli na 
razie nie było. Tam zamieszkałyśmy bez pieniędzy i głodne i chodziły-
śmy zbierać na ulicy kartofle, które co bardziej zaradni nosili z działek 
na Polu Mokotowskim. Mama stawiała kabały i pasjanse, by dowie-
dzieć się, czy Ojciec wróci, i wciąż wychodziły jej bardzo złe rzeczy. 
Aż pewnego dnia w październiku (a był to bardzo mroźny i śnieżny 
październik) ktoś zapukał do kuchennych drzwi i w zarośniętym męż-
czyźnie w cywilnym przedziwnym stroju nie rozpoznałam wcale mojego 
Ojca. Był wzięty do niewoli przez armię radziecką i więziony w obozie 
jenieckim w Brześciu nad Bugiem. A że miał stałą zasadę, iż z więzień 
i niewoli należy uciekać, uciekł z warszawskim kolejarzem i na piechotę 
przywędrował do Warszawy. Podobno w tym czasie przejście przez most 
na Bugu nie było jeszcze trudne. Wędrowali potem głównie nocami. 
Nazwiska lekarzy, z którymi był w Brześciu mój Ojciec, znalazły się 
później na listach katyńskich. To byli ci, którzy wierzyli w konwencję 
genewską i odmówili propozycji wspólnej ucieczki.

Ojciec zaraz rozpoczął pracę w klinice, skąd przynosił stare kli-
sze rentgenowskie, zmywał je, kleił za pomocą jakichś kwasów i robił 
z nich szyby. Te szyby chronić nas miały przed mrozem pierwszej 



okupacyjnej zimy, gdy  – po prowizorycznych robotach dekarsko- 
-murarskich – zamieszkaliśmy u siebie na trzecim piętrze. Dach – po-
łożony pośpiesznie – zaraz zresztą zawilgotniał i znaczna część sufi-
tu pokryta była szarozieloną pleśnią, w której, zasypiając, dopatry-
wałam się różnych obrazów.

Dom na Raszyńskiej – zbudowany pod koniec lat dwudziestych – 
jeszcze na stary wzór, a więc z podwórkiem pośrodku, stał się od-
dzielną jednostką, zamykaną o godzinie policyjnej, ale żywą i zgraną. 
Mieszkańcy nie dawali się, pogłębiały się przyjaźnie, wszyscy na swój 
sposób konspirowali. W wielkim kompleksie mieszkań (a wchodził 
weń również okalający nas z drugiej strony dom przy Raszyńskiej 56) 
tylko jedna rodzina wyłamała się i przyjmowała u siebie niemieckiego 
oficera. Oczywiście nikt z tą rodziną nie utrzymywał kontaktów. Za to 
chodziło się na wieczorne koncerty – przez dziurę w siatce oddzielającej 
oba podwórka – na Raszyńską 56, gdzie grywał na fortepianie muzyk 
Władysław Walentynowicz (stryjeczny brat Mariana Walentynowicza, 
który ilustrował Przygody Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego)20 
i śpiewały zaproszone przez niego śpiewaczki. Był to rodzaj sąsiedzkiej 
pomocy: oni dawali muzykę, mieszkańcy domów – dobrowolne składki, 
które pozwalały przetrwać ludziom pozbawionym w tych czasach moż-
liwości pracy zarobkowej.

20 Władysław Walentynowicz (1902–1999), kompozytor, pianista, przed wojną związany z War-
szawą (m.in. jako solista i akompaniator Polskiego Radia), potem z Gdańskiem i Sopotem 
(m.in. pedagog i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej). Brat stryjeczny Mariana 
Walentynowicza (1896–1967), architekta i pisarza, uznawanego za prekursora komiksów 
w Polsce i cenionego ilustratora książek dla dzieci (stały współpracownik Kornela Maku-
szyńskiego). Niezwykłe losy obu Walentynowiczów zob. https://www.stowarzyszeniefidese-
tratio.pl/Presentations0/2012-3Szarapka.pdf (przypis redakcji).


