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Niewielu nas zostało
PATRYCJA BUKALSKA     

Jak co roku, także tego 1 sierpnia – w 75. rocznicę  
– warszawscy powstańcy będą w centrum uwagi. Przez resztę roku zmagają się 

z codziennością, czasem samotnie. To opowieść o nich.

C i wówczas młodsi, którzy do 
walki poszli jako nastolatko-
wie, dobiegają dziś dziewięć-
dziesiątki. Ilu weźmie udział 

w obchodach? Wielu być może nie znaj-
dzie siły, aby wyjść z mieszkania. 

Dla wszystkich jednak to szczególny 
czas: gdy wracają wspomnienia, gdy 
można zobaczyć dawnych kolegów i ko-
leżanki, dowiedzieć się, co u nich słychać. 
Przez kilka dni można zapomnieć o co-
dziennych problemach oraz o coraz bar-
dziej ciążących latach. 

Inaczej  
stąd nie wyjdę

Pokoje w mieszkaniu są zacienione, nie 
jest tak gorąco jak na zewnątrz. Oddech 
dają też jaśminy i rododendrony na 
podwórzu. Duży przedwojenny budynek 
otoczony jest przez cztery ulice, w tym ru-
chliwą Wawelską. Jednak nie odczuwa 
się zgiełku miasta. 

W czasie Powstania był to ostatni 
punkt oporu na Ochocie, nazywany „Re-
dutą Wawelską”; padł 11 sierpnia. 

Halina mieszkała tam z rodzicami 
i dwiema siostrami. 1 sierpnia wyszła 
z domu. Dopiero po kilku miesiącach, już 
w obozie jenieckim, powoli docierały do 
niej wieści o bliskich: kiedy Reduta padła, 
ojca zabito, a matka i jedna z sióstr zostały 
ciężko pobite (o tym, co przeszły, długo 
nie chciały jej opowiedzieć). 

Dziś Halina dalej mieszka w tym sa-
mym mieszkaniu na Wawelskiej. 

Gdy wchodzę, siedzi z telefonem 
w ręce, wśród papierów, dokumentów, 
notesów. 

– To możemy zaproponować – mówi 
do słuchawki. – Dobrze, proszę się zasta-
nowić. 

To kolejna „kombatancka” sprawa 
do załatwienia. Bo Halina Jędrzejewska 
(wtedy nosiła panieńskie nazwisko Du-
dzik), pseudonim „Sławka”, choć ma 
93 lata, niezmiennie zaangażowana jest 
w sprawy kolegów i koleżanek. Nie tylko 
z jej Batalionu AK „Miotła”, ale z całego 
powstańczego środowiska. Jest wicepre-
zesem Związku Powstańców Warszaw-
skich. Ale przede wszystkim jest „Sławką”. 

– A „Sławka” o tym wie? – usłyszałam 
niedawno w rozmowie dwóch wetera-
nów, zmagających się ze służbą zdrowia. 
Bo jak nie wie, to trzeba jej powiedzieć, 
ona coś załatwi, pomyśli, doradzi. Tak 
było kilkadziesiąt lat temu, gdy Halina 
pracowała jako lekarka w jednym z war-
szawskich szpitali, tak jest i teraz. 

W jej historii widać, jak silne są więzi 
między powstańcami, nawet po latach. 

– Kiedyś przyjechałam rano do kli-
niki i na parkingu zobaczyłam kolegę le-
żącego w samochodzie. To był Zbyszek 
Chwaszczewski ps. „Tchórz”, razem by-
liśmy w Powstaniu. Okazało się, że się 
źle poczuł w drodze do pracy i postano-
wił przyjechać do mnie po pomoc – opo-
wiada. – Jestem ortopedą, a on miał pro-
blemy z sercem, ale pomogłam mu dostać 
się na kardiologię. „To mój kolega z Po-
wstania, proszę go przyjąć. Inaczej stąd 
nie wyjdę” – tak mówiłam.

Płakałam dwa razy
„Sławka” także w Powstaniu była gotowa 
zrobić wszystko dla kolegów i koleżanek.

Batalion „Miotła”, wchodzący w skład 
Zgrupowania „Radosław”, przeszedł wy-
jątkowo ciężką drogę: przez Wolę, Stare 
Miasto, kanałami do Śródmieścia, potem 
krótko Czerniaków i jeszcze ul. Książęca 
(Halina: „Musiał ją utrzymać, by unie-
możliwić Niemcom wejście do Śródmie-
ścia”).

„Sławka” była sanitariuszką liniową, 
czyli była z oddziałem cały czas i jak 
chłopcy szli do ataku, biegła z nimi. 
Z ciężką torbą sanitarną. – Nie było czasu 
na myślenie: chłopcy szli, to ja szłam. 
Chłopcy biegli, to ja biegłam. Chłopcy 
padali, to ja padałam – zawsze tak samo 
zbywa pytania o odwagę (dwukrotnie zo-
stała odznaczona Krzyżem Walecznych). 

Kiedyś, podczas walk na Stawkach, 
ranny w brzuch został kolega z oddziału. 
„Sławka” ściągnęła go spod ostrzału, ale 
nie była w stanie zanieść go sama do szpi-
tala. Inni chłopcy też zostali ranni. Popro-
siła więc o pomoc cywilów. – Nie chcieli. 
Teraz myślę, że trudno się dziwić, ale 
wtedy byłam zszokowana odmową. Wy-
ciągnęłam zza paska pistolet i powiedzia-
łam: „Jeśli go natychmiast nie weźmie-
cie, to strzelam” – opowiadała mi kiedyś. 
Ranny trafił do szpitala, ale nie udało się 
go uratować. – Bardzo płakałam. W czasie 
Powstania płakałam dwa razy i to był je-
den z nich – mówiła. – Tak bardzo chcia-
łam go uratować i nie udało się. 

Teraz, 75 lat później, „Sławka” dalej 
ratuje innych. Ostatnio dwukrotnie zła-
mała nogę, ale mimo to dwa razy w ty-
godniu jedzie do siedziby Związku na 
ul. Długiej. – Trzeba przejść w wejściu 
dwa schodki – mówi. – Niech to licho, te 

schodki! Trochę trzeba mi pomóc... Ale 
daję radę. 

Czego potrzeba powstańcom? Według 
Haliny, przede wszystkim codziennej 
opieki i uwagi. – Niektórzy z nas sami już 
nie są w stanie wyjść z domu – opowiada. 
– A chcieliby pójść na spacer. Nie być sa-
memu. 

Zwraca uwagę, że oferować pomoc też 
trzeba umiejętnie, bo w niejednym z ko-
legów zagra jeszcze duma i będzie próbo-
wał pokazać, że radzi sobie sam. 

– Postarzeliśmy się. Pamiętam moich 
kolegów, jak byli tymi młodymi, silnymi, 
szaleńczo odważnymi chłopami. A teraz 
są bezradni, skazani na czyjąś pomoc. To 
takie przykre – mówi.

– Niewielu już z nas zostało. Z moich 
kolegów został już tylko jeden. Wszyscy 
umarli – dodaje i głos się jej łamie. 

W głowie i sercu 
Od kilku lat powstańcy mogą liczyć na 
coraz większą pomoc ze strony władz 
Warszawy. Jest to jednorazowe wspar-
cie finansowe (w tym roku 5 tys. zł), ale 
także np. możliwość bezpłatnego korzy-
stania z taksówek. W 2018 r. rozpoczął 
działalność dom dziennego wsparcia, 
gdzie mogą spędzić dzień i zjeść ciepły 
posiłek. 

Pomagają firmy. Na przykład Ma-
spex w ramach projektu Parasol Histo-

rii – Wspomnienie ’44 włącza się w ak-
cję „Pomoc dla Powstańców” (wsparcie 
finansowe, za pośrednictwem Świato-
wego Związku Żołnierzy AK) oraz w ak-
cję Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” 
(paczki żywnościowe przed świętami). 
Nadal działa „Rachunek wdzięczności”: 
akcja PGNiG, w ramach której powstańcy 
mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 
900 zł rocznie na rachunki za gaz. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, od 1 sierpnia do 
2 października Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny im. Orłowskiego zapra-
sza powstańców na darmowe konsulta-
cje lekarskie, badania diagnostyczne czy 
rehabilitację.

O szczegóły chcę zapytać Agnieszkę Pa-
welec, odpowiadającą za kontakty z wete-
ranami w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Muzeum uczestniczy w konsul-
tacjach dotyczących projektów dla po-
wstańców, a Agnieszka – pracująca tam 
od samego początku – zna potrzeby wete-
ranów lepiej niż ktokolwiek inny. 

Kiedy przychodzę, ma już jednak go-
ści: Zofię Gordon ps. „Iskra” (w Powstaniu 
nosiła panieńskie nazwisko Śliwka) i Ja-
nusza Walędzika ps. „Czarny”. Są ciastka 
i kawa. 

Dostaję swoją w kubku, który Janusz 
zamówił specjalnie dla Agnieszki. Jest na 
nim jego zdjęcie – w mundurze, z biało-
-czerwoną flagą i... w rzadkim modelu 

subaru leone. Bo Janusz kocha samo-
chody, a ten wyjątkowy podarował mu 
syn na 50. rocznicę Powstania. 

Powstańcy uwielbiają Agnieszkę i teraz 
wspólnie wymieniają jej zalety: cierpli-
wość, uśmiech, zrozumienie. 

– Ona wie o nas wszystko, ale ma nas 
nie tylko w głowie, ale przede wszystkim 
w sercu – mówi Zofia. Opowiada, jak kilka 
lat temu zmarli jej mąż i córka. – W tym 
najciemniejszym okresie dzwoniła 
Agnieszka. Co chwila coś wymyślała. Że 
trzeba tam pójść, a tam jest spotkanie, a coś 
jeszcze trzeba zrobić – opowiada. – Najgor-
sze momenty przetrwałam dzięki niej.

– I zawsze jest uśmiechnięta – dorzuca 
Janusz. 

Agnieszka woli zmienić temat i za-
miast o niej, mówimy o zorganizowa-
nych formach pomocy. 

Potrzeba więc pomocy w dostępie do 
opieki zdrowotnej. Ale nie tylko: także 
w sprawach codziennych. Gdy jakiś czas 
temu Muzeum zapytało powstańców 
o ich problemy, okazało się, że jednym 
z największych jest samodzielne przy-
gotowanie obiadu. Bo trzeba zrobić za-
kupy, wnieść ciężkie siatki do mieszka-
nia, ugotować, a potem umyć garnki. Dla 
ludzi w wieku lat 90 i więcej to po prostu 
ogromny wysiłek. 

– Często są ludzie, którzy chcieliby po-
móc, np. w odmalowaniu mieszkania, 

DODATEK DO „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” 31/2019       
redakcja: Wojciech Pięciak, Patrycja Bukalska | proj. graf. Marek Zalejski | fotoedycja: Grażyna Makara  
| typografia: Marta Bogucka, Artur Strzelecki | korekta: Sylwia Frołow, Grzegorz Bogdał, Maciej Szklarczyk
na okładce: przy ul. Malczewskiego na Mokotowie, wrzesień 1944 r. Pierwszy z prawej Jan Markowski  
(pianista i kompozytor, autor „Marszu Mokotowa”), obok sanitariuszka Janina Zaleska „Małgorzatka” (studentka SGGW), 
z  lewej z akordeonem Wacław Żdżarski.   FOT. ARCHIWUM SZCZECIŃSKICH / EAST NEWS
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Do Domu Wsparcia przy ul. Nowolipie weterani mogą przychodzić od poniedziałku do piątku; niektórzy są tu regularnie. 9 lipca 2019 r. 
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wojenne radio. Przypomniana jest histo-
ria patrona szkoły Mirosława Biernac-
kiego, który dowodził słynną redutą po-
wstańczą na rogu ulic Siennej i Towaro-
wej, tzw. Kurzą Stopką. Choć miał 16 lat, 
został zapamiętany jako opanowany i od-
powiedzialny dowódca drużyny. Może 
stąd pseudonim „Generał”. „Pamiętaj, nie 
wolno ci się dać zabić!” – mówił swoim 
żołnierzom przed akcją. 

Kapral Biernacki zginął 30 sierpnia 
1944 r. 

Teraz jego kolega, Janusz, prawie co-
dziennie przychodzi do szkolnej izby pa-
mięci. Mieszka obok, szkoła jest niemal 
jego drugim domem. Opowiadanie o Po-
wstaniu uważa za swój obowiązek: tłu-
maczy, że było reakcją na lata terroru, 
buntem, którego nie można było po-
wstrzymać. 

Miał wtedy 14 lat, niewiele młodsi 
uczniowie grają właśnie w piłkę na 
szkolnym boisku. Jestem tu w połowie 
czerwca, za chwilę wakacje. Gorący dzień, 

na korytarzach już pusto, ale na zewnątrz 
głośno od śmiechu dzieci. 

Janusz żegna mnie na progu szkoły, 
za chwilę wróci do izby pamięci – jej 
ostatni strażnik z ulicy Miedzianej. Jesz-
cze przez chwilę patrzymy na dzieci bie-
gające w słońcu. Nie wiem, o czym myśli. 
Może o tym, co działo się tu 75 lat temu. 
A może o tym, że i on kiedyś tak szybko 
biegał. I że życie jest silniejsze. 

Samemu  
jest smutno

Do Domu Wsparcia na ul. Nowolipie po-
wstańcy przychodzą codziennie od po-
niedziałku do piątku. Są tacy, którzy by-
wają regularnie, i tacy, którzy wpadają od 
czasu do czasu. Przychodzi lekarz, organi-
zowane są koncerty, lekcje obsługi kom-
putera, są wykwalifikowane opiekunki. 
Jest rehabilitacja i gimnastyka. 

Kiedy przychodzę przed południem, 
kilkanaście osób siedzi już wokół stoli-
ków. Piją kawę, czytają gazety, rozma-

wiają. Ci, którzy będą brali udział w gim-
nastyce, mierzą ciśnienie.

– Gimnastykę bardzo cenię, ćwiczenia 
nam służą – mówi Jadwiga Skolimowska 
(wtedy Gadomska, rocznik 1927, ps. „Ja-
dwiga Czarna”). – Czuję się tu jak pączek 
w maśle. 

Zaznacza jednak: – Warszawa przy-
pomniała sobie, że ma powstańców. Ale 
mam żal – nawet nie żal, tylko pretensję 
– że tak późno. Za późno. 

Placówka została otwarta jesienią 
2018 r. 

W fotelach siedzą panowie Kazimierz 
Abramczuk i Czesław Łukasik. Żartują, 
przekomarzają się: – Nie idziesz na gim-
nastykę? To ty leniuszek jesteś! 

Można by przypuszczać, że przeszli 
wspólnie cały powstańczy szlak. – Ależ 
skąd! Poznaliśmy się tutaj – wyjaśnia Cze-
sław. – Byłem wtedy na Ochocie, a Kazik 
na Żoliborzu.

– Przychodzę codziennie – opowiada 
Kazimierz. – Mieszkam sam, a samemu 

a nie wiedzą, jak dotrzeć do powstańców. 
Staramy się to koordynować. Ale czasami 
się spóźniamy i pomoc dociera za późno 
– ze smutkiem przyznaje Agnieszka. 
– Dopiero się jednak uczymy pomocy 
weteranom, a Warszawa jest tu prekur-
sorem. 

Chuda, mała, z warkoczem
Zofia i Janusz dołączyli do Powstania jako 
nastolatkowie. Janusz miał 14 lat („Ale 
byłem wysoki jak na swój wiek” – zazna-
cza), Zofia 16 lat. Oboje byli w Śródmie-
ściu: on w Zgrupowaniu „Chrobry II”, 
ona w Batalionie „Ruczaj”. 

Gdy zaczęły się walki, jak wielu mło-
dych ludzi nie chcieli być bezczynni. 
Tym bardziej że mieli starsze rodzeństwo 
w konspiracji. 

– Mieszkaliśmy na ul. Pańskiej 45. 
Kiedy wybuchło Powstanie, szybko poja-
wili się ranni. Niedaleko, na Mariańskiej, 
zorganizowano szpital, chciałam poma-
gać, więc powiedziałam mamie: „Chcę 
iść walczyć”. Tylko mnie pocałowała: 
„Idź, dziecko” – opowiada Zofia. – Byłam 
chuda, mała, z warkoczem. Wszędzie 
mnie było pełno. Byłam jak iskierka, stąd 
pseudonim. Potem byłam w szpitalu na 
Mokotowskiej. 

– Mnie nazwano „Czarny” – Janusz 
opowiada o swoich powstańczych po-
czątkach. – Miałem starszego o trzy lata 
brata, który już wcześniej był w konspi-
racji. Kiedy 1 sierpnia nie wrócił do domu 
na noc, to wiedziałem, że poszedł do Po-
wstania. Pamiętam ten entuzjazm, szał 

radości, ludzi na ulicach. Myśleli, że to 
koniec wojny. Nie wytrzymałem, rozpie-
rała mnie chęć działania, więc pobiegłem 
do brata – był w okolicy Alei Jerozolim-
skich i Żelaznej. I tak trafiłem do „Chro-
brego II”. 

75 lat później Zofia i Janusz nadal sta-
rają się być aktywni. Spotykają się z mło-
dzieżą, opowiadają. 

– Zawsze przyjmuję zaproszenia. To 
mój obowiązek – mówi Janusz, który 
prowadzi też izbę pamięci „Chrobrego II” 
w szkole podstawowej na ul. Miedzianej. 

– Proszę przyjść do mnie na Miedzianą 
– zaprasza. – W szkole wystarczy zapytać 
o „Dziadka”. Wszystkie dzieci mnie znają 
i pokażą drogę.

Strażnik z Miedzianej 
Szkoła podstawowa nr 26 przy ul. Mie-
dzianej mieści się w budynku XIX-wiecz-
nym, ale mocno przebudowanym. Jak 
wszędzie w tej okolicy, stare podwórka 
i mury sąsiadują z biurowcami połysku-
jącymi szkłem i metalem. Jeszcze coś zo-
stało z przedwojennego charakteru, ale 
teraz to jedna z najdynamiczniej zmienia-
jących się części stolicy. 

Próg szkoły na Miedzianej Janusz prze-
kroczył po raz pierwszy we wrześniu 
1937 r., jako uczeń. Dwa lata później wy-
buchła wojna i szkoła została zbombar-
dowana. W 1944 r. znów był w szkole, ale 
w innym charakterze: już jako łącznik 
w Zgrupowaniu „Chrobry II”. 

Zgrupowanie to walczyło na jednym 
z najważniejszych odcinków powstań-

czego frontu. Osłaniało centrum stolicy 
przed atakami niemieckimi od strony 
Al. Jerozolimskich oraz ulic Towarowej 
i Grzybowskiej. Prasa powstańcza nadała 
mu zaszczytną nazwę: „twardy front”. Od-
dział utrzymał pozycje do końca Powsta-
nia. Szkołę na Miedzianej też obronili. 

– Atakowali nas czołgami, ale do 
szkoły nigdy nie weszli. Podchodzili i od-
stępowali – wspomina „Czarny”. – Mieli-
śmy mało amunicji, trzeba było oszczę-
dzać. W nocy podpełzaliśmy do zabitych 
Niemców i zabieraliśmy broń i amunicję.

Szkoła pozostała w polskich rękach, ale 
było wielu rannych. W dwóch klasach na 
parterze zorganizowano punkty pomocy 
medycznej, dopiero stąd ranni trafiali da-
lej do szpitali. Wielu umierało. – Nie mie-
liśmy ich gdzie grzebać – mówi Janusz. 
– Nie mieliśmy trumien, więc ciała zawi-
jaliśmy w koce. Ale gdzie je pochować? 
Im dłużej trwało Powstanie, tym większy 
to był problem. Każdy skrawek ogródka 
był zajęty. A to lato było, ciepło, więc 
sama pani rozumie...

Razem z ciałami grzebano butelki 
z informacją – imię, nazwisko – z my-
ślą o przyszłych ekshumacjach. – Nie-
kiedy jednak znaliśmy tylko pseudonim 
– wzdycha Janusz. 

Teraz w jednej z tych sal jest pracownia 
historyczna, w drugiej świetlica. Akurat 
nie ma w nich zajęć, jest pusto. Przez okna 
wpada słońce. Jest tak spokojnie, że trudno 
wyobrazić sobie, że umierali tu ludzie. 

Izba pamięci jest na końcu korytarza. 
W niej zdjęcia, hełmy, pociski. Gra przed-
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Z prawej: jedyne zdjęcie Haliny Dudzik (dziś Jędrzejewskiej) ps. „Sławka” z okresu Powstania; była wtedy sanitariuszką Batalionu AK „Miotła”.  
Z lewej: dziś „Sławka” jest zaangażowana w codzienną pomoc dla koleżanek i kolegów. Tu: w mieszkaniu przy ul. Wawelskiej, 10 lipca 2019 r.

Zofia Śliwka (dziś Gordon) ps. „Iskra” miała 16 lat, gdy zgłosiła się do Batalionu AK „Ruczaj”. „Powiedziałam mamie: »Chcę iść walczyć«.  
Tylko mnie pocałowała: »Idź, dziecko«” – wspomina dzisiaj. Na zdjęciu z prawej: w Domu Wsparcia przy ul. Nowolipie, 9 lipca 2019 r. 

DZIELNICE ʼ44

HISTORIĘ POWSTANIA można 
opowiedzieć przez historię 
warszawskich dzielnic. Teren 
opanowany początkowo przez 
powstańców – Stare Mia-
sto, większość Śródmieścia, 
Powiśla, Mokotowa i Czernia-

kowa, część Woli i Żoliborza, 
niewielka część Ochoty i Pra-
gi – kurczył się z tygodnia na 
tydzień. Z czasem powstańcza 
Warszawa to samotne walczą-
ce wyspy. 

PRAGA 
Powstanie na Pradze załama-
ło się niemal od razu, ale też 

od początku nie miało szans 
powodzenia. Dzielnica ta, dla 
Niemców będąca logistycz-
nym zapleczem frontu, była 
pełna ciężkiego sprzętu i świe-
żych oddziałów, które stąd 
ruszały do walki. Z kolei po-
wstańcy uzbrojeni byli gorzej 
niż źle (kilkaset karabinów na 
6 tys. ludzi), a postawione im 

cele (np. zdobycie mostów) 
były wyjątkowo trudne. Walki 
na Pradze szybko wygasają, 
a 4 sierpnia dowódca praskich 
sił powstańczych ppłk. Antoni 
Żurowski „Papież” daje rozkaz 
wstrzymania działań bojowych 
i powrotu do konspiracji. 10-13 
września Praga zostaje zdobyta 
przez żołnierzy 1. Armii Wojska 
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PATRYCJA BUKALSKA: Właśnie skoń-
czył Pan 93 lata i jest Pan, jak 
słyszę, bardzo zajęty. Niedawno 
ukazało się kolejne wydanie Pana 
książki o „warszawskich Robin-
sonach”: ludziach, którzy wbrew 
nakazowi okupanta zostali w mieście 
po kapitulacji Powstania. Ukry-
wali się w ekstremalnie trudnych 
warunkach, w ciągłym zagrożeniu. 
Niektórzy przetrwali aż do stycznia 
1945 r. Pan też był „Robinsonem”.
WACŁAW GLUTH-NOWOWIEJSKI: No wła-

śnie. I z własnego doświadczenia wie-
działem, że Warszawa nigdy nie była 
martwym miastem. Toteż nie mogłem 
pogodzić się z panującą opinią, że „Rzecz-
pospolita Gruzów” – jak sam nazwałem 
popowstańczą stolicę – pozbawiona była 
mieszkańców. 

Pracowałem wtedy – były to lata 70. 
– jako reporter w „Kurierze Polskim”. 
Przekonałem kolegów i zaproponowa-
łem podjęcie akcji „Pierwsi w mieście”. 
I tak gazeta wystąpiła z apelem do war-
szawiaków, by zgłaszali się do redakcji 
ci, którzy przetrwali w 1944 r. w gruzach 
Warszawy. 

Jaka była reakcja na ten apel?
Najpierw była cisza, a potem zaczęli 

przychodzić. Nie przysyłali spisanych 
historii, przychodzili do redakcji osobi-
ście. Rozmawiałem z nimi, słuchałem 
ich, jakże często w osłupieniu. Zebrałem 

bardzo duży materiał, a wybrane histo-
rie zaczęliśmy drukować. Można już było 
wtedy śmielej pisać o Powstaniu.

Stąd już chyba niedaleka droga 
do książki?
Ostatecznie relacji zgromadziłem wię-

cej, niż mogliśmy opublikować w gazecie. 
Akurat wtedy Krajowa Agencja Wydaw-
nicza wprowadziła nową serię „Zdarze-
nia, sensacje, zagadki”. Poproszono mnie 
o napisanie książki o „Robinsonach”, 
czyli bohaterach naszej akcji. Był tylko 
warunek: miałem na to miesiąc! Istne sza-
leństwo! Ale naczelny dał mi wolne, życz-
liwi znajomi przytulili w swoim domu 
w Zakopanem. Siedziałem więc w poko-
iku z widokiem na Giewont i pisałem! 
Książka ukazała się w 1975 r. w nakładzie 
50 tys. Drugie wydanie – w 1982 r. – miało 
nakład 60 tys.

Do dziś mam teczki z relacjami. Wró-
ciłem do nich niedawno, przygotowując 
najnowsze wydanie. Jeszcze raz wszystko 
przeczytałem: to, co było drukowane, 
i pozostałe materiały. Nowa wersja jest 
poprawiona, uzupełniona.

Dziś są nowi czytelnicy. 
Nowe pokolenie! Gdy wydawnictwo 

Marginesy zaproponowało mi przygo-
towanie trzeciego wydania, zgodziłem 
się. Wiedziałem, że to też trzeba zrobić 
szybko, że w moim wieku nie zna się 
dnia ani godziny. Z perspektywy czasu 

Do zobaczenia po wojnie
WACŁAW GLUTH-NOWOWIEJSKI, ŻOŁNIERZ AK:     

Przez pięć lat okupacji moje pokolenie  
musiało przyzwyczaić się do śmierci.  

Ona była nie tylko w siedzibie gestapo, była wszędzie.

żyje się ciężko, smutno i nudno. Tutaj od-
żywam. 

Czesław ma dużą rodzinę, ale do Domu 
Wsparcia przyciąga go uśmiech pracow-
ników. – Zawsze można też porozmawiać 
z kolegami i koleżankami. Są tylko dwie 
zasady: nie rozmawiamy o polityce i Ko-
ściele! A na spory mamy szeryfa – śmieje 
się. – Ja jestem sędzią pokoju. 

Szeryfem jest Zbigniew Daab, ps. „Ka-
piszon”.

Do rozmowy dołącza Krystyna Rybicka 
(wtedy: Mekke). Pseudonim „Lilia”, rocz-
nik 1925, wtedy sanitariuszka Wojsko-
wej Służby Kobiet. – Wcześniej prawie 
przez dwa lata nie wychodziłam z domu. 
A rehabilitacja tak mi pomogła, że po 
domu chodzę sama i to nawet bez kuli 
– chwali pracowników Domu Wsparcia. 
– Tutaj, choć mieszkam blisko, przywozi 
mnie przemiły kierowca.

Placówka to nie tylko pracownicy i po-
wstańcy. To także wolontariusze. Jacek 
Powierza pracował już z wieloma wetera-

nami, dziś przyszedł pierwszy raz z nową 
podopieczną. – Powstańcy mają wspa-
niałe umysły, tylko ciała się już poddają. 
Dlatego potrzebują wsparcia. A ja poma-
gam, bo chcę, bo mogę. Bo po prostu drugi 
człowiek potrzebuje pomocy – wyjaśnia. 

Szefową Domu Wsparcia jest Aleksan-
dra Płońska. – Dom może maksymalnie 
gościć 30 weteranów. Zwykle przycho-
dzi około dwudziestu. Jest stała grupa, 
codziennie przywożona przez kierowcę 
– opowiada Aleksandra. – Gimnastyka 
jest bardzo ważna, nieraz widzimy z ty-
godnia na tydzień, jak niektóre osoby 
stają się sprawniejsze. Myślę jednak, że 
poza takimi praktycznymi sprawami jak 
ćwiczenia czy ciepły posiłek ważne jest, 
że powstańcy mają miejsce, do którego 
mogą przyjść i w którym spotka ich tylko 
dobroć i życzliwość. 

Żeby pamiętać
Wiesław Lechowicz ps. „Kotwica” ma 
94 lata. Poznaliśmy się kilka lat temu, 

podczas pracy nad filmem Ewy Ewart 
„Zdobyć miasto”. Wiesław, który przed 
oraz w czasie Powstania pracował jako 
rusznikarz na Starym Mieście i w Śród-
mieściu, opowiadał nam wtedy o produk-
cji granatów i miotaczy płomieni, o cięż-
kiej matrycy, którą przenosił kanałami 
oraz o chłopcach z miotaczami, którzy 
poganiali go: „Szybciej, szybciej napeł-
niaj!”, gdy trwały walki o szpital św. Jana 
Bożego na Starówce. 

W ciągu kilku ostatnich lat Wiesław 
z powodzeniem przeszedł operację oczu, 
ale zmaga się z innymi problemami zdro-
wotnymi. 

To dotyka wszystkich powstańców: 
diagnozy, szpitale, wizyty kontrolne. Na-
wet w rozmowach w ich własnym gro-
nie to właśnie zdrowie zaczyna wypie-
rać inne tematy. A Powstanie? – Czasem 
wraca, czasem się o tym myśli. Z dziećmi 
czasem o tym porozmawiam – mówi 
Wiesław. – Wolałbym jednak Powsta-
nie namalować. Bo ja mam takie obrazki 

z Powstania w głowie. Jeden zwłasz-
cza pamiętam: szliśmy po nalocie Mar-
szałkowską i zobaczyliśmy dwoje ma-
łych dzieci, a obok starszego człowieka, 
pewnie dziadka, przyciśniętego gru-
zami budynku. Prosił, żeby go dobić... 
Nie mogliśmy tego zrobić, ale też nie 
mogliśmy mu pomóc. Musieliśmy go 
zostawić i te dzieci też. Zameldowali-
śmy o tym w dowództwie. Nie wiem, 
czy ktoś tam poszedł... Pamiętam to tak 
wyraźnie... 

Za oknem upał, mieszkanie na szczę-
ście jeszcze się nie nagrzało. – Jak jest 
chłodno, czasem sam wychodzę – za-
znacza Wiesław. – A jak nie, to dzieci 
i sąsiadka mi pomagają.

Rozmawiamy niespiesznie o tym, 
co dziś, i o tym, co wtedy. – Czy warto 
było? To historia wyjaśni – stwierdza 
„Kotwica”. – Dziś miasto żyje, ludzie 
chodzą po ulicach. Jak wówczas, jak 
1 sierpnia. Tyle że wtedy więcej mło-
dych ludzi nagle się pojawiło i gdzieś 
biegało. Mało kto z młodych dziś zdaje 
sobie sprawę, jaka wtedy była sytuacja, 
czemu Powstanie wybuchło. 

To zawsze było trudne zadanie: wy-
tłumaczyć, opowiedzieć Powstanie. 
Z czasem staje się chyba coraz trud-
niejsze. Przypominam sobie wcześniej-
szą rozmowę z Haliną Jędrzejewską, 
która podkreślała, że teraz najważniej-
sze, żeby ludzie zapamiętali, że było 
Powstanie. I dlaczego było. – To był 
ogromny wysiłek mnóstwa ludzi. Nie 
wolno tego zapomnieć – prosiła. – To 
ważne, żeby młodzi ludzie wiedzieli, 
jaki był nasz stosunek do kraju. Teraz 
to wydaje się dziwne, wiem, ale my 
mieliśmy jedną myśl: co mamy zrobić 
dla kraju, jak pokonać Niemców. I wie-
rzyliśmy – tak długo wierzyliśmy! – że 
się uda. Nie wiem, jak to tłumaczyć.

Może wystarczy pamiętać.
©π PATRYCJA BUKALSKA
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Janusz Walędzik ps. „Czarny” miał 14 lat („Ale byłem wysoki, jak na mój wiek”), gdy zgłosił się do Zgrupowania „Chrobry II”. Dziś opiekuje się 
izbą pamięci w szkole przy ul. Miedzianej, której budynku bronił wraz z kolegami 75 lat temu. Na zdjęciu z lewej: na Powązkach, 30 lipca 2018 r.
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łów opuszcza dzielnicę już 
po pierwszym dniu. Zaciekły 
opór stawiają dwa punkty: 
tzw. Reduta Kaliska i Reduta 
Wawelska. Obrońcy opuszcza-
ją je 9 i 11 sierpnia (z Reduty 
Wawelskiej kanałami, po raz 
pierwszy użytymi do ewaku-
acji). Jednocześnie na Ochocie 
swoją tragedię przeżywa lud-

ność cywilna, zganiana na 
targ warzywny (tzw. Zieleniak) 
przez żołnierzy z brygady 
RONA (Rosyjska Wyzwoleńcza 
Armia Ludowa: częściowo byli 
to żołnierze Armii Czerwonej, 
wzięci do niewoli przez Niem-
ców i zwerbowani do walki 
po ich stronie). Podobnie jak 
na Woli, dochodzi tu do mor-

dów i zbiorowych gwałtów 
na kobietach. Ochota upada 
11 sierpnia.

STARE MIASTO 
W pierwszych dniach Powsta-
nia całe Stare Miasto jest 
w polskich rękach, powstań-
cy zdobywają np. Polską 
Wytwórnię Papierów War-

tościowych, która będzie 
ich bastionem. Jednak pod 
koniec sierpnia dzielnica 
– stale bombardowana oraz 
ostrzeliwana przez artyle-
rię (w tym ciężkie wyrzutnie 
rakietowe, zwane „szafami” 
lub „krowami”) – zamienia 
się w ruiny. 30 sierpnia pod 
bombami w kościele sióstr 

Polskiego, wspieranych przez 
Armię Czerwoną (Niemcy długo 
stawiają tu twardy opór).

WOLA 
Tu początkowo powstańcy od-
noszą sukcesy, a mieszkańcy są 
pełni entuzjazmu. W wolskiej 
Fabryce Kamlera stacjonuje 
Komenda Główna AK. Sytuacja 

zmienia się, gdy zaskoczeni 
początkowo Niemcy zaczynają 
kontratak, z użyciem bryga-
dy Dirlewangera (złożonej 
częściowo z kłusowników i żoł-
nierzy skazanych przez sądy 
wojskowe). Zaczyna się eks-
terminacja ludności, nazwana 
„rzezią Woli”: w ciągu dwóch 
dni, 5-7 sierpnia, w trakcie sys-

tematycznie prowadzonych 
egzekucji ginie co najmniej 
40 tys. cywilów. Wola to także 
wydarzenia, które przeszły do 
legendy: zajęcie obozu kon-
centracyjnego KL Warschau 
(pełniącego funkcję obozu pra-
cy i znanego w mieście jako 
„Gęsiówka” od ul. Gęsiej, obec-
nie Anielewicza; wyzwolono 

tu ok. 350 Żydów) czy obrona 
Pałacyku Michla. Po ciężkich 
walkach siły powstańcze wy-
cofują się z Woli 11 sierpnia, 
przez ruiny getta w kierunku 
Starego Miasta.

OCHOTA 
Powstańcy nie mają tu wielu 
sukcesów i większość oddzia-
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muszę jednak powiedzieć, że powrót do 
tej książki jakby odnowił mój organizm 
– nie tylko głowę! Po tej ciężkiej pracy 
czuję się młodszy, silniejszy.

Musiał Pan wrócić także do swoich 
traumatycznych wspomnień. We 
wrześniu został Pan ciężko ranny 
na Marymoncie. Odcięty od powstań-
czych oddziałów, przetrwał Pan 
sześć tygodni, ukrywając się przed 
Niemcami w piwnicy. Gdy szedł Pan 
do Powstania, było lato, a kiedy 
Pana odnaleziono, gruzy pokrywał 
pierwszy śnieg. 
Powrót do tych przeżyć był trudny. Nie 

przypuszczałem nawet, że aż tak trudny. 
Na szczęście mogłem liczyć na wsparcie 
żony Anny, która zajmowała się też redak-
cją tekstu. Opowiadanie „Jesień na Mary-
moncie” to właśnie zapis mojej historii. 

Gdyby wtedy Niemcy Pana znaleźli, 
zapewne zostałby Pan rozstrzelany. 
Zaglądali nawet do Pana kryjówki, 
ale widząc Pana pokrytego zaschłą 
krwią i ropą, brali Pana za trupa. To 
było balansowanie na granicy życia 
i śmierci?
Tak było, dokładnie tak. Cały ten czas 

na Marymoncie przetrwałem w jakimś 
dziwnym stanie świadomości, półprzy-
tomny. Kiedy znalazła mnie pewna ko-
bieta, w pierwszej chwili uciekła. Wtedy 
oprzytomniałem. Pamiętam, jak krzyk-
nęła i uciekła, a ja poczułem się fatal-
nie – oto pojawiła się szansa na ratunek, 
ale momentalnie zniknęła. Jakbym na-
wet łkał... Na szczęście kobieta wróciła 
po mnie. 

Musiałem umieścić w książce tę histo-
rię. Nie ze względu na siebie, ale na mo-
ich kolegów, którzy tam zginęli, na sani-
tariuszki, które natychmiast biegły z po-
mocą, i których nie uchroniła opaska 
z bandaża z czerwonym krzyżem. Też zo-

Powstania udało mi się zdać maturę i zro-
bić podchorążówkę. W ostatnich dniach 
lipca ogłoszono tajną mobilizację, ale po-
tem kazano nam rozejść się do domów. 
Aż 1 sierpnia zaczęło się: Godzina W! 
Stawiłem się na Żoliborzu w punkcie 
zbiórki, ale poza mną z drużyny dotarły 
tylko trzy osoby. Kilka godzin czekaliśmy 
w niepewności. Nagle w pobliżu rozgo-
rzała walka, głośna strzelanina. A my cią-
gle nie mieliśmy broni. Co z tego, że by-
łem dowódcą? Nie mogłem nic zrobić.

Po jakimś czasie przybiegł chłopak z in-
formacją, że nasz magazyn wpadł. Uzbie-
raliśmy tylko kilka sztuk broni. Było nas 
już wtedy dwunastu. Na rozkaz „Wycho-
dzimy” poszliśmy z dwoma karabinami, 

pistoletem maszynowym i kilkunastoma 
granatami. Po prostu katastrofa...

Dokąd? 
Z bazy na Dolnym Żoliborzu przeszli-

śmy ostrożnie na Marymont. Na początku 
panował kompletny chaos. Dookoła strze-
lanina, a rozkazy wydawali nam jacyś ofi-
cerowie, których nigdy wcześniej nie wi-
dzieliśmy. Sporo obiektów niemieckich 
zaplanowano „do zdobycia”, nie udało się 
zdobyć żadnego. Przewaga sił niemieckich 
uniemożliwiała jakiekolwiek starcia. My 
nie mieliśmy broni.

Mijały godziny. W końcu przyszedł 
rozkaz dowódcy obwodu ppłk. „Żywi-
ciela”: „Zbieramy się o ósmej wieczorem 

stały zamordowane. Dobrze pamiętam, 
jak jedna z nich z czułością opatrywała 
moją strzaskaną rękę...

Pełniliśmy funkcję rozpoznawczą. 
Marymont to była trochę ziemia niczyja. 
Tamtej nocy mieliśmy zorientować się 
w ruchach oddziałów niemieckich. Nad 
ranem zauważyli nas. Uderzyli seriami 
pocisków artyleryjskich. Dwóch chłop-
ców zginęło od razu. Pozostali, wśród 
nich i ja, zostaliśmy ranni. Byłem do-
wódcą tej grupy. Jeden z pocisków ro-
zerwał się tuż przy mnie. Ciężka rana, 
krew i słabo, słabo. Ale trzeba ratować 
chłopców. Skok do pobliskiego budynku 
z cegieł w stanie surowym. I rozkaz do 
lekko rannego Wojtka: „Pędź po pomoc 

do plutonu”. Przybiegli błyskawicznie. 
Z trzema sanitariuszkami. Natychmiast 
przystąpiły do pracy, by czym prędzej 
wycofać się do naszych. Ale było na to za 
późno. Nasz „bunkier” otoczony już ze 
wszystkich stron. Samochody pancerne, 
czołgi, karabiny maszynowe. Kanonada 
za kanonadą. Wiązki granatów wybu-
chają w piwnicy. Moi dzielni chłopcy 
próbują walczyć. Niestety prawie wszy-
scy giną. To niekończący się ból...

To był Pana ostatni dzień walki w Po-
wstaniu. A jak zapamiętał Pan dzień 
pierwszy? 
Byłem dowódcą drużyny w plutonie 

AK na Żoliborzu. Tuż przed wybuchem 

na ulicy Mickiewicza”. Dotarliśmy tam, 
by posłyszeć, że mamy wyjść z miasta 
do Puszczy Kampinoskiej! Totalne za-
skoczenie, żołnierze protestowali. Ale 
nocą wyruszyliśmy. Zatrzymaliśmy się 
we wsi Wiersze. Całą noc lało, byliśmy 
śmiertelnie zmęczeni, mokrzy, zniechę-
ceni. Nastroje minorowe. I dowiadujemy 
się, że rano wracamy na Żoliborz! To był 
straszny dzień. 

Co było potem? 
Udało nam się bezpiecznie wrócić. Nasi 

witali nas entuzjastycznie, tym bardziej 
że z Kampinosu przynieśliśmy sporo 
broni. Nareszcie coś mieliśmy!

Po tym trudnym początku powstań-
com udało się utrzymać Żoliborz 
niemal do końca, do 30 września. Jak 
pamięta Pan tych kilka tygodni walk?
Jednym z największych, jeśli nie naj-

większym przeżyciem, były dwukrotne 
ataki na Dworzec Gdański. To był pomysł 
dowódcy Grupy Północ, który uznał, że 
tylko w ten sposób można uratować Sta-
rówkę. 

Wyjaśnijmy, że w drugiej połowie 
sierpnia Stare Miasto było nieustan-
nie atakowane przez Niemców, 
bombardowane, pod ostrzałem 
artyleryjskim. Warunki tragicz-
ne, brakowało jedzenia i amunicji, 
a jedyne połączenie z resztą miasta 
prowadziło przez kanały do Śród-
mieścia i Żoliborza. Przebicie 
drogi przez Dworzec Gdański miało 
ułatwić wsparcie sił na Starówce 
przez oddziały żoliborskie. 
Starówka już ledwo się trzymała. Mieli-

śmy przebić się z Żoliborza na Stare Mia-
sto, a oddziały ze Starówki miały w tym 
samym czasie uderzyć ze swojej strony. 
Wyznaczono datę ataku na noc z 20 na 21 
sierpnia. Do torów było jakieś 300  metrów 
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Maria Gluth-Nowowiejska i jej czterej synowie. Zdjęcie zrobiono w ogrodzie ich domu  
przy ul. Balonowej latem 1943 r. Od lewej stoją Jerzy (zwany w domu Alkiem), Zbigniew, 
mama oraz Janusz; przed nimi kuca Wacek. Rok później trzech braci już nie żyło.  Wacław Gluth-Nowowiejski dzisiaj.

już głód). Ale od 11 września 
to Czerniaków staje się celem 
ataków: Niemcy chcą od-
ciąć powstańców od Wisły, 
aby uniemożliwić ewentual-
ny desant wojsk sowieckich. 
Powstańcy, liczący na pomoc 
zza rzeki, za wszelką cenę 
chcą utrzymać tę dzielnicę. 
Desant następuje w połowie 

września, ale walczący samot-
nie żołnierze 1. Armii Wojska 
Polskiego pod dowództwem 
gen. Zygmunta Berlinga nie 
są w stanie pomóc powstań-
com. Na koniec walki toczą się 
o poszczególne piętra kamie-
nic. Potworny jest brak wody 
pitnej. 23 września Niemcy 
opanowują dzielnicę.

MOKOTÓW 
Choć nie udaje się tu przejąć 
wielu ważnych niemieckich 
pozycji, to powstańcy opano-
wują sporą część dzielnicy. 
Noszą charakterystyczne 
szare kombinezony robocze 
z zajętych magazynów (tak 
jak z kolei żołnierzy Zgrupo-
wania „Radosław” na Woli 

i Starym Mieście można było 
rozpoznać po panterkach, 
ze zdobytych magazynów na 
ul. Stawki). Zdecydowany 
niemiecki atak na Mokotów 
zaczyna się w drugiej połowie 
września. 26 września oddzia-
ły powstańcze i część cywilów 
próbują ewakuować się kana-
łami do Śródmieścia. Udaje się 

sakramentek, gdzie mieści 
się szpital i gdzie schronie-
nia szukają cywile, w jednej 
chwili ginie tysiąc ludzi. 
W gęstej zabudowie powstań-
cy bronią się zaciekle, ale po 
tym, jak nie udaje się próba 
przebicia połączenia ze Śród-
mieściem, zapada decyzja 
o opuszczeniu dzielnicy. Kilka 

tysięcy powstańców przecho-
dzi kanałami do Śródmieścia 
i na Żoliborz. Zostają ranni 
i 40 tys. cywilów. Wielu zo-
stanie zamordowanych.

POWIŚLE
1 sierpnia wieczorem po-
wstańcy zdobywają część 
terenu elektrowni miejskiej 

na Powiślu. Ma to ogromne 
znaczenie – dzięki prądowi 
mogą funkcjonować szpitale, 
drukarnie, pracują radiosta-
cje, produkowana jest broń. 
Tak jest przez cały miesiąc, aż 
4 września elektrownia zosta-
je zbombardowana. Dwa dni 
później powstańcy tracą całe 
Powiśle.

CZERNIAKÓW 
Gdy wycieńczeni powstańcy 
ze Starego Miasta przecho-
dzą kanałami do Śródmieścia, 
z ulgą przyjmują rozkaz 
kierujący ich oddziały na 
Czerniaków – wydaje się, że 
jest to spokojna dzielnica, 
z ogródkami pełnymi wa-
rzyw (gdy w mieście panuje 
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pustej przestrzeni, którą trzeba było prze-
biec. Mieliśmy iść w drugim rzucie. 
W pierwszym, od naszej prawej strony, 
szły oddziały wileńskie [żołnierze Okręgu 
AK Wilno, którym udało się uniknąć so-
wieckiej niewoli i przeszli aż do Kampi-
nosu – red.]. To byli wspaniali chłopcy. 

Wreszcie przyszedł rozkaz: „Uderzać”. 
Ruszyliśmy pomalutku. Nagle pada: 
„Wycofujcie się!”. Okazało się, że Niemcy 
nie tylko obsadzili cały teren, ale jeszcze 
puścili pociąg pancerny. Wycofaliśmy 
się. Ale pierwsze oddziały już uderzyły. 
Widziałem tych wilniuków, jak biegli. 
Mieli dobrą strategię: jedna grupa biegła, 
druga osłaniała ich z karabinów maszy-
nowych. Potem zamieniali się rolami. 
Udało im się nawet wysadzić niemiecki 
bunkier. Ponieśli jednak ogromne straty. 

Po ataku byliśmy bardzo przygnębieni. 
A tu dowiadujemy się, że kolejnej nocy 
będzie powtórka...

Natarcie powtórzono nocą  
z 21 na 22 sierpnia.

Pawiaku. Kolejny, Jerzy – żołnierz 
3. Batalionu Pancernego „Golski” 
– poległ 9 września. Pożegnaliście 
się wcześniej? 
Nawet nie wiedziałem, że brat wyszedł 

do Powstania. Mama [Maria z domu Ka-
sza, sanitariuszka w AK – red.] nie za-
trzymywała nas. Wcześniej, jak byliśmy 
w konspiracji, zawsze bardzo się niepoko-
iła. Wybiegała wieczorami przed dom na 
ulicę, wypatrując synów. 1 sierpnia wie-
działa jednak, że jeśli wzywają mnie i Alka 
– tak mówiliśmy w domu na brata – to 
musimy iść. I poszliśmy. Po drodze zajrza-
łem do najbliższego kościoła św. Andrzeja 
Boboli. A tam był już Alek. Pomodliliśmy 
się razem, razem wyszliśmy. Cześć, cześć, 
do zobaczenia po wojnie! Tak powiedział: 
„Do zobaczenia po wojnie”. 

Wtedy widział go Pan po raz ostatni. 
Ale leżąc półprzytomny na Mary-
moncie, miał Pan wizję, że brat jest 
obok. Nie mógł Pan wtedy wiedzieć, 
że on nie żyje. 
Istotnie. Alek zginął na początku wrze-

śnia na Powiślu. Czasem myślę... Może 
jednak był tam ze mną, na Marymoncie. 
Tak bardzo go potrzebowałem. 

A mama, która straciła trzech synów?
Nie znam silniejszej osoby niż moja 

mama. Na pozór delikatna, ale jeśli cho-
dziło o nas, miała w sobie niezwykłą 
moc. Tym trudniej jej było, że wybuch 
wojny nastąpił w czasie głębokiej żałoby 
po przedwcześnie zmarłym mężu – tata 
umarł w wieku 46 lat. A każdy dzień oku-
pacji był śmiertelnym zagrożeniem. Ale 
do końca wojny żyła nadzieją, że chłopcy 
się odnajdą, choćby w obozach koncen-
tracyjnych. Prawda była inna. Cierpienie 
pozostało. 

Gdy usłyszała, że Pan przeżył, 
przedarła się na  Boernerowo, gdzie 

Tym razem uderzył nasz oddział. 
Niemcy byli oczywiście przygotowani. 
Mieli artylerię, karabiny maszynowe sie-
kły bez przerwy. I proszę sobie wyobrazić: 
300 metrów! Nawet gdybyśmy biegli jak 
najszybciej, to byśmy nie dobiegli. Można 
się było tylko czołgać. Co jakiś czas próbo-
waliśmy, skuleni, podnieść się. Stale pod 
ostrzałem.

Leżeliśmy koło siebie z moim przy-
jacielem Bohdanem [kapral podcho-
rąży Bohdan Broniowski ps. „Bogdan”, 
ur. w 1926 r., żołnierz plutonu 225 
w Zgrupowaniu „Żmija”, Obwód II „Ży-
wiciel” – red.]. Znaliśmy się od lat, miesz-
kaliśmy koło siebie, razem trafiliśmy do 
konspiracji. Nagle zobaczyłem, że Boh-
dan, jak gdyby nigdy nic, wstaje, idzie... 
Krzyczę: „Padnij, padnij!”. Stanął, odwró-
cił się. „Zaraz zrobią z nas jatkę, idę do 
nich” – powiedział. I poszedł. Myślę, że 
był w szoku. Podniosłem się, popędziłem 
za nim. Po kilku metrach runąłem na zie-
mię – taki był ostrzał. Wreszcie dotarł do 
nas rozkaz: „Wycofać się!”.

WACŁAW GLUTH-NOWOWIEJSKI 
(rocznik 1926, tu na zdjęciu 
z lipca 1944 r.), syn legionisty 
i współpracownika marszałka 
Piłsudskiego, pułkownika 
Alojzego Gluth-Nowowiejskiego. 
Do konspiracji wstąpił w 1942 r. 
W Powstaniu Warszawskim 
walczył w Zgrupowaniu AK 
„Żmija” na Żoliborzu. Ranny, 
ukrywał się na Marymoncie  
do połowy listopada 1944 r. 
Po wojnie podjął studia na UW. 
W 1948 r. aresztowany przez 
komunistów, skazany na 8 lat 
więzienia, zwolniony w 1953 r. 
Pracował jako dziennikarz, 
wydał kilka książek. W tym 
roku wydawnictwo Marginesy 
wznowiło jego książkę 
„Nie umieraj do jutra”. 

Pan leżał w szpitalu, choć to była 
strefa przyfrontowa i dotarcie tam 
wydawało się niemożliwe. 
Matki nic nie powstrzyma! 
Pamiętam, jak już po wojnie ubecy 

przyszli mnie aresztować. Nigdy nie za-
pomnę jej spojrzenia, gdy mnie wypro-
wadzali. Potem przez pięć długich lat jeź-
dziła do wszystkich kolejnych więzień, 
w których mnie trzymano. Widziałem, 
jak coraz bardziej mizerniała...

W 1949 r. skazano Pana na 8 lat 
więzienia za nielegalne posia-
danie broni. Jak Pan to wszystko 
przetrwał? Wojnę, powojenne wię-
zienie... Pana książka nosi tytuł „Nie 
umieraj do jutra”. O to chodziło? 
Przetrwać kolejny dzień? 
Może, może... Wydaje mi się, że to, co 

ja czułem, czuło całe moje pokolenie. 
Nasza trauma zaczęła się we wrześniu 
1939 r. Potem pięć lat niemieckiego ter-
roru. I Pow stanie. Moje pokolenie mu-
siało przyzwyczaić się do śmierci. Śmierć 
była stale. Nie tylko w alei Szucha, w sie-
dzibie gestapo, wszędzie. 

Jak przetrwałem? Miałem to szczę-
ście, że moi rodzice mieli w sobie dużo 
dobroci, życzliwości. Ojciec był opty-
mistą. Mimo tego, co przeżył w oko-
pach I wojny światowej [Alojzy Gluth-
-Nowowiejski był oficerem liniowym 
5. Pułku Legionów; otrzymał Order Vir-
tuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecz-
nych – red.]. Ten optymizm jest także we 
mnie.

Nawet po dramacie okupacji potrafili-
śmy założyć z kolegami na uniwersyte-
cie klub „Keep smiling” [ang. uśmiechaj 
się]. Żeby odreagować wojnę, nacieszyć 
się życiem. Zdumiewające, że ten zaszy-
frowany uśmiech w czasie śledztwa w UB 
dołożono mi do aktu oskarżenia. 

©π  Rozmawiała PATRYCJA BUKALSKA
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Wacław Gluth-Nowowiejski pokazuje okno piwnicy, w której się ukrywał. Koniec lat 70. XX w.

Spotkał się Pan później z Bohdanem?
Natychmiast obiegłem żoliborskie 

szpitale powstańcze. Pełno rannych po 
tych atakach, co chwilę kolejnego przy-
noszą. A Bohdan... Dostał serię w brzuch. 
Zginął na miejscu. 

W swojej książce tak opisał Pan po-
wstańcze odczucia: „A jakie my dziś 
mamy dać świadectwo? Nie jesteśmy 
nowicjuszami, nieobca nam sztuka 
walki. Wiemy, że teraz nie mamy 
szans, że to nie służba, to raczej 
ofiara ojczyźnie”. Tak Pan myśli 
o tym czasie, np. o Dworcu Gdań-
skim? Że to była ofiara?
Mam być szczery? 

Oczywiście. 
To nie spodoba się pewnie niektó-

rym powstańcom, ale atak na Dworzec 
Gdański nie miał sensu. Nie było moż-
liwości, żeby tymi siłami się przebić. 
Niemcy mieli przygotowane bunkry, sta-
nowiska artylerii, mogli nas zmieść z po-
wierzchni ziemi. Pierwszego dnia próbo-
waliśmy, drugiego... Nie wolno nas było 
tam znowu posyłać. Szliśmy i mijaliśmy 
trupy kolegów. Nie mieliśmy szans.

Zginęło wtedy kilkuset powstańców. 
A jak Pan dziś, po 75 latach, ocenia 
całe Powstanie? To była służba czy 
ofiara? 
I to, i to. Pamiętam, jak pierwszego dnia 

Powstania zginęło tylu chłopców, bo szli 
z tymi pistolecikami, granatami. Z bra-
wurą, na wariata. Z jedną myślą: iść i zdo-
być. Taka była atmosfera wśród młodych. 
Ja też tak czułem.

Pana rodzina poniosła wielkie straty. 
Miał Pan trzech braci, wszyscy 
zginęli. Dwóch, Zbigniew i Janusz, 
jeszcze przed Powstaniem: zostali 
rozstrzelani 14 kwietnia 1944 r. na 

kowską wykop, osłonięty 
workami z piaskiem. Przejście 
jest pod ostrzałem, ale uda-
je się je utrzymać do końca; 
przebiegają nim łącznicz-
ki z rozkazami, przechodzą 
cywile i harcerze z listami 
(działa poczta polowa). Wa-
runki życia w Śródmieściu 
są nieco lepsze niż w innych 

dzielnicach: powstańcy, któ-
rzy docierają tu kanałami ze 
Starego Miasta, są zdumie-
ni widokiem szyb w oknach 
i liści na drzewach; w tym 
czasie na Starym Mieście 
są już tylko ruiny. Śródmie-
ście jest miejscem wydarzeń 
symbolicznych i ważnych, jak 
zajęcie „Prudentialu” (war-

szawskiego drapacza chmur), 
czego sygnałem jest wywie-
szenie na dachu polskiej flagi 
lub zdobycie gmachu PAST-y 
(Polskiej Akcyjnej Spółki Te-
lefonicznej). Niemcy planują 
szturm na tę ostatnią walczą-
cą dzielnicę, ale wcześniej 
dowództwo AK podejmuje 
negocjacje. 2 października 

wchodzi w życie „Układ o za-
przestaniu działań wojennych 
w Warszawie”, będący fak-
tyczną kapitulacją Powstania. 
Układ obejmuje całe miasto, 
nie tylko Śródmieście. Po-
wstańcy i cywile opuszczają 
Warszawę, która w kolejnych 
tygodniach będzie systema-
tycznie  niszczona.  ©π PB

nielicznym. Niemcy piętrzą 
wodę w kanałach, wrzucają 
granaty, wpuszczają gaz.

ŻOLIBORZ 
Tutaj zaczęło się Powstanie 
– przedwcześnie, bo ok. go-
dziny 13.50 (a nie zgodnie 
z wyznaczoną „Godziną W”, 
czyli 17.00): do niespodziewa-

nej wymiany ognia dochodzi 
między grupą powstańców 
transportujących broń i nie-
mieckim patrolem. Stracony 
zostaje tym samym element 
zaskoczenia. Po pierwszych 
chwilach chaosu – gdy wie-
czorem 1 sierpnia większość 
oddziałów żoliborskich 
wychodzi do Puszczy Kam-

pinoskiej, aby potem zaraz 
wrócić – udaje się opanować 
sporą część dzielnicy. Powsta-
je tzw. Republika Żoliborska, 
mająca cywilny samorząd. 
30 września Żoliborz – odcię-
ty od Śródmieścia i od dwóch 
dni atakowany ze wszystkich 
stron przez Niemców – musi 
skapitulować.

ŚRÓDMIEŚCIE 
Aleje Jerozolimskie – kon-
trolowane przez Niemców na 
odcinku między Marszałkow-
ską a mostem Poniatowskiego 
– dzielą Śródmieście na 
Północ i Południe. Jedyne 
przejście prowadzi przez zbu-
dowany przez powstańców 
między Kruczą a Marszał-


