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Od Wydawcy

Pierwsze, i jak na razie jedyne, wydanie tej ksi¹¿ki mia³o miejsce
blisko trzydzieœci lat temu w niewielkim nak³adzie w Stanach Zjed-
noczonych. Drugie wydanie, które trzymaj¹ pañstwo w rêku, uka-
zuje siê w 25. rocznicê œmierci autora. W 2012 roku doczesne szcz¹t-
ki Zofii i Stefana Korboñskich zosta³y zgodnie z ich wol¹ przenie-
sione do Polski i pochowane w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej na
warszawskim Wilanowie. Dziêki ¿yczliwoœci rodziny autora, Fun-
dacji im. Stefana Korboñskiego oraz Archiwum Akt Nowych
w Warszawie uda³o nam siê uzupe³niæ to wydanie o wiele no-
wych zdjêæ. Tekst zosta³ równie¿ opatrzony przypisami oraz in-
deksem nazwisk.
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Od Autora

Do napisania tych wspomnieñ po kilkudziesiêciu latach i prze-
wa¿nie z pamiêci sk³oni³o mnie g³êbokie przekonanie, ¿e ta „Po-
lonia Restituta”, to Dwudziestolecie Niepodleg³oœci poprzedzone
przesz³o stuletni¹ niewol¹ i podzia³em Polski na trzy zabory –
rosyjski, pruski i austriacki, i zakoñczone now¹ niewol¹ zama-
skowan¹ dekoracjami niepodleg³oœci, która ju¿ trwa czterdzieœci
lat, ma wielkie historyczne znaczenie. W tym Dwudziestoleciu
ka¿dy wolny, niepodleg³y dzieñ siê liczy i ka¿de wolne, niepodle-
g³e wydarzenie siê rachuje. Ka¿dy, kto ma coœ do powiedzenia
o tym Dwudziestoleciu, powinien chwytaæ za pióro i ka¿de wy-
darzenie upamiêtniaæ. Jeœli ma³o znane, to w po³¹czeniu z innymi
zamieni siê na pewne zjawisko ¿ycia niepodleg³ego, które nabiera
znaczenia i wartoœci historycznej.

Moje Dwudziestolecie Niepodleg³oœci jest o tyle bogate, ¿e
sk³ada siê na nie z jednej strony walka z broni¹ w rêku o odro-
dzon¹ Polskê, nauka, praca i polityka, z drugiej bujna m³odoœæ,
czasami szalona, upojenie przyrod¹ i przygod¹ oraz weso³e, nie-
raz lekkomyœlne ¿ycie.

Ozdobi³o je spotkanie z szeregiem wybitnych osobistoœci,
które odegra³y w nim znakomit¹ rolê. Na czo³o wysunêli siê tacy
polityczni przywódcy, jak trzykrotny premier Wincenty Witos,
marsza³ek sejmu Maciej Rataj, wicepremier Stanis³aw Thugutt,
czo³owy legionista Józef Pi³sudski, Kazimierz Bagiñski, mój cio-
teczny brat pose³ dr Zygmunt Graliñski i przywódcy Polskiej
Partii Socjalistycznej: Mieczys³aw Niedzia³kowski i Stanis³aw Du-
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bois. Obok nich dzia³ali tacy wybitni prawnicy jak prezes Pro-
kuratorii Generalnej Stanis³aw Bukowiecki, profesor Alfred Oha-
nowicz, czo³owe postacie palestry Leon Berenson, Eugeniusz
Œmiarowski, Wac³aw Szumañski, Stanis³aw Szurlej, Leon Nowo-
dworski, Zygmunt Nagórski i Stefan Urbanowicz. Do nich siê
przy³¹czaj¹ inni, wiêkszej lub mniejszej miary, na ³amach tej
ksi¹¿ki.

W tym Dwudziestoleciu Niepodleg³oœci nie brak blasków
i cieni, walki i ofiar, ale ta jedna karta w naszej przesz³o tysi¹clet-
niej historii prawdy siê nie boi i br¹zu nie potrzebuje.
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Od wydawnictwa

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy Wam jeszcze jedn¹ najbardziej aktualn¹ ksi¹¿kê pióra
znanego pisarza, polityka i bojownika walcz¹cego z wrogami Pol-
ski od zarania swej m³odoœci.

Stefan Korboñski urodzi³ siê w pocz¹tkach bie¿¹cego stu-
lecia w miasteczku Praszka, powiat Wieluñ, w jednopiêtrowym
domu zbudowanym z rudy wydobywanej w okolicy, sk¹d
z okien rozlega³ siê widok na ³¹kê i Prosnê, stanowi¹c¹ wów-
czas granicê miêdzy cesarstwem rosyjskim i niemieckim. Nie-
mowlê w rodzinnej ko³ysce budzi³y w nocy ze snu strza³y ka-
rabinowe carskiej stra¿y granicznej do przemytników brodz¹-
cych w nocy przez Prosnê, od których siê w Praszce roi³o. Jako
czteroletnie dziecko nauczy³ siê czytaæ na oprawionych tomach
„Tygodnika Ilustrowanego” i zapozna³ siê z polityk¹, domaga-
j¹c siê od matki wyjaœnienia, dlaczego z drugiej strony Prosny
ziemia jest obca, a swoja w Praszce. Gdy, rozwijaj¹c siê szybko,
poj¹³ tê ró¿nicê, nie pogodzi³ siê z podzia³em Polski i zacz¹³
granicê lekcewa¿yæ, przep³ywaj¹c w pe³ni dnia Prosnê z ubra-
niem umocowanym paskiem na g³owie po to, by po pruskiej
stronie, na stacji kolejowej w Zawiœnie, dostaæ z automatu za
dziesiêæ fenigów tabliczkê czekolady. Schwytany pewnego razu
przez stra¿ graniczn¹ i surowo ukarany przez ojca rozsta³ siê
z czekolad¹, ale nie z Prosn¹, na której zalewach regularnie raz
do roku póŸn¹ jesieni¹ wpada³ po szyjê w wodê, próbuj¹c lodu,
czy trzyma.
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Obok tego, matka zapozna³a go z histori¹ prowadz¹c w Dzieñ
Zaduszny na cmentarz i t³umacz¹c, dlaczego przystraja kwiatami
i zapala œwieczki na kwadratowym grobie powstañców z 1863 roku,
b¹kaj¹c coœ o tym, ¿e jej ojciec ukrywa³ powstañców w swej gorzel-
ni czy te¿ m³ynie, a dziadek Korboñski by³ takim powstañcem.

Niestety, ojciec Stefana Korboñskiego, równie¿ Stefan, sekre-
tarz miejscowego s¹du, zaziêbiwszy siê w zimie na polowaniu, zmar³
w wieku lat 36 na galopuj¹ce suchoty i dziewiêcioletni Stefan z matk¹
i reszt¹ rodzeñstwa, starszym bratem Stanis³awem i siostrami Mari¹,
Stefani¹ i Jadwig¹, znalaz³ siê w Czêstochowie, gdzie zacz¹³ uczêsz-
czaæ do pañstwowego rosyjskiego gimnazjum. Ale równoczeœnie
zacz¹³ wzrastaæ w cieniu Matki Boskiej Czêstochowskiej, która na
jego rozwój i ¿ycie wywar³a decyduj¹cy wp³yw.

Nauczenie siê w gimnazjum jêzyka rosyjskiego nie wp³ynê³o
jednak¿e ujemnie na rozwijaj¹cy siê w ma³ym Stefanie patriotyzm
i schwytany na czytaniu wydanej w Galicji, zakazanej ksi¹¿ki
G¹siorowskiego Grom Maciejowicki, odsiedzia³ to w szkolnym
areszcie po dwie godziny w kilka niedziel, po nabo¿eñstwie.

Wybuch pierwszej wojny œwiatowej zasta³ Stefana Korboñ-
skiego i starszego o dwa lata brata Stanis³awa, na wakacjach
u stryja Kazimierza, w jego parow³ókowym maj¹tku Koszuty Po-
duchowne, powiat S³upca, gdzie przez dwa lata zapozna³ siê do-
k³adnie z gospodarowaniem na ziemi.

Pod koniec wojny Stefan Korboñski wróci³ do Czêstochowy,
tym razem do polskiego gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza.
W dniu 11 listopada 1918, jako konspiracyjny cz³onek Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW) wzi¹³ udzia³ w rozbrojeniu Niem-
ców, zaœ po paru tygodniach, uciek³szy z gimnazjum wst¹pi³ do
wojska polskiego w Przemyœlu po to, by wzi¹æ udzia³ w obronie
Lwowa przed Ukraiñcami. Znalaz³ siê wówczas na froncie pod
Gródkiem Jagielloñskim, gdzie odda³ pierwsze strza³y do nieprzy-
jaciela. Z kolei, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920,
wst¹pi³ ponownie ochotniczo do wojska i s³u¿y³ w 29-tym pu³ku
Strzelców Kaniowskich. Chwalebnym dowodem tego by³o umiesz-
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czenie na jego maturze gimnazjalnej drukowanej wzmianki, ¿e
„W roku 1920 stan¹³ w szeregach armii w obronie ojczyzny”.
Wreszcie, w maju 1921 roku, Korboñski ponownie porzuci³ gim-
nazjum, by wzi¹æ udzia³ w Trzecim Powstaniu Œl¹skim, gdzie
walczy³ pod Pawonkowem i Olesnem.

Pod wp³ywem zawodu swego ojca, wstêpuje Stefan Korboñski
w roku 1921 na wydzia³ prawny Uniwersytetu Poznañskiego, dzie-
l¹c czas na pobyt w Poznaniu i S³upcy, gdzie siê osiedli³a jego matka
z reszt¹ rodziny. Poœwiêca siê przede wszystkim prawu, ale budzi
siê w nim równie¿ instynkt spo³eczny i polityczny oraz poci¹g do
historii. Zak³ada w S³upcy klub spo³eczny, redaguje jednodniówkê
z histori¹ tego miasta, urz¹dza odczyty, dyskusje, zabawy i organi-
zuje zespó³ teatralny, a poza tym piêæ dru¿yn pi³ki no¿nej. Na sku-
tek rozg³osu zaczynaj¹ do niego nap³ywaæ stare dokumenty i kroni-
ki historyczne, które deponuje w Archiwum Pañstwowym w Po-
znaniu. W zakresie polityki, po g³êbokich i d³ugich rozmyœlaniach
i po nabraniu przekonañ demokratycznych, decyduje siê powi¹zaæ
swoj¹ przysz³oœæ z ruchem ludowym, widz¹c w warstwie ch³op-
skiej najwiêksz¹ si³ê i przysz³oœæ Polski. Rozpoczyna zatem dzia³al-
noœæ jako doradca prawny sekretariatu Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego Wyzwolenie w Poznaniu, w którym wspó³pracuje blisko
ze studentami Józefem Resztakiem i Józefem Kom¿¹.

Po zdobyciu dyplomu uniwersyteckiego, odbyciu aplikacji
s¹dowej i zdaniu egzaminu sêdziowskiego, Korboñski pracuje
przez dwa lata w Prokuratorii Generalnej, po czym opuszcza Po-
znañ i przenosi siê do Warszawy, gdzie otwiera kancelariê adwo-
kack¹ wraz ze starszym od siebie ciotecznym bratem, dr. Zyg-
muntem Graliñskim1, by³ym dyplomat¹ i pos³em na Sejm z ra-

1 Zygmunt Graliñski (1897-1940), prawnik, adwokat, dzia³acz ruchu ludo-
wego (PSL „Wyzwolenie”), pose³ na Sejm. Wystêpowa³ jako obroñca dzia-
³aczy ludowych w procesach politycznych, m.in. w procesie brzeskim.
W 1940 zosta³ mianowany pe³nomocnikiem rz¹du w Kanadzie. W drodze
na placówkê zgin¹³ na statku „City of Benares” storpedowanym przez nie-
miecki okrêt podwodny U-48.
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mienia Wyzwolenia. W Warszawie Stefan Korboñski poznaje Zo-
fiê Ristau, któr¹ poœlubia 10 lipca 1938 roku.

Jeszcze przed po³¹czeniem siê w r. 1931 Polskiego Stronnictwa
Ludowego Piast, Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie
i Stronnictwa Ch³opskiego w jedno Stronnictwo Ludowe, Korboñski
uaktywnia siê politycznie, rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ i zostaje wy-
brany najpierw prezesem powiatowym Stronnictwa Ludowego
w £om¿y, a nastêpnie prezesem wojewódzkim Stronnictwa
Ludowego w Bia³ymstoku i cz³onkiem G³ównego S¹du Partyjnego.
W tym charakterze wyje¿d¿a on co tydzieñ z Warszawy w ³om¿yñ-
skie lub bia³ostockie i pracuje wraz z sekretarzem, by³ym pos³em W³a-
dys³awem Prag¹ nad rozbudow¹ organizacyjn¹ i ideow¹ Stronnic-
twa Ludowego. Nale¿¹c do antyrz¹dowej opozycji, bierze udzia³
w roku 1930 w Kongresie Centrolewu w Krakowie, zaœ w roku 1937
w ogólnokrajowym strajku ch³opskim. W tym czasie dochodzi do
jego. bli¿szej wspó³pracy i przyjaŸni z prezesem Stronnictwa Ludo-
wego, by³ym marsza³kiem Sejmu Maciejem Ratajem2.

Wybuch wojny zastaje Stefana Korboñskiego na stanowisku
prezesa Stronnictwa Ludowego na Województwo Bia³ostockie
i jako oficer rezerwy zostaje on wziêty do niewoli przez wojska
sowieckie. Udaje mu siê jednak¿e zbiec z transportu kolejowego
jeñców do Sowietów i wraca do Warszawy, gdzie przede wszyst-
kim spieszy na ulicê Ho¿¹ 14, do mieszkania Macieja Rataja, który
go wci¹ga do powstaj¹cej, antyhitlerowskiej konspiracji i jako pre-
zesa Stronnictwa Ludowego na Województwo Bia³ostockie mia-
nuje swoim zastêpc¹. W ten sposób Stefan Korboñski rozpoczyna
dzia³alnoœæ podziemn¹. W paŸdzierniku 1939 roku wchodzi wraz
z Maciejem Ratajem w sk³ad G³ównej Rady Politycznej, organiza-
cji podziemnej S³u¿ba Zwyciêstwu Polski (SZP) na czele z gen.
Micha³em Karaszewicz-Tokarzewskim3, staj¹c siê w ten sposób
jednym ze wspó³za³o¿ycieli Polskiego Pañstwa Podziemnego.
2 Maciej Rataj (1884-21.06.1940, zamordowany przez Niemców w Palmi-
rach) polityk, Marsza³ek Sejmu, dzia³acz ludowy, publicysta.
3 Micha³ Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski (1893-1964, Casablanka), gene-
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Po aresztowaniu przez gestapo Macieja Rataja, Stefan Kor-
boñski jako jego zastêpca wchodzi w sk³ad najwy¿szego cia³a kie-
ruj¹cego w latach 1939-1941 ca³¹ polsk¹ konspiracj¹, tzw. Politycz-
nego Komitetu Porozumiewawczego przy ZWZ (PKP), którego
cz³onkiem jest równie¿ nastêpca gen. Tokarzewskiego, gen. Ste-
fan Rowecki4. W roku 1941, po ust¹pieniu ze wspomnianego Ko-
mitetu, Stefan Korboñski wchodzi w sk³ad Komendy G³ównej
Armii Krajowej i wkrótce zostaje mianowany najpierw przez Ko-
mendanta G³ównego Armii Krajowej, a nastêpnie przez Delegata
Rz¹du RP w kraju, ich wspólnym pe³nomocnikiem dla kierowa-
nia ruchem oporu ca³ego narodu polskiego i staje na czele Kie-
rownictwa Walki Cywilnej (KWC).

Jako szef KWC kieruje Korboñski wszelkiego rodzaju akcj¹
sabota¿ow¹, akcj¹ cywilnego niepos³uszeñstwa, bojkotu przymu-
su pracy, itp. Organizuje polskie podziemne s¹downictwo, które
skaza³o na œmieræ i wykona³o wyroki na oko³o kilkuset zdrajcach
i agentach Gestapo – organizuje sieæ radiostacji nadawczych
informuj¹cych Zachód, a przede wszystkim rz¹d polski na emi-
gracji w Londynie, o wszystkich wydarzeniach w Polsce. Biuro
szyfrów tej radiostacji organizuje i prowadzi ¿ona Stefana Kor-
boñskiego, Zofia.

Po po³¹czeniu KWC w lipcu 1943 z Kierownictwem Walki
Konspiracyjnej (KWK) wy³onionym przez Komendê G³ówn¹ AK
dla dyrygowania akcj¹ dywersyjn¹ i utworzeniu w ten sposób
Kierownictwa Walki Podziemnej (KWP) dla dowodzenia ca³oœci¹

ra³ broni WP. We wrzeœniu 1939 stworzy³ organizacjê wojskow¹ S³u¿bê Zwy-
ciêstwu Polski. Gdy przekszta³ci³a siê w Zwi¹zek Walki Zbrojnej zostaje
komendantem Obszaru lwowskiego. Podczas przekraczania granicy w dro-
dze do Lwowa aresztowany przez NKWD. Wychodzi z Sowiecji wraz
z Andersem. Pozostaje na emigracji.
4 Stefan Pawe³ Rowecki, ps. „Grot”, „Rakoñ”, „Grabica”, „In¿ynier”, „Jan”,
„Kalina”, „Tur”(1895- zamordowany przez Niemców w KL Sachsenhausen
w sierpniu 1944), genera³ dywizji WP, komendant g³ówny Armii Krajowej
(dowódca Si³ Zbrojnych w Kraju) od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943,
aresztowany przez Niemców w niewyjaœnionych dot¹d okolicznoœciach.
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walki z okupantem, na czele z Komendantem G³ównym AK, Ste-
fan Korboñski wchodzi w sk³ad tego piêcioosobowego cia³a jako
Kierownik Oporu Spo³ecznego. W czasie Powstania Warszawskie-
go w roku 1944 Korboñski mianowany zostaje dodatkowo dyrek-
torem Departamentu Spraw Wewnêtrznych Delegatury Rz¹du.

W marcu 1945 roku, po podstêpnym aresztowaniu przez so-
wieckie NKWD szesnastu przywódców Polski Podziemnej, w tym
wicepremiera i Delegata Rz¹du na Kraj, Jana Stanis³awa Jankow-
skiego, Stefan Korboñski obejmuje po nim obowi¹zki Delegata
Rz¹du i staje na czele Polskiego Pañstwa Podziemnego, a¿ do
aresztowania go wraz z ¿on¹ przez NKWD w dniu 28 czerwca
1945 w Krakowie. Zwolniony z wiêzienia po powstaniu Tymcza-
sowego Rz¹du Jednoœci Narodowej, Korboñski zostaje prezesem
Polskiego Stronnictwa Ludowego na miasto Warszawê i w wybo-
rach z 19 stycznia 1947 zostaje wybrany z tego miasta pos³em na
Sejm. W tym czasie zostaje cz³onkiem Naczelnego Komitetu Wy-
konawczego PSL.

Po wyg³oszeniu w dniu 21 lutego 1947 roku w Sejmie prze-
mówienia domagaj¹cego siê pe³nej amnestii dla narodowego pod-
ziemia i ostro krytykuj¹cego rz¹dy komunistyczne oraz sfa³szo-
wanie wyborów, Stefan Korboñski zagro¿ony pozbawieniem nie-
tykalnoœci poselskiej i ponownym aresztowaniem, ucieka 5 listo-
pada 1947 wraz z ¿on¹ z Polski do Szwecji, sk¹d przez Angliê
przybywa do Stanów Zjednoczonych w dniu 26 listopada 1947.

W Stanach Zjednoczonych obejmuje wkrótce stanowisko
przewodnicz¹cego Przedstawicielstwa Polskiej Rady Politycznej,
a nastêpnie przewodnicz¹cego polskiej delegacji do Zgromadze-
nia Europejskich Narodów Ujarzmionych (Assembly of Captive
European Nations – ACEN). W latach 1958, 1966 i od 1971 do 1985
jest prezesem ACEN. Poza tym Stefan Korboñski piastuje od wie-
lu lat stanowisko przewodnicz¹cego Polskiej Rady Jednoœci w Sta-
nach Zjednoczonych.

Stefan Korboñski, bêd¹cy cz³onkiem Polskiego Instytutu Na-
ukowego w Stanach Zjednoczonych, Fundacji Koœciuszkowskiej
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i Miêdzynarodowego PEN Clubu na emigracji, jest autorem try-
logii pt. W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla i W imieniu
Polski Walcz¹cej. Trylogia ta wydana zosta³a równie¿ w jêzyku
angielskim w St. Zjednoczonych i Anglii pt. Fighting Warsaw, War-
saw in Chains i Warsaw in Exile, a W imieniu Kremla równie¿
w jêzyku hiszpañskim w Meksyku pt. En el Nombre del Kremlin.
Obok tego Stefan Korboñski jest autorem ksi¹¿ki Miêdzy m³otem
a kowad³em wydanej w Londynie w 1969 roku oraz ksi¹¿ki Pol-
skie Pañstwo Podziemne – przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945,
wydanej w 1975 roku przez Instytut Literacki w Pary¿u, a na-
stêpnie w roku 1983 przez Wydawnictwo PROMYK dr. Anto-
niego G³adysza w Filadelfii. Obie te ksi¹¿ki zosta³y równie¿
wydane w jêzyku angielskim pt. Between the Hammer and the Anvil
i The Polish Underground State – A Guide to the Underground 1939-
-1945 przez Hippocrene Books, Inc. w Nowym Jorku, w roku
1981. Ostatnia ksi¹¿ka Stefana Korboñskiego Za murami Kremla
zosta³a wydana w roku 1983 przez Bicentennial Publishing Cor-
poration w Nowym Jorku.

W roku 1973 otrzyma³ Stefan Korboñski nagrodê literack¹
Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku.

Poza tym, prowadzi on dzia³alnoœæ publicystyczn¹ w prasie
amerykañskiej, og³aszaj¹c artyku³y i przesz³o 150 listów w perio-
dykach i gazetach amerykañskich. Radio Wolna Europa i G³os
Ameryki nada³y do Polski w ci¹gu szeregu lat ponad sto jego prze-
mówieñ i przeprowadzonych z nim wywiadów.

W obecnym podziemiu polskim przedrukowano poza cenzur¹,
w tzw. drugim obiegu, trzy ksi¹¿ki Stefana Korboñskiego, a mia-
nowicie W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla i Polskie Pañ-
stwo Podziemne – przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945 oraz cztery
zasadnicze artyku³y.

Stefan Korboñski posiada nastêpuj¹ce odznaczenia wojskowe:
Krzy¿ Virtuti Militari, Medal za Wojnê roku 1920, Krzy¿ za Trze-
cie Powstanie Œl¹skie, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿
Armii Krajowej i Medal za Wojnê 1939-1945.
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W roku 1980 Instytut Yad Yashem w Jerozolimie nada³ Stefa-
nowi  Korboñskiemu Medal Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata
za ratowanie ¯ydów w czasie wojny.

Dr Antoni G³adysz*
Filadelfia, 1986.

* Antoni G³adysz (1907-1991, Filadelfia), absolwent studiów rolniczych, dok-
tor in¿ynier rolnik, specjalista w dziedzinie sadownictwa. W czasie II wojny
dzia³a³ w ZWZ, aresztowany w marcu 1941 trafia do KL Gross-Rosen. Po
wojnie dzia³a w Polskim Zwi¹zku b. WiêŸniów Politycznych, tak¿e w nie-
zale¿nym ruchu katolickim. W 1957 roku staje siê pos³em, pocz¹tkowo jest
cz³onkiem ko³a „Znak”. Uwa¿aj¹c jednak postawê kolegów za zbyt ugo-
dow¹, od³¹cza siê od nich. W Sejmie domaga³ siê m.in. zgody na wznowie-
nie „Niedzieli”, „Rycerza Niepokalanej”. W roku 1956 uda³o mu siê reakty-
wowaæ pismo - wydawane przez siebie przed wojn¹ - „Has³o Ogrodniczo-
Rolnicze”. W 1964 w³adza jednak zamyka ten tytu³. Pozbawiony Ÿróde³ utrzy-
mania stara siê o paszport i ma z tym problemy, m.in. za zbytni¹ bliskoœæ
z tarnowska kuri¹ biskupi¹. Wyje¿d¿a w 1967, ma lat 60. Osiada w USA,
w Filadelfii, podejmuje dzia³alnoœæ pisarsk¹, publicystyczn¹, wydawnicz¹.
Zak³ada Wydawnictwo „Promyk”.  Ju¿ w 1968 roku wydaje „Kalendarz Pol-
ski” na rok 1969. W ci¹gu 22 lat ukazuj¹ siê ich 22 edycje. Publikacje trafia³y
do œrodowisk polonijnych. Powstaje monumentalna „Biografia By³ych WiêŸ-
niów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych” (wydana
w 1974). Powstaj¹ i inne tytu³y. W l. 70, dziêki „odwil¿y” gierkowskiej, do-
³¹cza do niego rodzina z kraju.

Ze Stefanem Korboñskim znaj¹ siê wiele lat. Autor W Imieniu Rzeczy-
pospolitej – niemal¿e - rok w rok pisze tekst dla „Kalendarza Polskiego”. To
„Promyk” wznowi w 1983 jego Polskie Pañstwo Podziemne – przewodnik po
podziemiu z lat 1939-1945 (pierwodruk Instytut Literacki, Pary¿, 1975). W roku
1986 wydawnictwo to wydaje niniejszy tytu³, tj. Polonia Restituta – wspomnienia
z Dwudziestolecia Niepodleg³oœci. I, jak na razie, jest to jedyne wydanie tych
wspomnieñ. Pocz¹tkowo ksi¹¿ka mia³a nosiæ tytu³ Karnawa³ Dwudziestolecia
Rozwa¿any by³ tak¿e tytu³: Blaski i cienie Dwudziestolecia.
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46. Powitanie Ba³tyku

Zacz¹³em odkrywaæ uroki ¿ycia w Warszawie ... w dalekiej Ja-
starni na wybrze¿u Ba³tyku. W po³owie lipca wybra³em siê nad
morze, by spêdziæ tam wakacje i wybór pad³ na Jastarniê, o której
chodzi³y s³uchy, ¿e jest to raj na ziemi, œciœlej mówi¹c, raj na pla¿y
morskiej. Przyjecha³em w s³oneczny, upalny dzieñ, jak przysta³o
na lipiec i z³o¿ywszy w jakimœ pensjonacie swe walizki, wybra-
³em siê niezw³ocznie do kawiarni na molo w Zatoce Puckiej na
popo³udniowy dancing. Zanim zaj¹³em miejsce na zalanym s³oñ-
cem tarasie otaczaj¹cym okr¹g³¹, wy³o¿on¹ kafelkami pod³ogê do
tañca, wst¹pi³em do „dla panów”, by siê odœwie¿yæ i skontrolo-
waæ swój wygl¹d, od którego w najbli¿szych dwóch godzinach
mia³ zale¿eæ udany start. Oglêdziny w lustrze wypad³y zadawa-
laj¹co, zatem przed wyjœciem, by byæ zapiêtym... na ostatni guzik,
przy³¹czy³em siê do ustawionych rzêdem, twarz¹ do œciany, po-
staci mêskich, za³atwiaj¹cych tak zwan¹ naturaln¹ potrzebê.
W trakcie tej czynnoœci oko moje zauwa¿y³o obok bardzo przystoj-
nego szatyna o jasnych, wy³upiastych oczach i opalonej na œniado
twarzy, który mi siê pilnie przypatrywa³. Przechwyciwszy moje
spojrzenie, nie przerywaj¹c zajêcia, które go tutaj sprowadzi³o, za-
gadn¹³ mnie doœæ obcesowo: „Mnie siê wydaje, ¿e my siê nie tylko
znamy, ale nawet jesteœmy na ty”. Zaœwita³o mi w g³owie, wiêc
odpowiedzia³em: „Masz racjê, ale przypomnij mi swoje nazwisko”
– „Konrad Chmielewski”. Ja wymieni³em swoje.

Wyszliœmy razem, wspominaj¹c noc w Kaukaskiej, gdzie przy
szasz³yku i czystej z lodu, pod dŸwiêki gitar cygañskich roman-
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sów, pozna³ nas wspólny znajomy. Siedzieliœmy do rana i pod
koniec wypiliœmy bruderszaft. Teraz, przed rozstaniem Konrad
zapyta³: „A gdzie siedzi twoje towarzystwo?” – „Jestem sam i tyl-
ko co przyjecha³em”. Konradowi rozjaœni³a siê twarz: „To siadaj
z nami. Jestem tu z ¿on¹ i bardzo mi³ymi przyjació³mi”.

I tak wskoczy³em obu nogami w Jastarni w m³ode, przyjem-
ne, rozbawione grono Warszawiaków. ̄ ona Konrada, Irenka, by³a
nie mniej przystojna ni¿ jej m¹¿, drug¹ pani¹ by³a filigranowa ¿ona
siedz¹cego obok malarza, Edmunda Ernesta Kosmowskiego1, która
w tañcu siêga³a mi czubkiem g³owy do piersi, jakaœ samotna piêk-
noœæ ze Œl¹ska, podró¿nik afrykañski Kamil Gi¿ycki2 i porucznik
lotnictwa Aleksander Kiewnarski, tak zwany Alosza, stacjonowa-
ny w trzecim pu³ku lotniczym na £awicy w Poznaniu. Oczywi-
œcie nikt nie pi³, mimo upa³u, tak zwanych ch³odz¹cych napojów,
a tylko mocniejsze trunki i wszyscy zapamiêtale tañczyli, pano-
wie robi¹c czêste wypady do s¹siednich stolików i vice versa. Kró-
lowa³o tango, foxtrot i two-step. Ale, gdy orkiestra zagra³a walca,
przy stolikach zosta³y tylko puste krzes³a. Wytworzy³ siê tak mi³y
nastrój, ¿e jednog³oœnie postanowiono go nie przerywaæ, nie roz-
chodziæ siê i zjeœæ razem wczesn¹ kolacjê w ma³ej, dobrej restau-
racyjce, któr¹ œwie¿o gdzieœ Konrad odkry³. Po kolacji suto zakra-
pianej pod zak¹skê ze œwie¿o uwêdzonego wêgorza, nie chcia³o
siê iœæ nikomu do domu, wiêc ca³e towarzystwo hurmem uda³o
siê na dancing do nocnego lokalu nad pe³nym morzem, gdzie nas

1 Edmund Apolinary Ernest-Kosmowski (1900-1985, Francja), ukoñczy³
w Warszawie prawo i Szko³ê Sztuk Piêknych. Po wojnie na sta³e zamieszka³
we Francji zajmuj¹c siê ju¿ tylko malarstwem.
2 Kamil Gi¿ycki (1893-1968, Wroc³aw), absolwent politechniki, pisarz i pod-
ró¿nik. Bardzo aktywny w walkach z bolszewikami w latach 1917-22. Wal-
cz¹c u boku barona Ungerna, poznaje Mongoliê, Azjê, Syberiê, Mand¿uriê.
W 1923 wraca do kraju, by w 1926 wyruszyæ, wraz z Ossendowskim, na
wyprawê do Afryki. W 1932 nabywa plantacjê w Liberii, ale w 1939 wraca
do kraju spodziewaj¹c siê wojny. Czynny w AK. Po wojnie osiada we Wro-
c³awiu, utrzymuje siê z pisania ksi¹¿ek przygodowych. Ma³o kto wie, i¿
jego ¿on¹, przez nied³ugi czas, by³a aliancka superagentka, pani Skarbek.
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zasta³ œwit. Przy przeci¹gaj¹cym siê po¿egnaniu ktoœ rzuci³ trzeŸw¹
uwagê: „Czas na œniadanie! A mo¿e byœmy tak wpadli gdzieœ na
jajecznicê pod jedn¹ czyst¹?” Pomys³ uznano wprost za genialny
i niezw³ocznie go wykonano. Po powrocie do pensjonatu, zebra-
³em swoje manatki i przenios³em siê do Chmielewskich.

Wakacje w Jastarni by³y bardzo weso³e, ale bynajmniej nie
wypoczynkowe. W dzieñ wylegiwa³o siê w s³oñcu na pla¿y,
a wieczorem jad³o, pi³o i tañczy³o. Flirty nawi¹zywa³y siê ³atwo,
a jeszcze ³atwiej rozchodzi³y. Ma³o siê spa³o, a kto z kim, kry³y
ciemnoœci krótkiej lipcowej nocy. Dobrane towarzystwo dzia³a jak
magnes, tote¿ coraz to ktoœ siê do nas przy³¹cza³ i jeœli znów ktoœ
znika³, to g³ównie dlatego, ¿e mu siê wakacje skoñczy³y.

Powoli zacz¹³em wszystkich lepiej poznawaæ. Konrad by³
synem by³ego wiceministra rolnictwa, Zygmunta Chmielewskie-
go, który wraz z Marianem Rapackim3, ojcem póŸniejszego mini-
stra spraw zagranicznych PRL4 oraz Romualdem Mielczarskim5

tworzyli trójkê „ojców polskiej spó³dzielczoœci”. Dziêki temu Kon-
rad by³ generalnym sekretarzem jakiegoœ zwi¹zku spó³dzielni.
Irenka, z domu Jachnik, siostra póŸniejszego szefa sztabu bryga-
dy spadochronowej p³k. Stanis³awa (Siania) Jachnika6, pochodzi-

3 Marian Rapacki (1884-16.09.1944, Warszawa), dzia³acz spó³dzielczoœci
i niepodleg³oœciowy, teoretyk ruchu spó³dzielczego, prezes Zwi¹zku Spó³-
dzielni Spo¿ywców RP „Spo³em”. Ojciec Adama Rapackiego.
4 Adam Rapacki (1909-1970, Warszawa), z wykszta³cenia ekonomista; przed
wojn¹ dzia³acz i teoretyk spó³dzielczoœci. Wojnê spêdza w oflagu. Po woj-
nie przystêpuje do PPS, staje siê pos³em na sejm, piastuje wysokie stanowi-
ska urzêdnicze, bywa tak¿e dyplomat¹.
5 Romuald Mielczarski, ps. Jan Wierzba (1871-1926, Warszawa), dzia³acz spó³-
dzielczy i niepodleg³oœciowy. Wspó³twórca Towarzystwa Kooperatystów,
prezes Zwi¹zku Spó³dzielni Spo¿ywców RP.
6 P³k. Stanis³aw Jachnik (1903-1970, Londyn), zawodowy wojskowy. We
wrzeœniu broni Warszawy. Nastêpnie udaje siê do Francji, potem do Anglii.
Tworzy i dowodzi Samodzieln¹ Brygad¹ Spadochronow¹. G³oœna sta³a siê
akcja pod Arnhem. Po wojnie nie wraca do  kraju. Pracuje w Instytucie Pi³-
sudskiego.
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³a z Ukrainy i natura obdarzy³a j¹ wszelkimi urokami kresowian-
ki, poza tym mocn¹ g³ow¹, która w niczym nie ustêpowa³a p³ci
brzydkiej. Podkochiwa³ siê w niej bez wzajemnoœci stary kawaler
Kamil Gi¿ycki, przedmiot ró¿nych naszych dowcipów. Ernest
Kosmoski cieszy³ siê opini¹ utalentowanego malarza, ale w mo-
ich oczach wiêcej go podnosi³o to, ¿e by³ legionist¹ z Pierwszej
Brygady Pi³sudskiego. Alosza Kiewnarski by³ jednym z dwóch
synów pu³kownika armii carskiej i rewolucja paŸdziernikowa za-
sta³a go w korpusie kadetów albo by³ ju¿ junkrem. Uda³o siê Kiew-
marskim zbiec z piek³a rewolucji i dostaæ do polskiej armii. Wresz-
cie piêkna blondyna ze Œl¹ska, mówi¹ca po polsku gwar¹ œl¹sk¹,
a znakomicie po niemiecku, by³a przyjació³k¹ zamo¿nego adwo-
kata z Katowic, który przylatywa³ na tzw. weekendy. W miêdzy-
czasie stara³ siê j¹ uwieœæ m³ody ziemianin. Ca³e to towarzystwo
prawie siê ze sob¹ nie rozstawa³o i po powrocie do rodzimych
pieleszy, ka¿dy musia³ przez parê tygodni siê wysypiaæ i wypo-
czywaæ po tych wyczerpuj¹cych wakacjach nad morzem.

Los mnie zwi¹za³ bli¿ej z Konradem. Przed pla¿¹, gdzie le-
¿¹c pokotem opalaliœmy grzeszne cia³a, wychodzi³a w morze
³ukiem, przykryta fal¹ piaszczysta mielizna-³acha, przypominaj¹-
ca kszta³tem miniaturê pó³wyspu helskiego. Z tego koñca, który
przytyka³ do pla¿y, woda by³a p³ytka, zaledwie po ni¿ej kolan
i wiele osób wêdrowa³o pó³kolem w morze, wystrzegaj¹c siê tyl-
ko, by z jej cypla nie p³yn¹æ skrótem wprost do pla¿y, gdy¿
w quasi zatoce p³yn¹³ silny przeciwny pr¹d.

Z ³awicy cia³ st³oczonych jak sardynki ko³o siebie unios³em
siê na ³okciu i zobaczy³em Konrada, jak urwawszy siê Irence kro-
czy w towarzystwie jakiejœ pos¹gowej Wenus do koñca ³achy. Tam
postali chwilê, po czym Konrad wykona³ odwa¿ny skok w za-
toczkê i zacz¹³ p³yn¹æ wprost do brzegu. Zaniepokoi³em siê. Czy
zapomnia³ o pr¹dzie? Czy siê chce popisaæ przed Wenus? Usia-
d³em i czeka³em, czy mu siê popis uda. Konrad przep³yn¹³ po³o-
wê odleg³oœci i utkn¹³ jak zakotwiczony. Spostrzeg³em gwa³tow-
ny ruch ramion i nóg, ale nie posun¹³ siê ani kroku naprzód. Przed
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tym, nim siê g³owa zanurzy³a w wodzie, zobaczy³em przera¿one
wy³upiaste oczy i otwarte do krzyku usta, po czym znikn¹³ pod
wod¹. Nadszed³ czas do dzia³ania. Zerwa³em siê i w paru sko-
kach dotar³em do ³ódki wyci¹gniêtej dziobem na pla¿ê. Zepchn¹-
³em j¹ w parê sekund, chwyci³em za wios³o i za minutê ³apa³em
za czuprynê zanurzon¹ w wodzie g³owê. Wci¹gn¹³em Konrada
do ³ódki i za kwadrans siny i trzês¹cy siê jak galareta niedosz³y
topielec, ³yka³ pierwsz¹ angielkê czystej. Irenka rzuci³a mi siê na
szyjê: „Uratowa³eœ mu ¿ycie!” – I tak ju¿ zosta³o. Konrad do tego
doda³: „Bêdê twoim do¿ywotnim d³u¿nikiem”.

Krêci³a siê ko³o nas bardzo piêkna Warszawianka. Podoba³a
siê Konradowi, wiêc wpad³ na pomys³, by j¹ wybraæ Królow¹ Ja-
starni w s³usznym przekonaniu, ¿e królowa w dowód wdziêcz-
noœci wpadnie mu póŸniej w ramiona. Zasiêgn¹³ wieœci w zarz¹-
dzie Jastarni, co do kosztów wyboru i dowiedzia³ siê, ¿e oko³o
paruset z³otych. Przyszed³ do mnie po radê, ale Ÿle trafi³: „Jestem
zaprzysiê¿onym antymonarchist¹ i do wyboru królowej ani rêki,
ani pieniêdzy nie przy³o¿ê”. Demokracja w naszym towarzystwie
zosta³a uratowana.

Ale nadszed³ kryzys, który zbli¿a³ siê nieuchronnie od pew-
nego czasu. Portfele straci³y na objêtoœci i grozi³y pustk¹. Zmobi-
lizowaliœmy ostatnie zasoby i wys³aliœmy Aloszê do Sopotu, by
zagra³ na konnych wyœcigach. Pod wieczór ca³e towarzystwo cze-
ka³o w napiêciu na molo na statek i Aloszê. Zobaczyliœmy go
wreszcie w t³umie turystów, wychylonego nad burt¹. Niestety,
dawa³ rêkami dobrze znany na ca³ym œwiecie sygna³ oznaczaj¹cy
klêskê. Gdy wyl¹dowa³, pierwsze s³owa potwierdzi³y jej ogrom:
„Poczêstujcie papierosem i zaproœcie na kolacjê”.

Z moimi finansami nie by³o tak Ÿle, tote¿ gdy Alosza za parê
dni odje¿d¿a³, wynaj¹³em orkiestrê z nocnego lokalu, by na pó³
godziny przed odejœciem poci¹gu przysz³a na dworzec i popu-
larnymi warszawskimi melodiami umila³a rozstanie z Alosz¹.
Ktoœ przyniós³ szampana, parê szklanek wypo¿yczonych z bu-
fetu i Alosza, wygl¹daj¹cy ju¿ z okna wagonu drugiej klasy, by³
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wzruszony do ³ez. Ale wzruszenie zamieni³o siê w przera¿enie,
gdy w oknie s¹siedniego przedzia³u pierwszej klasy ukaza³ siê
mundur genera³a, a nad nim uœmiechniêta, znana z prasy twarz.
Poci¹g ruszy³, orkiestra zagrzmia³a po¿egnalnym tuszem i na
tym skoñczy³o siê nasze po¿egnanie Aloszy. Dla niego trwa³o
nadal, gdy¿, jak nam póŸniej opowiedzia³, genera³ przyszed³ do
jego przedzia³u i nim siê Alosza zd¹¿y³ zameldowaæ, sam mu
siê przedstawi³, przysiad³ na kanapce i zacz¹³ opowiadaæ o swo-
ich m³odych latach.

Wreszcie przysz³a kolej na mnie i chocia¿ bez orkiestry, by-
³em ¿egnany g³oœno i wylewnie. Po zanurzeniu siê w pracy
w Warszawie, dosz³o mnie jeszcze w Alei Ró¿ echo Jastarni. By³a
nim depesza Konrada: „Nie mamy za co wróciæ. Przyœlij trzysta
z³otych”. Nie namyœlaj¹c siê, wys³a³em przekaz telegraficzny na
¿¹dan¹ sumê myœl¹c, ¿e zad³u¿enie pod przenoœni¹ Konrada za-
mieni³o siê na rzeczywiste i ciekaw tylko by³em, czy do¿ywotnie.
Za tydzieñ zjawi³ siê u mnie Konrad i, jak siê to mówi³o w War-
szawie, przyniós³ w zêbach trzysta z³otych. Ucieszy³ mnie wiado-
moœci¹, ¿e po wys³aniu do mnie depeszy o pomoc, ca³e towarzy-
stwo zaczê³o siê zak³adaæ, czy przyœlê pieni¹dze, czy te¿ rzucê ich
na pastwê losu. Przecie¿ byli to ludzie tylko co przeze mnie po-
znani. Konrad, uwielbiaj¹cy wyœcigi i hazard, postawi³ na mnie
jak na konia-pewniaka i wygra³ kilkanaœcie z³otych.
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47. Weso³a przyjaŸñ z Warszaw¹

Wkrótce odwiedzi³em Konradów w ich pieleszach na Ko-
pernika, w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinê Chmielew-
skich od niepamiêtnych czasów i pozna³em resztê tego klanu.
Seniorem by³ pan Jachnik, do rewolucji zamieszka³y na Ukra-
inie, uroczy starszy pan o siwej czuprynie i sumiastych w¹sach.
Jak mi siê Irenka zwierzy³a, gdy zak³ada³ na nie na noc bindê,
znaczy³o to, ¿e ma nazajutrz randkê. Mia³ nieco przytêpiony
przez wiek s³uch i we wrzeœniu 1939 roku nie s³ysza³ wybuchu
bomb, ale niech tylko w s¹siednim pokoju zabrzêk³y kieliszki,
wchodzi³ i pyta³: „A co pijecie, bo ja bym te¿ spróbowa³”. Do
wspó³lokatorów obszernego mieszkania, nale¿a³a siostra Ire-
ny, Halina, oraz jej wieloletni narzeczony – a póŸniej m¹¿ –
zwany popularnie „Józio z krzyw¹ buzi¹”. Wióz³ kiedyœ na
motocyklu Halinê i zajecha³a mu drogê jakaœ ciê¿arówka. Mo-
tocykl nie mo¿e wygraæ pojedynku z ciê¿arówk¹, tote¿ Józio
wyszed³ z katastrofy z wykrêcon¹ szczêk¹ i z tego powodu rów-
nie¿ nieco szepleni³. Przy jakiejœ okazji pozna³em tak¿e brata
Ireny i Haliny, dyplomowanego kapitana, Stanis³awa Jachni-
ka, czyli na co dzieñ Siania, idealistê zakochanego w wojsku
i swojej narzeczonej, Niusi Gosiewskiej – oraz brata Konrada,
Jerzego, którzy wpadali od czasu do czasu na Kopernika na
imieniny lub œwiêta. Poza tym mieszkanie na Kopernika goœci-
³o zawsze jak¹œ ciociê mówi¹c¹ kresowym akcentem, s³u¿¹c¹
Marysiê i psa, spaniela, Bebuniê, która z miejsca zaczê³a mnie
traktowaæ jako cz³onka rodziny.


