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Od Wydawnictwa*

S

tefan Korboñski jako kilkunastoletni ch³opiec, uczeñ gimnazjum i cz³onek tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)
wzi¹³ udzia³ 11 listopada 1918 roku w rozbrajaniu Niemców
w Czêstochowie, po czym od grudnia 1918 roku walczy³ z Ukraiñcami w obronie Lwowa pod Gródkiem Jagielloñskim. W roku 1920
w czasie najazdu bolszewickiego na Polskê s³u¿y³ ochotniczo w 29
Pu³ku Strzelców Kaniowskich, a w roku 1921 bra³ udzia³ w Trzecim Powstaniu Œl¹skim przeciw Niemcom.
Wy¿sze studia prawnicze ukoñczy³ na Uniwersytecie w Poznaniu, nastêpnie odby³ praktykê w tamtejszych s¹dach. Po zdaniu
egzaminu sêdziowskiego wst¹pi³ na s³u¿bê do Prokuratorii Generalnej RP. Po trzech latach pracy w Prokuratorii Generalnej przeszed³
do adwokatury w Warszawie.
Równolegle do dzia³alnoœci zawodowej rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
polityczn¹ w szeregach Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i by³ radc¹ prawnym sekretariatu tego¿ stronnictwa w Poznaniu. W chwili wybuchu II wojny œwiatowej w roku 1939 by³
prezesem Stronnictwa Ludowego na województwo bia³ostockie
i cz³onkiem G³ównego S¹du Partyjnego.
W czasie dzia³añ wojennych w 1939 roku Stefan Korboñski
jako oficer rezerwy zosta³ wziêty do niewoli przez wojska sowiec~7~
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kie pod W³odzimierzem Wo³yñskim. W drodze do Rosji zbieg³
z transportu i powróci³ do Warszawy, gdzie dzia³a³ w organizowaniu ruchu podziemnego.
W paŸdzierniku 1939 roku Stefan Korboñski wraz z czo³owym
przywódc¹ Stronnictwa Ludowego, by³ym marsza³kiem Sejmu
Maciejem Ratajem, wchodzi w sk³ad G³ównej Rady Politycznej, organizacji podziemnej S³u¿by Zwyciêstwu Polski (SZP), na czele z gen.
Micha³em Karaszewiczem-Tokarzewskim, staj¹c siê w ten sposób
jednym ze wspó³za³o¿ycieli Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Po aresztowaniu przez gestapo Macieja Rataja, Stefan Korboñski jako mianowany przez niego zastêpca wchodzi w sk³ad
najwy¿szego cia³a kieruj¹cego w latach 1939–1941 ca³¹ polsk¹
konspiracj¹, tzw. Politycznego Komitetu Porozumiewawczego
(PKP) w sk³adzie: Kazimierz Pu¿ak z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), Aleksander Dêbski ze Stronnictwa Narodowego (SN),
Stefan Korboñski ze Stronnictwa Ludowego (SL) i nastêpca gen.
Karaszewicza-Tokarzewskiego, gen. Stefan Rowecki.
W roku 1941, po ust¹pieniu ze wspomnianego Komitetu, Stefan Korboñski wchodzi w sk³ad Komendy G³ównej Armii Krajowej i wkrótce zostaje mianowany najpierw przez Komendanta
G³ównego AK Roweckiego, a nastêpnie przez Delegata Rz¹du RP
w Londynie Ratajskiego, ich wspólnym pe³nomocnikiem dla kierowania ruchem oporu ca³ego narodu polskiego i staje na czele
Kierownictwa Walki Cywilnej (KWC).
Jako szef KWC kieruje wszelkiego rodzaju akcj¹ sabota¿ow¹,
akcj¹ cywilnego niepos³uszeñstwa, bojkotu przymusu pracy dla
okupanta itp. Organizuje polskie podziemne s¹downictwo, które skaza³o na œmieræ i wykona³o wyroki na oko³o dwustu zdrajcach i agentach gestapo. Organizuje sieæ radiostacji nadawczych
informuj¹cych Zachód, a przede wszystkim rz¹d polski na emi~8~
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gracji w Londynie, o wszystkich wydarzeniach w Polsce, w tym
o holocauœcie. Biuro szyfrów tej radiostacji organizuje i prowadzi ¿ona Stefana Korboñskiego, Zofia, z domu Ristau.
W lipcu 1943 roku KWC zostaje po³¹czone z Kierownictwem
Walki Konspiracyjnej (KWK) wy³onionym przez Komendê
G³ówn¹ AK. Dla dyrygowania akcj¹ dywersyjn¹ i dla dowodzenia ca³oœci¹ walki z okupantem powstaje Kierownictwo Walki
Podziemnej (KWP) w sk³adzie: Komendant G³ówny AK gen. Stefan Rowecki, a po jego aresztowaniu przez gestapo gen. Tadeusz Bór-Komorowski, szef sztabu AK gen. Tadeusz Pe³czyñski,
dowódca Kedywu gen. Emil Fieldorf, a po jego ust¹pieniu pp³k
Jan Mazurkiewicz, szef Biura Informacji i Propagandy AK (BIP)
p³k Jan Rzepecki i Stefan Korboñski jako kierownik Oporu Spo³ecznego. W czasie Powstania Warszawskiego Korboñski zostaje mianowany dodatkowo dyrektorem Departamentu Spraw Wewnêtrznych Delegatury Rz¹du.
W marcu 1945 roku, po podstêpnym aresztowaniu przez sowieckie NKWD szesnastu przywódców Polski Podziemnej,
w tym wicepremiera i Delegata Rz¹du na Kraj Jana Stanis³awa
Jankowskiego, 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 roku w Krakowie. Zwolniony z wiêzienia po powstaniu Tymczasowego Rz¹du Jednoœci Narodowej, Stefan Korboñski zostaje
wybrany prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na miasto
Warszawê i w wyborach z 19 stycznia 1947 roku zostaje wybrany
z tego miasta pos³em na Sejm. W tym czasie zostaje cz³onkiem
Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.
Zagro¿ony pozbawieniem nietykalnoœci poselskiej i ponownym aresztowaniem, ucieka 5 listopada 1947 roku wraz z ¿on¹
~9~
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z Polski do Szwecji, sk¹d przez Angliê przybywa do Stanów Zjednoczonych 26 listopada 1947 roku.
W Stanach Zjednoczonych obejmuje wkrótce stanowisko
przewodnicz¹cego Przedstawicielstwa Polskiej Rady Politycznej,
a nastêpnie przewodnicz¹cego polskiej delegacji do Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych (Assembly of Captive
European Nations, ACEN). W latach 1958, 1966, 1971, 1972, 1973
i 1974–1985 by³ wybierany prezesem ACEN. Poza tym Stefan Korboñski przez wiele lat piastowa³ stanowisko przewodnicz¹cego
Polskiej Rady Jednoœci w Stanach Zjednoczonych.
Stefan Korboñski, bêd¹cy cz³onkiem Polskiego Instytutu Naukowego w USA i Miêdzynarodowego PEN-Clubu na emigracji, jest
autorem trylogii pt. W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla, i W imieniu Polski Walcz¹cej. Trylogia ta wydana zosta³a równie¿ w jêzyku angielskim w Stanach Zjednoczonych i w Anglii pt.
Fighting Warsaw, Warsaw in Chains i Warsaw in Exile, a W imieniu
Kremla równie¿ w jêzyku hiszpañskim, w Meksyku, pt. En el Nombre del Kremlin. Ponadto Stefan Korboñski jest autorem ksi¹¿ki
Miêdzy m³otem a kowad³em wydanej w Londynie w 1969 roku oraz
ksi¹¿ki Polskie Pañstwo Podziemne – przewodnik z lat 1939–1945,
wydanej w roku 1975 przez Instytut Literacki w Pary¿u, zaœ drugie wydanie przez „Promyk” w Filadelfii. Obie zosta³y wydane równie¿ w jêzyku angielskim pt. Between the Hammer and the Anvil
oraz The Polish Underground State – A Guide to the Uderground
1939–1945. Nastêpna ksi¹¿ka Stefana Korboñskiego Za murami
Kremla zosta³a wydana w roku 1983 przez Bicentennial Publishing
Co. w Nowym Jorku, zaœ ostatnia Polonia Restituta przez Wydawnictwo „Promyk” w Filadelfii, w roku 1986.
W roku 1973 Stefan Korboñski otrzyma³ nagrodê literack¹
Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Poza tym prowa~ 10 ~
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dzi³ dzia³alnoœæ publicystyczn¹ w prasie amerykañskiej, og³aszaj¹c
artyku³y i listy w periodykach i gazetach amerykañskich.
Stefan Korboñski otrzyma³ nastêpuj¹ce wojskowe odznaczenia: Krzy¿ Virtuti Militari, medal za udzia³ w wojnie roku 1920,
Krzy¿ za Trzecie Powstanie Œl¹skie, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿ Armii Krajowej i Medal za Wojnê 1939–1945.
W roku 1980 Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nada³ Stefanowi Korboñskiemu medal „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata” za ratowanie ¯ydów w czasie wojny.

* Przedmowa do wydania Bicentennial Publishing Corporation 1987.
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Od Autora

C

o w moich oczach nadaje osobom, z którymi siê osobiœcie
zetkn¹³em lub wspó³pracowa³em, cechy bohaterów Polskiego Pañstwa Podziemnego? W tym miejscu muszê podkreœliæ, ¿e wchodz¹ w rachubê tylko moje osobiste kontakty, prze¿ycia, pogl¹dy i oceny, nie posi³kowa³em siê w nich innymi opiniami, zw³aszcza historyków drugiej wojny i okupacji, których
poniek¹d wyrêczam, pisz¹c wiele o kulisach i l¿ejszej stronie moich z bohaterami stosunków. Rzecz oczywista, ¿e ponoszê za moje
s³owa ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ.
Na pierwszym miejscu umieszczam poœwiêcenie, patriotyzm
i mi³oœæ ojczyzny, której siê pragnie s³u¿yæ dusz¹ i cia³em.
Na drugim stawiam odwagê, nieliczenie siê z ryzykiem œmierci dla ojczyzny, czêsto po³¹czone z poszukiwaniem niebezpieczeñstwa. Za przeciwieñstwo tego uwa¿am pogoñ za awantur¹.
Na trzecim lokujê wytrwa³¹ pracê w miarê swych si³ i mo¿liwoœci.
Na czwartym stawiam ambicjê odegrania jak najwiêkszej roli
w swoim zakresie i uzyskania jak najwiêkszego sukcesu osobistego w swojej dziedzinie. Od tej cechy, moim zdaniem, nie jest wolny ¿aden cz³owiek. Wybuja³oœci¹ w tej dziedzinie sta³a siê popularna teoria, ¿e przywódcy podziemia rywalizowali ze sob¹
o pierwsze miejsce na szubienicy, a odwrotnoœci¹, ¿e „szewc zazdroœci³ kanonikowi, ¿e zosta³ pra³atem”.
~ 13 ~

Bohaterowie Pañstwa Podziemnego – jak ich zna³em

Wreszcie, przeprowadzam znak równania miêdzy obu p³ciami, aczkolwiek g³os wewnêtrzny mi mówi, ¿e nierównoœæ miêdzy nimi nadaje kobietom wiêksze ni¿ mê¿czyznom cechy bohaterstwa.
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Maciej Rataj (1884–1940) – dzia³acz ludowy zwi¹zany
z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”, marsza³ek Sejmu
w latach 1922–1928, dwukrotnie pe³ni³ funkcjê g³owy pañstwa. W 1931 r. wspó³twórca Stronnictwa Ludowego,
do 1939 r. jego prezes. Po agresji Niemiec na Polskê twórca
Ruchu Obrony Ch³opów. Aresztowany, wiêziony na Pawiaku
i rozstrzelany w Palmirach. Autor Pamiêtników 1918–1927
(1966).
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W

róciwszy z kampanii wrzeœniowej 1939 roku do Warszawy, gdy stan¹³em przed Ratajem w jego mieszkaniu na Ho¿ej 14, tak bliskim mego w alei Przyjació³ 1,
rozbitego przez bombê, zaskoczy³ mnie wygl¹d tego cz³owieka.
Widziany przed paru tygodniami ros³y, szczup³y mê¿czyzna
w sile wieku, o piêknych rysach twarzy, zamieni³ siê w starszego, osiwia³ego pana z bruzdami na policzkach i z zapuszczon¹,
szpakowat¹ brod¹. Po chwili spostrzeg³em lekkie, nieustanne
dr¿enie g³owy. Pierwsza myœl, ¿e przegrana wrzeœniowa z³ama³a go fizycznie.
Usadzi³ mnie w fotelu i rozpocz¹³ tyradê, która wnet mnie
przekona³a, ¿e siê nie za³ama³ psychicznie i jest w pe³ni si³ umys³owych. Siedzia³em teraz przed jednym z najwybitniejszych
wspó³czesnych przywódców politycznych, by³ym ministrem
oœwiaty, a nastêpnie marsza³kiem Sejmu. S³ucha³em go nieprzerwanie przez parê godzin i ulega³em coraz bardziej jego g³oœnemu rozumowaniu i sile argumentów. Czu³em, ¿e do mnie mówi
m¹¿ stanu, cierpi¹cy z powodu nag³ej klêski. Przedstawi³ krytyczn¹ przesz³oœæ, przera¿aj¹c¹ teraŸniejszoœæ i niepewn¹ przysz³oœæ, ale przede wszystkim postawi³ mi przed oczyma wizjê
nowej Polski. W jego przewidywaniach ukaza³a siê jako niepod~ 17 ~
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leg³a, demokratyczna i antysanacyjna. I z ka¿dego s³owa bucha³a wiara, ¿e ten cel zostanie osi¹gniêty. ¯egnaj¹c siê ze mn¹, prosi³, by go odwiedzaæ.
— Musimy siê trzymaæ razem! — powiedzia³.
Wyszed³em pod du¿ym wra¿eniem tego spotkania, widz¹c dla
siebie i dla kraju aktualnego przywódcê, któremu mo¿na zaufaæ.
Rataja i jego rodzinê pozna³em wkrótce po przeniesieniu siê
w roku 1929 z Poznania do Warszawy u mego ciotecznego brata
i do¿ywotniego adwokackiego wspólnika oraz pos³a na Sejm
z „Wyzwolenia”, dr. Zygmunta Graliñskiego. Rataj i jego córka Hanka, jej m¹¿ Tadeusz Stankiewicz i synek ich Maciuœ byli czêstymi
goœæmi u Graliñskich i z tego wywi¹za³a siê bliska przyjaŸñ. Rataj
dowiedzia³ siê od Zygmunta, ¿e dokona³em ju¿ wyboru ruchu ludowego, w którym widzia³em si³ê i przysz³oœæ Polski i ¿e jeszcze
jako student prawa pracowa³em w sekretariacie „Wyzwolenia”
w Poznaniu, razem ze studentami Józefem Resztakiem i Józefem
Kozm¹. Wiedz¹c o mnie tak wiele, któregoœ dnia zaprosi³ mnie na
rozmowê i zaapelowa³ o zaopiekowanie siê Stronnictwem Ludowym w £om¿yñskiem, gdzie by³o ono bardzo s³abe. Nie by³o to po
myœli Graliñskiego, który wola³ widzieæ mnie zajêtego w kancelarii adwokackiej, ale nie oponowa³. Zgodzi³em siê i zaanga¿owa³em, z pensj¹ p³acon¹ z w³asnej kieszeni przez by³ego pos³a W³adys³awa Pragê, który osiedli³ siê w £om¿y. W ci¹gu paru miesiêcy
o¿ywiliœmy stosunki do tego stopnia, ¿e stronnictwo ³om¿yñskie
zaczêto przodowaæ w województwie bia³ostockim i po dwóch latach zosta³em kolejno wybrany najpierw prezesem powiatowym
w £om¿y, a nastêpnie prezesem wojewódzkim w Bia³ymstoku, ku
wielkiemu zadowoleniu Rataja. Z biegiem czasu coraz bardziej siê
anga¿owa³em i w roku 1930 wzi¹³em ju¿ udzia³ w opozycyjnym
ruchu Centrolewu, zaœ w roku 1937 w strajku ch³opskim, który
~ 18 ~
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og³osi³em na masówce ch³opskiej nad jeziorem Wigry, w s¹siedztwie klasztoru kamedu³ów.
Po paru dniach od wspomnianego na wstêpie spotkania
wybra³em siê znów na Ho¿¹ 14, gdy¿ chcia³em poinformowaæ
Rataja o moich planach. Wyjaœni³em mu, ¿e czujê siê niewykorzystany, jeœli chodzi o walkê z Niemcami. Jako oficer rezerwy i weteran trzech wojen uwa¿a³em za swój obowi¹zek opuœciæ Polskê
i przez Wêgry dotrzeæ do Francji, do tworzonej tam przez Sikorskiego armii polskiej. Rataj spowa¿nia³ i po³o¿ywszy mi na kolanach obie d³onie, odkry³ przede mn¹ tajemnicê:
— Niech pan nie rzuca kraju. Tutaj tworzy siê konspiracja i ja
pana upatrzy³em na swego najbli¿szego wspó³pracownika.
Wychodzi³em po godzinie znaj¹c g³ówne osoby konspiracji,
a wiêc genera³a Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego, Mieczys³awa Niedzia³kowskiego z Polskiej Partii Socjalistycznej i Leona
Nowodworskiego ze Stronnictwa Narodowego. Zrezygnowa³em
z opuszczenia kraju bez d³u¿szego namys³u, gdy¿ konspiracja,
o której sam myœla³em nic o niej jeszcze nie wiedz¹c, bardziej mi
odpowiada³a, nie mówi¹c o tym, ¿e apelowa³a do romantyzmu
i obiecywa³a Wielk¹ Przygodê.
Na ¿¹danie Rataja czêsto go teraz odwiedza³em, mimo ¿e ci¹gle natrafia³em na kogoœ, kto szuka³ u niego rady i wskazówki.
Tadeusz Stankiewicz nie wróci³ jeszcze z wojny, wiêc z Hank¹ naradzaliœmy siê, jak zmniejszyæ nap³yw goœci. Ostrzega³em Rataja,
¿e to siê mo¿e Ÿle skoñczyæ. Roz³o¿y³ rêce:
— Przecie¿ nie mogê trzymaæ ca³y dzieñ zamkniêtych drzwi.
Któregoœ dnia trafi³em na wizytê ksiêcia Janusza Radziwi³³a.
Rataj pozna³ mnie z nim, mówi¹c z naciskiem o potrzebie kontaktu,
co ksi¹¿ê skwitowa³ wymownym spojrzeniem i uœciskiem d³oni. Mia³em teraz przed sob¹ dwa piêkne mêskie typy. Rataj, syn ch³opski ze
~ 19 ~
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wsi Rataje i ksi¹¿ê Radziwi³³ z zamku w O³yce, a obaj tak podobni
z mêskiej urody, jakby wybici jednym stemplem. Hanka twierdzi³a,
¿e ca³a wieœ Rataje cieszy siê podobnym wygl¹dem.
Wreszcie 28 listopada 1939 roku bomba pêk³a. Na Ho¿¹ 14
wpad³o nad ranem gestapo. Stali nad Ratajem, jak siê ubiera³
i zabrali go bez p³aszcza i drobiazgów. Pierwsze pytanie samo siê
narzuca³o: czy ju¿ odkryto g³owê konspiracji? OdpowiedŸ przysz³a ³atwo: za wczeœnie. Rataj aresztowany, gdy¿ jest zbyt znan¹,
g³oœn¹ i wybitn¹ osobistoœci¹.
Hanka zaczê³a czyniæ wszelkie starania, aby przyjœæ ojcu
z pomoc¹. Nie by³o innej rady, wiêc postanowi³em odegraæ rolê
adwokata, którego zaanga¿owa³a rodzina Ratajów. Ubrany starannie i z piêkn¹ teczk¹ w rêku, pozuj¹c na Niemca, spotka³em siê
przed gmachem gestapo w alei Szucha z Hank¹ i moj¹ ¿on¹ Zosi¹
i odebra³em od nich paczkê dla Rataja.
Do bramy ruszy³em pewnym krokiem. ¯andarmi stuknêli
obcasami i przepuœcili bez s³owa. Dobry pocz¹tek! Wziêli mnie za
Niemca. Po gmachu wêdrowa³em jak¹œ godzinê nienagabywany
przez nikogo. Czyste korytarze, ruch na nich du¿y. Oficerowie
i szeregowi gestapowcy w szarych mundurach, w koszulach khaki, krêcili siê tu i tam z teczkami i papierami w rêku. Tu ¿andarmi
prowadz¹ jakiegoœ bladego mê¿czyznê ze stosem ksi¹¿ek w rêkach, które z trudem dŸwiga. £apiê po drodze jego spojrzenie.
Ma nieprzytomne, nic niewidz¹ce oczy. Widaæ, ¿e tylko co aresztowany. Tam jakaœ grupa cywilów z pistoletami maszynowymi
w rêkach, œmiej¹c siê g³oœno, wychodzi z pokoju. W dalszej wêdrówce widzê jêcz¹c¹, pokrwawion¹ kobietê z wywróconymi do
góry bia³kami oczyma, sprowadzan¹, a w³aœciwie ci¹gniêt¹ w dó³
po schodach przez dwóch gestapowców. Na mnie nikt nie zwraca³ uwagi. Tracê powoli spokój i pukam do pokoju to tu, to tam
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i pytam moim kiepskim niemieckim, gdzie móg³bym siê dowiedzieæ o aresztowanym Macieju Rataju. Jedni odpowiadaj¹ uprzejmie, drudzy gburowato, ¿e to nie tu. Wreszcie dosta³em kartkê
z numerem pokoju i zaczepi³em na korytarzu jakiegoœ niedbale
ubranego starszego cywila, który na moje pytanie, jak iœæ, odpowiedzia³ po polsku:
— A o kogo panu chodzi?
— O by³ego marsza³ka Sejmu Macieja Rataja.
— Cooo? To pan Rataj aresztowany? — dziwi siê zaœliniony
cywil.
Opowiadam co i jak, a widz¹c, ¿e nazwisko Rataja zrobi³o na
nim wra¿enie, proszê o pomoc.
— A jak siê pan tu dosta³? Kto pan jest?
Na moje wyjaœnienie pokrêci³ g³ow¹ z pow¹tpiewaniem
i zaprowadzi³ do drzwi z napisem Schutzhaft, ni¿ej kartka z rang¹
SS i nazwiskiem Thiele. Zapuka³ i na gromki odzew wszed³ zgiêty
w uk³onie. Za chwilê drzwi siê uchyli³y i kiwn¹³ na mnie palcem.
Za biurkiem ujrza³em stoj¹cego oficera gestapo olbrzymiego wzrostu, który patrzy³ na mnie ostro i nieprzychylnie. Twarz przystojna, rysy regularne. Jeszcze dzisiaj bez trudu wywo³ujê ten obraz.
Wyjaœni³em, o co mi chodzi, poprosi³em o dorêczenie paczki Ratajowi i o wiadomoœæ, za co zosta³ aresztowany. Olbrzym wyszed³
i za chwilê wróci³ z kartk¹ z kartoteki w rêku. Z oczyma wlepionymi w kartkê krótko oœwiadczy³, ¿e Schriftsteller Maciej Rataj znajduje siê w wiêzieniu na Dzielnej, gdzie mogê zanieœæ paczkê i powo³aæ siê na to, ¿e on, Thiele, zezwala na jej dorêczenie. Usiad³
i zrozumia³em, ¿e rozmowa skoñczona. To jednak by³o za ma³o,
by wróciæ do czekaj¹cej na ulicy Hanki, wzi¹³em wiêc na odwagê
i zapyta³em:
— Ale za co Maciej Rataj jest aresztowany i jak d³ugo to potrwa?
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Thiele spojrza³ na mnie piorunuj¹cym wzrokiem, ale nim
rykn¹³, ju¿ by³em na korytarzu. Uprzejmy cywil, który wypchn¹³
mnie za drzwi, krzycza³ mi ze z³oœci¹ wprost w twarz:
— Czyœ pan zwariowa³?! Za samo takie pytanie mo¿na pójœæ
za kratê! Zza drzwi dolatywa³o groŸne mruczenie Thielego.
Podziêkowa³em cywilowi, wskaza³ mi jeszcze drogê do wyjœcia,
przestrzegaj¹c przed zmyleniem jej. Za chwilê opowiada³em
wszystko dwóm kobietom, które od paru godzin spacerowa³y po
ulicy, modl¹c siê ju¿ tylko o to, bym wróci³ ca³y. Hanka natychmiast posz³a na Pawiak, lecz paczki nie przyjêli.
Po paru tygodniach Rataj zosta³ zwolniony. Po powrocie poinformowa³ mnie o badaniach dotycz¹cych wy³¹cznie jego przesz³oœci, co wskazywa³o, ¿e gestapo jeszcze nie trafi³o na œlad konspiracji. Z³o¿y³em mu sprawozdanie z mojej dzia³alnoœci podziemnej i kontaktów z Niedzia³kowskim, genera³em Tokarzewskim oraz
pu³kownikiem Roweckim i o posiedzeniach najwy¿szego cia³a
podziemnego, Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP),
po czym z³o¿y³em na jego rêce moje funkcje. Rataj siê z tym nie
zgodzi³, gdy¿ postanowi³ na razie trzymaæ siê w rezerwie i mnie
poleci³ dalsze nale¿enie do PKP i informowanie go o wszystkim.
Rozpoczê³a siê nowa wêdrówka na Ho¿¹ 14, wiêc by j¹ przerwaæ, zmusiliœmy Rataja wspólnymi si³ami, z Hank¹ i Tadeuszem
Stankiewiczem, który ju¿ wróci³ z wojny, by siê da³ mi wywieŸæ jeszcze nie`skonfiskowanym autem amerykañskiej firmy Colgate Palmolive, gdzie by³em radc¹ prawnym, do Otwocka, do Zak³adu œw.
Józefa, by tam siê ukry³ i wypocz¹³. Odetchnêliœmy z ulg¹, ale nagle
zjawi³ siê z Krakowa W³adys³aw Kiernik i za¿¹da³ spotkania z Ratajem. Zaproponowa³em, ¿e go zawiozê do Otwocka, ale siê oburzy³:
— Jeœli ja mogê przyjechaæ do Rataja z Krakowa, to on mo¿e
przyjechaæ do mnie do Warszawy z Otwocka.
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Nie by³o na to rady i Rataj wróci³ znów na Ho¿¹ 14.
Na dzieñ 30 marca 1940 roku zorganizowa³em jego spotkanie z nastêpc¹ Tokarzewskiego, Roweckim — ju¿ genera³em —
w moim konspiracyjnym lokalu w gmachu Prudentialu. Pierwszy
przyszed³ Rowecki, a po nim, gdy na pukanie otworzy³em drzwi,
zamiast Rataja zobaczy³em przera¿on¹ twarz ³¹czniczki i us³ysza³em hiobow¹ wiadomoœæ: — Dziœ rano gestapo obsadzi³o Ho¿¹
od Kruczej do placu Trzech Krzy¿y i zabrali Marsza³ka. — I znów
nasunê³o siê to samo pytanie: czy to odkrycie konspiracji, czy dawna przesz³oœæ?
Wkrótce zaczynaj¹ dochodziæ z Pawiaka, gdzie osadzono
Rataja, pierwsze grypsy przemycane przez wspania³ych polskich
dozorców, których jednak¿e gestapo ju¿ stopniowo zaczê³o likwidowaæ. Nie daj¹ one wyraŸnej wskazówki, ¿e odkryto udzia³ Rataja w konspiracji, ale sprawa wygl¹da groŸnie. Wszystkie starania o pomoc dla Rataja zawodz¹, prócz drogi na Pawiak, która funkcjonuje i pozwala na zorganizowanie czegoœ na kszta³t widzenia
z Ratajem.
Umówionego dnia o okreœlonej godzinie Hanka i moja ¿ona
w jednej grupie, a ja oddzielnie, spacerujemy po Dzielnej. Nagle
w oknie szpitala na Pawiaku ukaza³a siê wynêdznia³a twarz Rataja, który wpatrzony w córkê po¿era³ j¹ po prostu oczyma. Hanka stanê³a na krawêdzi chodnika i z uœmiechem zmieszanym
ze ³zami patrzy³a na ojca. Przesun¹³em siê obok. Rataj mnie
zauwa¿y³ i da³ to poznaæ skinieniem g³owy. Staliœmy na chodniku z oczami wlepionymi w twarz majacz¹c¹ za okratowanym
oknem. Wreszcie Rataj rozkazuj¹cym gestem da³ nam znak, ¿e
mamy odejœæ. Oddalamy siê, ale jeszcze przez parê chwil widzimy blad¹ plamê twarzy za szyb¹. Hanka po cichu ³yka ³zy.
Widzia³a ojca po raz ostatni.
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Pewnego dnia przysz³a zapowiedŸ katastrofy. Zawsze panuj¹ca nad sob¹ Hanka, tym razem zap³akana i zrozpaczona da³a mi
do odczytania gryps. Ma³a, zmiêta kartka wyrwana z notesu, a na
niej charakterystyczne pismo Rataja. Przeczyta³em uwa¿nie i opuœci³em bezradnie rêce. Nie by³o ¿adnej w¹tpliwoœci. Rataj wiedzia³
ju¿, ¿e zginie, ¿egna³ siê z córk¹ i ziêciem na zawsze i przesy³a³ im
swoje b³ogos³awieñstwo. Nie próbowa³em ich nawet pocieszaæ.
W kilka miesiêcy póŸniej mieliœmy ju¿ wiadomoœæ, ¿e zosta³
rozstrzelany 21 czerwca 1940 roku w lesie, w Palmirach, razem
z Mieczys³awem Niedzia³kowskim, Pohoskim, Kusociñskim, Wojnarem-Byczyñskim z ZWZ i innymi.
Epilog tragedii Ratajów rozegra³ siê w czasie Powstania
Warszawskiego. Któregoœ dnia wpad³a do mego lokalu ³¹czniczka
osypana py³em wybuchu od stóp do g³ów. Na twarzy wypisane
nieszczêœcie: — Bomba zasypa³a w piwnicy na Ho¿ej Hankê,
Tadeusza, dziecko i s³u¿¹c¹ Broniê!
Pobieg³em jak wariat Krucz¹ w kierunku Alei Jerozolimskich.
Nalot jeszcze trwa³, bomby wali³y jedna za drug¹. Skrêci³em
w Ho¿¹. Nie by³a to ju¿ ulica, tylko pagórki i do³y, w których sta³a
¿ó³ta, brudna woda. Nad ruinami domu pod czternastym unosi³
siê jeszcze tuman kurzu. Ludzie pokryci warstw¹ zmielonego przez
ciœnienie tynku. Wpad³em na schody do suteren. Korytarz ca³y,
ale przy wejœciu do piwnicy jak no¿em uci¹³. Œciana gruzu, cegie³,
po³amanych desek. Zacz¹³em wo³aæ: — Hanka! Tadeusz, odezwijcie siê! — Odpowiedzia³o mi spod gruzów szczekanie psa. Jego
te¿ tylko uda³o siê uratowaæ. W piwnicy prócz rodziny Stankiewiczów zginê³o jeszcze kilkanaœcie osób.
W parê lat po œmierci Rataja, 23 czerwca 1946 roku, odby³
siê w Palmirach jego pogrzeb. Zw³oki zosta³y odnalezione ju¿
25 kwietnia w zbiorowej mogile jako dwunaste z rzêdu. Nie
~ 24 ~

Marsza³ek Sejmu Maciej Rataj

mia³ opaski na oczach. Znaleziono przy nim masê rzeczy: laskê,
portfel z dokumentami, przedwojenny dowód osobisty, bilet wizytowy: „Maciej Rataj, Sejm”, listy adresowane na Ho¿¹ 14 i szereg
drobiazgów. Zw³oki pochowano prowizorycznie i dopiero w przeddzieñ pogrzebu prze³o¿ono je w mojej obecnoœci do metalowej
trumny.
Przejœciowym grobowcem rodziny Ratajów sta³a siê Ho¿a 14,
gdzie zw³oki Hanki, Tadeusza, ich synka Maciusia i niani Broni
przele¿a³y kilka lat, zanim je spod gruzów wydoby³ ojciec, Tadeusz Stankiewicz senior. Nie mo¿e byæ chyba wiêkszej tragedii, ni¿
ojciec grzebi¹cy swego syna, synow¹ i wnuka. Vae victis!

~ 25 ~

