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mieli po 20 lat. W naszych klasach wprowadzony zosta³ 
system semestralny. W pó³ roku koñczyliœmy jedn¹ 
klasê. Tylko klasa „A”, gdzie m³odzie¿ chodzi³a zgod-
nie z wiekiem, by³a na bie¿¹co, gdy¿ uczêszczali na 
tajne komplety. Do Gimnazjum poza mn¹ chodzi³y 
moje siostry Halina i Maryla, brat mój koñczy³ liceum w 
Gdañsku. Ojciec po powrocie do domu, zg³osi³ siê do 
pracy i zosta³ kierownikiem szko³y zreszt¹ jedynej, 
budynek drugiej szko³y zosta³ spalony przez Rosjan. 
Mia³ bardzo du¿o pracy. Kierowa³ szko³¹, do której 
uczêszcza³o ponad 1500 uczniów, zajêcia prowadzone 
by³y na trzy zmiany. Mama zajmowa³a siê domem. 
Warunki materialne by³y trudne, ojciec nie zarabia³ 
du¿o, a byliœmy na dorobku. W domu brakowa³o wypo-
sa¿enia, jak mebli, poœcieli, które nam zginê³y podczas 
przesiedlenia w czasie okupacji. Ale mimo to atmosfera 
w domu panowa³a bardzo dobra. Nareszcie po tylu 
latach byliœmy razem. Mieszkaliœmy wszyscy w dwóch 
pokojach i kuchni, na górze by³ lokator, natomiast na 
dole w dwóch pokojach najpierw mieszkali ¿o³nierze z 
Komendy Miasta. Pamiêtam, ¿e jeden z nich by³ z Armii 
Krajowej, opowiada³ jak chcieli przedostaæ siê z Pragi 
do Warszawy w czasie powstania przez Wis³ê. Na Wiœle 
by³y piaszczyste ³achy, wojskowi dostali siê na nie i 
wtedy zostali zablokowani przez ostrza³ artyleryjski z 
jednej strony przez wojska niemieckie, a od strony Pragi 
przez artylerie rosyjsk¹. Przy wycofywaniu ponieœli 
wielkie straty w ludziach. By³ on w Polskiej Armii, 
dowodzonej przez genera³a Berlinga, który zreszt¹ 
zezwoli³, ¿eby ka¿dy kto chcia³ móg³ iœæ na pomoc 
walcz¹cej Warszawy. Po wyprowadzeniu siê ¿o³nierzy 
z Komendy Miasta, pokoje zajêli funkcjonariusze 
S³u¿by Bezpieczeñstwa. Do czasu opuszczenia lokalu 
przez nich w domu by³o nie do wytrzymania. Wszystkie 
rozmowy musia³y byæ wyciszone, dzieli³y od niech 
tylko drzwi. Powoli ¿ycie zaczê³o siê normowaæ tak w 
domu, jak i w gimnazjum. Nauki by³o du¿o, bo trzeba 
by³o opanowaæ materia³ ca³oroczny w pó³ roku. Oprócz 
tego mieliœmy zaleg³oœci w nauce, bo przecie¿ ca³¹ 
okupacje siê nie uczyliœmy w wiêkszoœci, trzeba by³o 
fizycznie pracowaæ. Ale by³o to wszystko do pokonania 
- ka¿dy chcia³ siê uczyæ.

Na pocz¹tku kwietnia 1945 zapisa³em siê do 
Zawi¹zku Harcerstwa Polskiego, organizatorem by³ Jan 
Chojnacki i pierwszym dru¿ynowym M.D.H. 98 im. J. 
Jasiñskiego. Przybocznym by³ Zdzis³aw Wroñski. Ja 
by³em zastêpowym zastêpu „Orl¹t” (najm³odsi ch³op-
cy) moim zastêpc¹ by³ Eugeniusz Girszewski. 
Dzia³alnoœæ w harcerstwie opisa³em w odrêbnej czêœci 
wspomnieñ.

Pisz¹c te wspomnienia w roku 1999 inaczej 
teraz interpretuje siê wyzwolenie nas przez wojska 
radzieckie. Mówi siê, ¿e to nie by³o wyzwolenie, lecz 
nastêpna okupacja, jest w tym du¿o racji, ale to wtedy 
wygl¹da³o inaczej. Du¿o na ten temat wypowiadaj¹ siê 

ludzie, którzy nie prze¿ywali tego okresu. Robi¹ siê 
„bohaterami”, bo taka moda zapanowa³a od 1990r. Dla 
mnie wtedy wyzwolenie znaczy³o miêdzy innymi, ¿e 
mog³em wszêdzie mówiæ po polsku, nie musia³em 
pracowaæ 10 godzin dziennie, nie musia³em k³aniaæ siê 
Niemcom, ¿e mog³em nareszcie mieszkaæ w swoim 
domu, ¿e Ojciec po 6-ciu latach tu³aczki wróci³ do nas, a 
co najwa¿niejsze, ¿e bêdê móg³ siê uczyæ (przez ca³¹ 
niemieck¹ okupacjê nie chodzi³em do szko³y, ani na 
tajne komplety). Po wyzwoleniu du¿o nas wierzy³o, ¿e 
bêdzie demokracja, ¿e wszyscy bêd¹ mieli jednakowe 
szanse u³o¿enia sobie ¿ycia. Ma³o by³o ludzi na naszym 
terenie, którzy by wiedzieli co nas czeka. Trzeba siê 
dostosowaæ do nowych warunków. I w miarê swoich 
mo¿liwoœci, robiæ to tak, ¿eby w Polsce by³o dobrze i 
¿eby mimo stworzonych warunków mieæ wp³yw na 
dzia³alnoœæ polityczno-spo³eczn¹. W czasie gdy nale-
¿a³em przed wojn¹ do gromady „Zuchów” jak i po 
wojnie, gdy by³em harcerzem, moim idolem by³ twórca 
„Zuchów”, autor ksi¹¿ki „Kamienie na szaniec” Alek-
sander Kamiñski. Po klêsce Powstania Warszawskiego 
Kamiñski stawia³ nowe zadania dla m³odzie¿y w 1945 
chocia¿ wczeœniej pisa³ w „Biuletynie informacyjnym”, 
¿e nie wolno wywo³ywaæ powstania, które siê nie uda, 
¿e musimy wierzyæ swoim dowódcom. Wierzy³, ¿e 
sprawy polskie s¹ w odpowiednich rêkach. Zacytujê 
fragment z wywiadu prof. Andrzeja Janowskiego na 
temat pogl¹dów Kamiñskiego: „Na pocz¹tku roku 
1945, A. Kamiñski znalaz³ siê poœród tych, którzy 
bardzo szybko doszli do wniosku, ¿e g³ównie zadanie 
dla takich jak oni to powstrzymywaæ szczeniaków jak 
ja, wówczas przed konspiracj¹, bo nas wszystkich za³at-
wi¹. On patrz¹c na ruiny Warszawy zaraz po powstaniu 
mia³ powiedzieæ „to wszystko nasza wina” nie chcia³ 
kolejnych ofiar. Nie mia³ cienia z³udzeñ, co do Sowie-
tów, natomiast nie wierzy³ w ¿adn¹ trzecia wojnê œwia-
tow¹. Nie wierzy³ w powrót Andersa na bia³ym koniu. 
Uwa¿a³ ¿e polska jest nad Wis³¹, a ca³y naród przecie¿ 
nie wyemigruje. Dla wielu ludzi, którzy przeszli pows-
tanie i okupacjê,  P.R.L. nie by³ niczym sympatycznym, 
ale by³o wreszcie koñcem wyrzynania. Kamiñski by³ 
zdania, ¿e nastêpne konspiracje, to bêd¹ kolejne tysi¹ce 
m³odzie¿y, która pójdzie do piachu. On myœla³ jak 
Eugeniusz Kwiatkowski, który po wojnie dopóki mu 
pozwolili odbudowywa³ Gdyniê. Trzeba by³o iœæ na 
kompromis, co wielu mia³o mu za z³e.”

Ja w swoim ¿yciu stara³em siê kierowaæ jego 
zasadami, przede wszystkim byæ potrzebnym ludziom i 
krajowi.

Henryk Tuziñski


