
Jedna minuta i czterdzieści sekund

Scena pierwsza. 
Zawada wchodzi do mieszkania Krysi. Za stołem pogrążony w lekturze siedzi 
Marek. Zawada robi wrażenie narwańca. 
- Ciebie też pominęli?
- Pominęli? W czym?
- Nie rób wariata. Czarnego wyznaczyli na dowódcę dużej akcji. Jakiś dygnitarz 
SS.  A zresztą,  co  to  ciebie  obchodzi.  Wolisz  się  uczyć  ekonomii  i  wygłaszać 
referaty.
- Ludzie dzielą się na takich co myślą i na takich co się biją. 
- To po coś przyszedł do dywersji?
- Bo ten podział w naszych warunkach nie ma sensu. Ludzie, których mordują – 
bronią się instynktownie.
- To dlaczego siedzisz spokojnie? Boisz się?
- Pójdę. Jak mnie wyznaczą.
Marek z pewnym zachwytem mówi:
- Ty naprawdę nie boisz się żadnej akcji.
- Nie zastanawiałem się. 
- Tak… ty się nie zastanawiasz.

Jerzy Passendorfer nie użył prawdziwych pseudonimów i nazwisk. „Dygnitarz SS” to 
Franz  Kutschera  –  od  października  1943  dowódca  SS  i  policji  na  dystrykt 
warszawski. „Zawada” to w rzeczywistości „Juno” – Zbigniew Gęsicki, „Czarny” to 
„Lot” – Bronisław Pietraszewicz,  „Marek” to „Ali” – Stanisław Huskowski.  To o 
niego tutaj chodzi. 

Ze Stanisławem Huskowskim spotykamy się 29 kwietnia w Alejach Ujazdowskich. 
Tego dnia Ryszard Bugajski kręci sceny zamachu na Kutscherę do swojego filmu o 
generale Fieldorfie „Nilu” – dowódcy Kedywu. Przed pałacykiem, w którym podczas 
okupacji mieściła się komendantura policji i SS stoją zetknięte ze sobą maskami dwa 
samochody. Za chwilę z ulicy Pięknej (dawniej Piusa XI) wjedzie w aleje niemiecki 
motocykl, który zostanie ostrzelany przez akowców. 
Stanisław Huskowski, były prezydent Wrocławia i senator, dzisiaj poseł Platformy 
Obywatelskiej  przyszedł  z  synem  Tadeuszem.  Imiona  w  tej  rodzinie  nie  są 
przypadkowe – poseł jest imiennikiem swojego dziadka – senatora II Rzeczpospolitej 



z  Kresów  Wschodnich  i  stryja  –  „Marka”  z  filmu  Passendorfera.  Syn  posła 
oddziedziczył z kolei imię po dziadku – bracie „Alego” – Tadeuszu Huskowskim – 
„Tadziu  Żoliborskim”  z  batalionu  „Zośka”,  po  wojnie  znakomitym  matematyku 
zmarłym w 1984.  Ojciec nie opowiadał o przeszłości, nie opowiadał też o bracie.  
Przyznaję,  że  ja  nie  pytałem,  ale  takie  były  czasy.  O tej  niechęci  do  wspomnień 
okupacyjnych będzie opowiadał nam później także Bogdan Celiński – „Wiktor”, po 
wojnie bliski  przyjaciel  Tadeusza Huskowskiego. Poseł  wyciąga z koperty zdjęcie 
„Alego”. Piętnasto, może szesnastoletni chłopak z rękami opartymi na udach patrzy 
nad  obiektywem,  uśmiechając  się  zapewne  do  kogoś  stojącego  obok  robiącego 
zdjęcie.  Ubrany  jest  w  marynarkę  z  tarczą  na  prawym ramieniu,  kołnierz  białej 
koszuli  wyłożony  na  marynarkę.  Jedyne  dotąd  publikowane  zdjęcie  Alego  było 
mocno wyretuszowane. Na tym widzimy pogodnego, budzącego zaufanie chłopca. 
Stanisław Huskowski przyszedł na świat 7 września 1922 roku w Warszawie. Dwa 
lata  później  urodził  się  Tadeusz.  Ojciec  braci  prowadził  w  Łucku  na  Wołyniu 
kancelarię adwokacką, ale był częstym gościem w Warszawie z racji sprawowanej 
godności  senatorskiej,  matka  –  Wanda  z  Gorskich  (nie  Górskich  –  WS)  była 
stomatologiem. Senator Huskowski umiera nagle w 1930 a rodzina przenosi się do 
Lwowa, gdzie bracia chodzą do szkoły powszechnej. W 1935 przeprowadzają się do 
Warszawy – mieszkają na Żoliborzu w bloku przy ulicy Mickiewicza 30/56. 
Stanisław i Tadeusz uczęszczają do Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego 
im. Józefa Poniatowskiego przy ul. Felińskiego 15. Prawdopodobnie z tego okresu 
pochodzi przekazane przez posła Huskowskiego zdjęcie „Alego”. Wybucha wojna. 
Tadeusz tak pisze w swoich wspomnieniach: „Pierwsze lata wojny są dla nas ciężkie.  
Matka nasza, dentystka, musiała porzucić posadę, a gabinet prywatny dawał skąpe 
dochody. Budżet trzeba było łatać sprzedażą co cenniejszych rzeczy; od lata 40 roku 
pewną pomocą była uprawiana przez nas działka.  Obaj ze Stachem uczyliśmy się 
początkowo na kompletach. Stach zdał wiosną 40 roku maturę i od jesieni rozpoczął  
naukę w Liceum Budowlanym. Ja jesienią 41 roku wstąpiłem do Liceum Budowy  
Maszyn  im.  Wawelberga.  W pierwszym roku  pracowaliśmy  w SKSS-ie  (Stołeczny 
Komitet  Samopomocy  Społecznej  -  WS)”. Uściślijmy  relację  Tadeusza 
Huskowskiego – szkoła, do której podczas okupacji uczęszczał Stanisław nazywała 
się Państwową Szkołą Budownictwa Lądowego i  Wodnego w Warszawie przy ul. 
Hożej 88. W marcu 1941 szkoła przenosi się do budynku przy ul. Koszykowej 55. Na 
początku  1940  roku  powstają  w  Warszawie  pierwsze  zespoły  konspiracyjne 
organizacji,  która  później  zostanie  nazwana „Przyszłość”  –  w skrócie  „Pet”  –  od 
greckiej  nazwy  pierwszej  litery.  Założenia  Petu  określił,  zapewne  pod  wpływem 
Bolesława  Srockiego,  Stanisław  Leopold  „Rafał”  –  praca  wychowawcza  wśród 
młodzieży  szkolnej  z  czasową  rezygnacją  z  akcesu  do  jakiejkolwiek  komórki 
wojskowej. Starszy z braci Huskowskich, właśnie z inspiracji Bolesława Srockiego, 
organizuje  żoliborską  grupę  Petu.  To  kilkunastu  młodych  ludzi  z  rodzin 
inteligenckich  podzielonych  na  pięcioosobowe  zespoły,  zwane  kołami,  na  czele 
których  stał  tzw.  starszy  koła.  Wykłady,  prelekcje,  referaty,  dyskusje  na  tematy 
polityczne,  historyczne,  społeczne,  gospodarcze  wypełniają  program 
systematycznych spotkań odbywanych w warunkach konspiracji.  „Ali”  wciąga do 



Petu  najbliższych  kolegów  –  Jerzego  Zborowskiego  („Jeremiego”)  i  Bronisława 
Pietraszewicza („Lota”) – los na trwałe zwiąże tych młodych ludzi. W lutym 1942 
wprowadza do organizacji młodszego brata z kolegami z tego samego bloku. Idea 
samokształcenia będzie dla „Alego” ważna przez cały okres konspiracji, także wtedy, 
gdy znaczna część młodych konspiratorów, odłoży na bok naukę, angażując się bez 
reszty w walkę.  „Na jesieni  42 roku od chwili  rozpoczęcia szkolenia wojskowego 
samokształcenie  zaczęło  utykać”  –  pisze  Tadeusz  Huskowski.  Na  wiosnę  43 
właściwie już ustaje, ale „w sekcji Stacha, której dużą pomoc dawał pan Bolesław 
(Srocki)  (…)  samokształcenie  prowadzone  było  zawsze”.  Dla  pani  Huskowskiej 
mentorska obecność Bolesława Srockiego będzie rękojmią, że jej synowie trafili w 
dobre ręce. Tadeusz Huskowski: „Matka nasza była oczywiście dobrze zorientowana 
w naszej pracy i nigdy nie starała się ograniczać stopnia naszego zaangażowania.  
Zaufanie do nas wynikało może nie tyle z  przekonania o naszej  dojrzałości,  co z  
zaufania do p. Bolesława, o którym wiedziała, że patronuje naszej grupie. Również  
Jurek (Jerzy Zborowski)  umiał rozpraszać jej obawy. Zresztą starała się zawsze nie 
okazywać  nam  swego  niepokoju,  bardzo  bowiem  niechętnie  przyjmowaliśmy 
<niemęskie> objawy troski o nas. Trzymani byliśmy w domu dosyć krótko, jednak  
potrzeby  konspiracji  rozgrzeszały  nas  w  oczach  matki  zawsze”.  W  rodzinie 
Huskowskich  panowała  typowa  dla  inteligenckich  domów  atmosfera 
podporządkowania „wszystkiego dla potrzeb pracy konspiracyjnej synów”.
Bratanek Stanisława przesyła nam mailem jeden ze sprawdzianów „Alego” (może to 
praca domowa?) – staranne, nieco pochylone na prawo pismo, bez skreśleń. Na dole 
podpis  Stanisława,  nieco  nad  nim „5/VI  42”  i  parafka  –  to  zapewne  ocena.  Był 
znakomitym uczniem, który swoją przyszłość wiązał z kierunkami politechnicznymi. 
Konspirowanie nie zwolniło go z nauki.  W relacji  Teresy Bagińskiej – Poradzkiej 
przechowywanej w Aktach Piotra Stachiewicza w Archiwum Akt Nowych, czytamy o 
częstych wizytach „Alego” w jej  domu:  „Często przychodził  do nas po notatki  z  
wykładów, które musiał opuszczać z powodu zajęć w związku z pracą konspiracyjną 
lub  z  powodu choroby.  (…) Uczył  się  bardzo  dobrze,  mimo że  wiele  wykładów i  
ćwiczeń  opuszczał”.  Duch intelektualnych dysput  toczonych w kręgu Petu musiał 
odpowiadać Stanisławowi – obraz chłopaka pochylonego nad książką nie odbiega 
zapewne od prawdy.

Scena druga.
Marek wchodzi do mieszkania Czarnego. Jest zdeterminowany i niespokojny. 
- Ja nie mogę tak dłużej. Ja muszę iść na tę akcję.
- Wiesz co to znaczy?
- Muszę, inaczej nie mogę być z wami.
- Głupstwa gadasz. Wszyscy cię cenią za wiedzę, za inteligencję. Trudno, jesteś 
od nich po porostu bardziej wrażliwy.
- A ty też jesteś wrażliwy a w każdej akcji potrafisz być wzorem dla innych. Ja 



muszę to w sobie opanować. (błagalnie) Proszę cię, Czarny…
- Zobaczymy…

Samokształcenie przestaje młodzieży wystarczać. Ideowi przywódcy Petu – Bolesław 
Srocki i Stanisław Leopold dostrzegają „wrzenie młodzieńczych serc”. Jesienią 1941 
roku  Pet  włącza  się  w  działania  małego  sabotażu,  podporządkowując  się  w  tym 
zakresie  organizacji  Wawer.  Tadeusz Huskowski:  „Co tydzień,  jak wszystkie  koła,  
bierzemy  udział  w  jakiejś  akcji  małego  sabotażu.  Każda  akcja  poprzedzona  jest  
zbiórką, na której starszy koła, tzn. Stach  (Huskowski),  daje instrukcje, przydziela 
materiały  itp.,  po czym wyruszamy w teren”.  Wybijanie  szyb,  rozrzucanie  ulotek, 
malowanie  kotwic,  rozlepianie  afiszy  „Führer  powiedział…”,  gazowanie  kin, 
oblewanie  kwasem  Niemców…  -  akcje  te  miały  oswoić  młodych  ludzi  z 
niebezpieczeństwem,  wpoić  zasady  odpowiedzialności  za  siebie  i  za  innych, 
przygotować  do  walki.  Stanisław  Huskowski  daje  się  poznać  jako  doskonały 
organizator, spirytus movens licznych przedsięwzięć. Tego zmysłu organizacyjnego 
nie odmawia mu żadna ze znanych relacji. Teresa Bagińska: „Całą duszą należał do 
konspiracji, był szczęśliwy, gdy jakaś akcja się udała i naprawdę nie szczędził sił, nie  
wahał się narażać w przygotowaniach do akcji. Mimo to wprost nie znosił wystąpień  
z bronią w ręku”.  Ta awersja „Alego” do broni  znajduje potwierdzenie w innych 
źródłach.  Piotr  Stachiewicz pisze,  że  podstawowym zmartwieniem „Alego” przed 
akcją  „Kutschera”  była  obawa zranienia  postronnego przechodnia.  Może  to  mieć 
związek  z  wydarzeniem,  o  którym  pisze  w  swoich  wspomnieniach  Tadeusz 
Huskowski. Otóż pewnego dnia podczas szkolenia „Alemu” przypadkowo wypaliła 
broń.  Nikomu  nic  się  nie  stało.  Relacja  Teresy  Bagińskiej  podkreśla  jak  daleko 
sięgała  niechęć „Alego” do zadawania bólu innym: „Mówił,  że  (…) gdyby nawet  
wiedział, że czymś uratowałby komuś życie, a byłoby to bolesne lub nawet przykre dla 
delikwenta – nie umiałby się na to zdobyć. Zdawał sobie sprawę, że nie ma racji, lecz 
twierdził,  że  to  silniejsze  od  niego”.  Pytanie  o  to,  czy  tego typu dylematy,  jakie 
dręczyły  „Alego”,  wykluczały  go  jako  uczestnika  akcji  zbrojnych  wydaje  się 
pytaniem  zasadniczym.  Piotr  Stachiewicz  podważa  bojowe  walory  „Alego”, 
podkreślając jednocześnie jego wrażliwość, delikatność konstrukcji psychicznej. To, 
co w przypadku „Alego” jest dla Stachiewicza wadą, jest jednocześnie zaletą przy 
charakteryzowaniu  innych uczestników konspiracji.  „Cichy”  –  Marian Senger  był 
„chłopcem  bardzo  łagodnym,  pogodnym  i  uczuciowym”;  „Bruno”  -  Bronisław 
Hellwig  „był  zdania,  że  do  takiej  pracy  (czyli  walki  z  bronią  w  ręku)  powinni  
przystępować ludzie opanowani, nieugięci, o silnych nerwach, tacy, którzy nigdy nie 
zawiodą w decydującym momencie. Nie ufał własnym siłom i odporności psychicznej,  
ale  zdecydował  się  je  sprawdzić”.  Te same moralne  dylematy  targały  bohaterami 
Kamieni  na  szaniec –  „Rudy”,  pochylając  się  nad  umierającym  Niemcem,  jest 
zaprzeczeniem wszystkiego w co wierzył i co było dla niego wartościowe. „Tylko 
wojna (…) wytworzyć mogła tego rodzaju sytuację, w jakiej znalazł się <Rudy> i  
dziesiątki,  a  może  setki  tysięcy  podobnych  mu  ludzi”  –  pisze  w  swojej  książce 
Aleksander  Kamiński.  Etyczne  wątpliwości,  tak  charakterystyczne  dla  pokolenia 
Kolumbów  świadczyły  na  pewno  o  jednym  –  że  przeciw  niemieckiej  represji 



wystąpiła najlepsza część społeczeństwa, a szczególnie młodzieży. Ale w przypadku 
„Alego” sprawa nie jest tak jednoznaczna. 
U schyłku 1942 roku Pet wchodzi do Szarych Szeregów – grupa żoliborska weszła do 
hufca – plutonu „Centrum”, jako drużyna piąta (CR 500). Formalne połączenie Petu z 
Grupami Szturmowymi było tylko zakończeniem procesu integracji, który trwał już 
od  miesięcy,  kiedy  to  trwało  szkolenie  wojskowe prowadzone przez  instruktorów 
harcerskich. Tadeusz Huskowski: „(…) prowadzona jest nauka o broni. Poznajemy 
więc  kilka  typów  pistoletów,  kbk,  granaty  produkcji  konspiracyjnej  –  szklanki  i  
filipinki, stena i później thompsona. Wszyscy podziwiamy prostotę angielskiego stena, 
króla konspiracyjnej broni”. Broń i sprzęt minerski przeznaczone do szkoleń często 
przechowywane są w mieszkaniu przy Mickiewicza 30 – „w mieszkaniu Stacha i  
moim (ściślej w mieszkaniu naszej matki)”.  Po raz pierwszy broń trafia na noc do 
braci Huskowskich na jesieni 1942. „Jest to tylko <piątka>, ale rozbieramy ją ze  
Stachem i składamy z nabożeństwem aż do późna w nocy”. Tadeusz Huskowski pisze 
o  rozważanych  wtedy  przez  braci  dylematach  związanych  z  posiadaniem broni  i 
możliwością jej użycia. Ale dylematy te musiały być przez Huskowskich rozwiązane, 
ponieważ,  jak  pisze  Tadeusz  „po  obstawie  na  ul.  Promyka  (chodzi  o  ochronę 
spotkania  z  17  stycznia  1943,  na  którym  Piotr  Pomian  został  szefem  Głównej 
Kwatery Szarych Szeregów – Pasieki) <Bronek> daje nam pistolety do domu pod 
warunkiem,  że  <będziemy  walić>  w  razie  nocnego  najścia  Niemców.  Był  to  co 
prawda jeden z tych dni, kiedy chęć odwetu zaczynała brać górę nad rozsądkiem”. 
22 stycznia 1943 formalnie powołano istniejący de facto od końca października 1942 
Kedyw (Kierownictwo Dywersji)  Komendy Głównej  Armii  Krajowej.  W czerwcu 
1943 zastępca dowódcy Oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu KG AK kapitan Adam 
Borys wyszedł z propozycją utworzenia w oparciu o młodzież Grup Szturmowych 
wydzielonego oddziału  bojowego przeznaczonego do uderzeń w niemiecki  aparat 
terroru.  Do oddziału pod kryptonimem „Agat”  (antygestapo)  weszły  trzy drużyny 
Grup Szturmowych, tworząc zawiązki późniejszych plutonów. Stanisław Huskowski 
zostaje dowódcą drugiej drużyny pierwszego plutonu – młodszych chłopców (18 - 19 
letni), którzy, szkoląc się i wykonując zadania małego sabotażu będą niecierpliwie 
czekać  na  swoją  kolej  do  przystąpienia  do  walki  bieżącej.  Gdy  dowodzenie 
pierwszym plutonem w listopadzie 1943 przejmuje Bronisław Pietraszewicz „Lot” – 
„Ali” zostaje jego zastępcą. 
Wraz  z  rozkazem  powołującym  do  życia  Kedyw  rozsyłane  są  tzw.  „wytyczne 
dywersyjne”.  Wskazywano  w  nich  na  cechy  pożądane  u  dywersanta:  wysokie 
poczucie  dyscypliny  organizacyjnej,  koleżeństwo  i  zdolność  poświęcenia  się  dla 
ogółu,  opanowanie  zewnętrzne  i  wewnętrzne.  Także  w  doborze  kandydatów  do 
„Agatu”  stosowano  te  kryteria,  jako  drugorzędne  traktując  sprawność  fizyczną  i 
osobistą  odwagę.  I  taki  był  Stanisław  Huskowski  „Ali”.  W  rękopiśmiennych 
notatkach Tadeusza Huskowskiego jest osobna kartka ze słowami: „Stach różnił się  
od  tego  grona  (z  zapisków  nie  wynika  jakiego  -  WS).  Był  bardziej  uczuciowy. 
Ogromnie przywiązany do kolegów, do oddziału, poświęcający się pracy bez reszty,  
miał  czasem pewne psychiczne opory przeciw brutalności.” – Słowo „brutalność” 
zostało przekreślone. Także w cytowanej już relacji  Teresy Bagińskiej znajdujemy 



podobną  charakterystykę:  „<Ali>  w  stosunku  do  kolegów  z  oddziału  był  bardzo 
koleżeński,  mimo że  z  wieloma nie  zgadzał  się  w poglądach na życie.  Był  aż  do  
przesady uczciwy w stosunku do ludzi, z którymi wiązała go przyjaźń. (…) Według  
mego  zdania  był  naprawdę  kryształowym  charakterem”.  Cechy  osobowościowe 
<Alego> nie kłóciły się z tymi pożądanymi w Oddziale Specjalnym „Agat”. Osoba 
dowódcy  -  kapitana  Borysa  „Pługa”,  nazywanego  przez  podkomendnych 
„Dyrektorem”, gwarantowała, że do oddziału nie trafiali ludzie z przypadku. Doktor 
Janusz  Marszalec  z  BEP  IPN:  „To  przedwojenny  oficer  rezerwy,  cichociemny,  
fachowy konspirator, cieszący się ogromnym autorytetem. Szczególny nacisk kładł na  
bezpieczeństwo powierzonego mu oddziału. Trudno mi sobie wyobrazić, że trafiłby  
do Agatu na eksponowane stanowisko człowiek, który swoją <miękką> konstrukcją 
psychiczną  narażałby  bezpieczeństwo  kolegów.  Oczywiście  prawdziwa  wartość 
żołnierza weryfikowana była w boju.  Jak się  okazało ta  weryfikacja wypadła dla 
Alego pozytywnie w różnych akcjach osłonowych, ale podczas likwidacji Kutschery 
zabrakło mu tego, co bardzo ważne – żołnierskiego szczęścia.”
Obraz chłopca,  który rzuca książki,  wykłady,  referaty ponieważ wpadł na pomysł 
żeby  wziąć  udział  w  akcji  należy  odrzucić  jako  krzywdzący  dla  „Alego”  i 
nieprawdziwy.  Sprostować  należy  także  przekonanie,  które  utrwalone  zostało  w 
pracach  historyków  jakoby  akcja  „Kutschera”  była  pierwszym  wystąpieniem 
Stanisława Huskowskiego z bronią w ręku. Znamy co najmniej jedną akcję, w której 
„Ali” ma broń i jest gotowy jej użyć. W momencie włączenia Grup Szturmowych do 
Kedywu akcje  małego sabotażu  tracą  na  atrakcyjności,  ale  są  podejmowane,  gdy 
planowany spektakularny efekt szedł w parze z potencjalnym niebezpieczeństwem, 
niósł ze sobą dreszczyk emocji. „Mały sabotaż –  pisze Tadeusz Huskowski -  (…) 
wykonywany jest nadal. Od wiosny (1943 roku - WS) kieruje nim Stach (…). Wiosną 
i latem akcje małego sabotażu prowadzone są często nocą, raz nawet z bronią. Jurek 
(Jerzy  Zborowski  -  WS)  robi  za  to  Stachowi  surowe  wymówki,  przyjęto  bowiem 
zasadę, że mały sabotaż ma być wykonywany bez broni”. I w innym miejscu: „Udział  
w akcjach organizowanych przez <górę> nie zaspokaja głodu akcji. Toteż drużyna  
CR  500  organizuje  i  wykonuje  kilka  akcji,  z  których  największymi  i  najbardziej  
udanymi są audycje megafonowe”. 3 maja 1943 roku o godzinie 18 z megafonu na 
placu  Wilsona  popłynęły  dźwięki  polskich  marszów  wojskowych  a  głos  spikera 
obwieszczał:  „Tu  stacja  megafonowa  Kierownictwa  Walki  Cywilnej!  Nadajemy 
audycję specjalną z okazji święta narodowego 3 Maja!” Audycję kończy Rota. W 
akcji  biorą  udział  „Lot”,  „Jeremi”,  „Dietrich”,  „Ali”,  „Pająk”,  „Tadeusz” 
(Huskowski) i inni – pomieszane towarzystwo z „Parasola” i „Zośki”. W pewnym 
momencie na plac wjeżdża ciężarowa buda z żandarmami. „Lot” – według relacji 
„Dietricha”  Eugeniusza  Schielberga  -  „patrzy  czujnie  na  swoich  chłopców,  to  na 
sunącą wolniutko budę. Prawą ręką nieznacznie odpina guziki płaszcza, pod którym 
wisi na <smyczy> sten. Chłopcy zrozumieli go. Najbliższy, którego widzę – <Ali> – 
wsunął prawą rękę do kieszeni spodni, ma tam pewnie filipinkę, lewą ręką powoli  
odpina płaszcz”. Samochód z Niemcami przejeżdża przez plac nie zatrzymując się. 
Jeżeli przyjąć za profesorem Strzemboszem definicję akcji zbrojnej jako uderzenia w 
siłę  żywą lub  dobra  materialne nieprzyjaciela,  przy  użyciu lub pod osłoną  broni, 



nawet jeżeli nie doszło do jej użycia, to trudno uznać „Alego” w lutym 1944 roku za 
debiutanta,  który  po  raz  pierwszy  wystąpić  ma  z  bronią  dodatkowo  obciążony 
moralnymi dylematami. 

Scena trzecia.
Na melinie. Rozdział broni. Na stole rozłożone steny, pistolety, granaty. Chłopcy 
kładą swoje prawdziwe dokumenty – zabierają broń. Gdy na stole zostają tylko 
granaty – filipinki, łączniczka mówi:
- Został Marek.
- Późno już – odpowiada Czarny – chyba nie przyniosą. Trudno Marek, musisz 
zostać, zmniejszymy obstawę. 
- Muszę iść.
- Przecież nie pójdziesz bez broni.
- Są filipinki – podpowiada łączniczka.
- Niech będzie. Weźmiesz filipinki.
Marek na to, z rezygnacją w głosie:
- Tak… No dobrze…

Czy o likwidacji Franza Kutschery powiedziano już wszystko? Dr Janusz Marszalec: 
„Żaden szanujący się historyk nie powie, że wiedza na temat jakiegoś wydarzenia jest  
pełna. W historii, w ogóle w nauce zawsze tak jest, że wydaje się nam, że wiemy już  
bardzo dużo, niektórzy twierdzą nawet, że wiedzą wszystko. A potem wypływa jakieś  
nowe, ciekawe źródło, pojawiają się nowe materiały, no i historia uporządkowana,  
logiczna zaczyna się sypać. 
Specjalna operacja bojowa „Kutschera” była dziewiątą akcją likwidacyjną oddziału 
„Agat” – „Pegaz”. Nie była najbardziej skomplikowaną logistycznie czy bardziej niż 
inne  niebezpieczną.  Przeszła  jednak do legendy.  W 2004 roku Andrzej  Krzysztof 
Kunert opublikował pierwszy raz po wojnie „jedyny oryginalny reportaż, napisany 
kilka  dni  po  akcji  przez  Sławomira  Dunin-Borkowskiego  <Jaskólskiego>  na 
podstawie  relacji  uczestników  wydarzeń.  Autor  był  dziennikarzem,  prasowym 
sprawozdawcą wojennym w Biurze Informacji i Propagandy AK.”  Trudno ten tekst 
uznać  za  miarodajny  –  pisany  w  warunkach  konspiracji  miał  przede  wszystkim 
krzepić  warszawiaków,  chroniąc  jednocześnie  żołnierzy  „Pegaza”  przed 
dekonspiracją. Po 1956 roku ukazało się wiele publikacji, także wspomnieniowych, 
dotyczących  likwidacji  Kutschery.  W  1959  Maria  Dylawerska,  Elżbieta 
Dziembowska, Zbigniew Gąsior, Danuta Kaczyńska (wszyscy związani z batalionem 
„Parasol”, E. Dziembowska to Dewajtis – łączniczka podczas likwidacji Kutschery) 
publikują w Wojskowym Przeglądzie Historycznym tekst  Akcja na Kutscherę. Stanie 
się  on  podstawą  dla  opracowania  Piotra  Stachiewicza,  które  z  kolei,  dzięki 
imprimatur  majora  „Pługa”,  uzyska  w  środowisku  byłych  żołnierzy  batalionu 



„Parasol” rangę tekstu niemalże kanonicznego. Pisząc dziś o wydarzeniach z 1 lutego 
44  roku  nie  sposób  nie  odwołać  się  do  monografii  Parasol Piotra  Stachiewicza. 
Ustalenia  tam  zawarte  a  dotyczące  akcji  „Kutschera”  oparte  są  na  relacjach 
uczestników  i  świadków,  kwestie  sporne  rozstrzygnięte  zostały  przez  Komisję 
Historyczną środowiska byłych żołnierzy batalionu „Parasol”.
W  rozdziale  Specjalna  operacja  bojowa  „Kutschera” autor,  poza  omówieniem 
rozkazu  odznaczeniowego  i  awansowego  wydanego  przez  dowódcę  AK,  nie 
powołuje  się  na  żadne  dokumenty  wytworzone  przez  stronę  polską  –  nie  ma 
meldunków,  raportów,  szkiców  sytuacyjnych.  A dokumenty  takie  powstawały  – 
Stachiewicz  publikuje  ich  wiele  -  powstałych  w  trakcie  przygotowań  do  akcji 
likwidacyjnych oraz po nich – to raporty dowódców z przeprowadzenia specjalnych 
operacji bojowych. „Orkan” (Kazimierz Kardaś) tworzy raport po akcji „Weffels”, 
„Kopeć” (Stanisław Jastrzębski) pisze raport z wykonania specjalnej operacji bojowej 
„Kretschmann”.  Przykłady  można  mnożyć.  „Orkan”  napisał  raport  odręcznie, 
„Kopeć”,  o  czym wspomina  w swojej  książce  Zaczęło  się  pod Arsenałem,  oddał 
rękopis łączniczce „Jenny”, aby ta przepisała go na maszynie. „Wtedy go podpisałem 
i  poprosiłem  o  przekazanie<  Dyrektorowi>.”  Czy  powstał  raport  z  akcji 
„Kutschera”? Wojciech Świątkowski „Korczak”, od maja 1944 szef służby „Moto” w 
„Pegazie”, uczestnik akcji na Koppego: „Jest sprawą oczywistą, że raport z akcji na 
Kutscherę musiał powstać. W zaistniałej po 1 lutego sytuacji w 1. plutonie, raport  
taki powinien napisać zastępca dowódcy akcji – a więc Stanisław Huskowski <Ali>.” 
Rzeczywiście, „Ali” raport z akcji na Kutscherę napisał, choć Stachiewicz nie mógł 
do  niego  dotrzeć.  Trzy  strony  maszynopisu  i  jedna  strona  odręcznych  szkiców 
sytuacyjnych z podpisem „Alego” trafiła  via  „Dyrektor” do szefa  sztabu Kedywu 
Wacława  Janaszka  „Bolka”.  Ten  decyduje  o  włączeniu  dokumentu  do  archiwum 
Kedywu KG AK, przechowywanego w Miłosnej pod Warszawą. W czasie powstania 
warszawskiego informację o miejscu ukrycia archiwum ranny „Bolek” przekazuje 
zastępcy  dowódcy  oddziału  „Miotła”  „Anatolowi”  (Seweryn  Skowroński)  oraz 
szefowi  Oddziału  V sztabu  Kedywu KG AK – kapitan  „Przemysławie”  (dr  med. 
Zofia Maternowska). W 1945 „Anatol” oddaje „Przemysławie” archiwum. Sam ginie 
w  tym  samym  roku  w  niewyjaśnionych  okolicznościach.  „Przemysława”  zostaje 
aresztowana przez UB jesienią 1945, ale już w grudniu wypuszczono ją na wolność. 
Nie  czuje  się  jednak  bezpieczna  –  będące  w  jej  posiadaniu  archiwum  Kedywu 
przekazuje  w kwietniu  1949 roku  porucznikowi  „Gałązce”  (Zygmunt  Ziemięcki), 
który planuje ucieczkę do Wielkiej Brytanii. Każdy przekazany dokument opatrzyła 
najpierw  swoim  podpisem:  „Przemysł.”  Już  we  wrześniu  została  ponownie 
aresztowana,  „Gałązka” wpada w roku 1950 przy kolejnej  próbie przerzutu przez 
granicę. Wraz z nim w ręce funkcjonariuszy MBP wpada archiwum Kedywu, które 
zostanie wykorzystane jako materiał dowodowy w sprawie generała Fieldorfa „Nila” 
– skazanego na śmierć i zamordowanego w 1953 roku. Najprawdopodobniej w latach 
sześćdziesiątych część dokumentów trafia do Wojskowego Instytutu Historycznego – 
wykorzysta  je  Piotr  Stachiewicz  pisząc  książkę  o  batalionie  „Parasol”.  Po 
pozostałych ślad się urywa na około 40 lat. Po roku 1989 do Archiwum Akt Nowych 
przekazano m.in. bogaty zespół akt dotyczących AK z Centralnego Archiwum KC 



PZPR oraz nieco mniej zasobny z Centralnego Archiwum MSW. Udostępniany był 
tylko  ten  pierwszy;  drugi  aż  do  dziś  nie  jest  opracowany,  a  więc  nie  może  być 
udostępniany badaczom. Mimo to w 1994 roku dr Henryk Piskunowicz publikuje w 
Wojskowym Przeglądzie Historycznym tekst Raportu <Alego> z akcji na K. dodając 
krótki  komentarz:  „Wydawać  by  się  mogło,  że  niewiele  nowego  można  jeszcze  
powiedzieć na temat zamachu na Kutscherę. Pogląd ten zmienił się radykalnie za 
sprawą  odnalezionego  raportu  zastępcy  dowódcy  akcji  kaprala  Stanisława 
Huskowskiego <Alego>. Dokument w sposób zasadniczy rozszerza dotychczasową 
wiedzę w kwestii planu, przygotowania i uzbrojenia, przebiegu samej akcji i odskoku.  
Prostuje  krzywdzącą  opinię  niektórych  historyków  sformułowaną  pod  adresem 
postawy <Alego> w czasie akcji.  On sam nie doczekał  końca okupacji.  Poległ  w 
lipcu  1944  r.  pod  Krakowem,  po  nieudanej  akcji  na  gen.  Koppego.  Raport  
Huskowskiego  liczy  trzy  strony  maszynopisu  i  trzy  szkice.  U  góry  drugiej  części  
raportu znajduje się odręczny napis Pz-B i data 2.III.44, z lewej zaś p. Bolek. Z treści  
wynika, że został desygnowany kryptonimem oddziału <Pegaz> (skrót Pz) i literą B -  
od pseudonimu dowódcy oddziału por. Adama Borysa (<Bryl>), a data określa dzień 
skierowania  do  szefa  sztabu  Kedywu  Komendy  Głównej  mjr.  Piotra  Janaszaka 
(<Bolek>). Raport <Alego> jest przechowywany w Archiwum Akt Nowych pod sygn.  
III/704,  s.  256-259.”  Później  tekst  trafia  do  Internetu 
(http://zopa.nr5.pl/zopa/z501.htm).  Dr  Janusz  Marszalec:  „Historycy,  łącznie  z  
najlepszym  znawcą  tematu  profesorem  Tomaszem  Strzęboszem,  nie  dotarli  do 
wszystkiego, wiele rozproszonych dokumentów skryło się w innych zespołach i, jak  
widzę po sygnaturze tego dokumentu, to tak jest również w tym wypadku. Wszyscy  
historycy, którzy zajmują się dziejami Armii Krajowej, zwłaszcza w Warszawie, znają 
sygnatury niemalże na pamięć. Ale tylko sygnatury z zasobu pochodzącego z CA KC 
PZPR. Raport <Alego>, tego można być pewnym, nie pochodzi z tego zespołu, musi  
być  więc  wyjęty  z  owego  tajemniczego,  nieudostępnianego  zasobu  przejętego  z  
archiwum  MSW.  Sygnatury  tej  nie  znajdziemy  więc  w  żadnym  inwentarzu  czy 
katalogu”. Wychodzi  na  to,  że  dr  Piskunowicz  miał  dobrego  informatora  w 
Archiwum i zgodę na wykorzystanie tego dokumentu. Faktem jest też, że przez 14 lat 
od publikacji dr. Piskunowicza nikt się tematem nie zajął, choć o akcji „Kutschera” 
przez ten czas pisano wiele, często były to teksty kuriozalne. A przecież, jeżeli Raport 
„Alego”  jest  dokumentem  autentycznym  i  wiarygodnym,  to  znaczy,  że  Henryk 
Piskunowicz nie myli się, pisząc, że „w sposób zasadniczy rozszerza dotychczasową 
wiedzę”.

Według  ustaleń  Piotra  Stachiewicza  1  lutego  1944  roku  dla  „Alego”  „zabrakło 
zarówno  pistoletu  maszynowego,  który  miał  otrzymać,  jak  i  pistoletu  zwykłego.” 
Huskowski otrzymuje więc „teczkę pełną granatów”, którymi ma obrzucić „źródło 
ognia nieprzyjacielskiego, na razie bliżej nie skonkretyzowane”.  Dalej Stachiewicz 
antycypuje wydarzenia: „Zamiana pistoletu maszynowego na teczkę pełną granatów 
stała się początkiem tragicznego splotu wydarzeń, który w konsekwencji doprowadził  
do załamania się <Alego>.” Jak było naprawdę? Dla „Alego” rzeczywiście zabrakło 
broni. Plan przewidywał dla niego stena z trzema magazynkami, pistolet parabellum i 
dwa granaty.  Z Raportu „Alego”:  „Z powodu braku jednego stena dla <Alego>,  



otrzymuje  on  zadanie  grenadiera,  w  pierwszym  rzędzie  na  korzyść  <Juna>.  Po  
drodze  na  stanowisko  <Lot>  mianuje  go  swym  zastępcą.  Uzbrojenie  2  Pb 
(parabellum - WS), 5 filipinek w teczce.”

Scena czwarta.
Walka  trwa.  Niemiecki  generał  już  nie  żyje.  Chłopcy  ostrzeliwują  się  we 
wszystkich  kierunkach.  Pandemonium.  Marek,  schowany  za  jednym  z 
unieruchomionych  aut,  szarpie  się  z  zamkami  teczki.  Bezskutecznie. 
Zrezygnowany oddala się. Walka trwa nadal. 
Od października 2007 do maja 2008 mamy do dyspozycji tylko tekst opublikowany 
przez Henryka Piskunowicza i jego krótki komentarz zawierający opis dokumentu. 
Widzimy  rozbieżności  między  opisem  Stachiewicza  a  tekstem  Raportu  „Alego”. 
Jesteśmy skonsternowani – albo mamy sensacyjny i niewykorzystany dotąd materiał, 
albo  jesteśmy  mitomanami,  rozpowiadającymi  o  sensacyjnym  odkryciu.  Wśród 
znajomych  przeważa  opinia  o  mitomanii  –  „Jesteś  nauczycielem  polskiego  w 
gimnazjum, twoi uczniowie to nastolatki. Gdyby to było doniosłe i nowe, odkryliby to 
fachowcy już dawno. A może ktoś zrobił sobie głupi żart z tym raportem?” Czytamy 
wnikliwej dostępną bibliografię. Nigdzie słowa o Raporcie „Alego”. Kontaktujemy 
się  z  byłymi  żołnierzami  batalionu  „Parasol”.  Reakcje  różne  –  od  uznania  dla 
zainteresowań historycznych po oskarżenia o poszukiwanie sensacji. Są i konkretne 
wątpliwości: autor raportu nie znał topografii Warszawy – w stolicy nie było placu 
Gwiaździstego, nie było też ulicy Steinklera. Sprawdzamy – rzeczywiście, nie ma 
ulicy  Steinklera,  ale  jest  Steinkellera  –  to  literówka.  Gorzej  jest  z  placem 
Gwiaździstym. Autor Raportu ma na myśli  z całą pewnością plac Na Rozdrożu – 
miejsce, w którym zbiegają się ulice tzw. dzielnicy policyjnej – Szucha, Koszykowa, 
6  Sierpnia.  Do  roku  1935  był  to  plac  Wolności,  w  1941  przemianowany  przez 
Niemców  na  Sternplaz  (a  więc  Gwiaździsty!).  Wątpliwości  rozwiewa  Stanisław 
Jastrzębski  „Kopeć”  –  autor  wspomnień  Zaczęło  się  pod  Arsenałem,  dowódca 
drużyny w 2. plutonie. Pisząc o przygotowaniach do akcji na Stamma używa nazwy 
plac  Gwiaździsty  w  odniesieniu  do  placu  Na  Rozdrożu.  Takich  wątpliwości  jest 
więcej – każdą udaje się rozwiać w toku żmudnych poszukiwań. W zasadzie jedno 
budzi nasze wątpliwości – jak to możliwe, że zastępca dowódcy akcji wyznaczony 
został  przez „Lota” w drodze na miejsce akcji?  Nie potrafimy tego wyjaśnić,  nie 
znajdujemy  analogii  potwierdzających  taką  praktykę.  Może  jednak  mamy  do 
czynienia  z  fałszywką?  Wreszcie  robimy to,  co  powinniśmy  zrobić  na  wstępie  – 
zwracamy  się  do  Archiwum  Akt  Nowych  z  prośbą  o  udostępnienie  dokumentu. 
Podajemy sygnaturę  z  komentarza  Henryka  Piskunowicza.  Wiemy  już,  że  Raport 
istnieje, ale czy jest autentyczny? Może to być kopia, wtórnik, odpis… Wreszcie 10 
maja otrzymujemy skany.
Piotr Stachiewicz pisze w  Parasolu: „<Ali> szamotał się jednak z zamkiem teczki,  
nie  mogąc  go  otworzyć.  Świstały  kule,  narastał  huk,  <Ali>  coraz  bardziej  się 
denerwował i nie mogąc otworzyć teczki załamany ruszył w kierunku samochodów 
przeznaczonych  do  odskoku.  Dla  niego  był  to  koniec  akcji  i  początek  wielkiej,  



osobistej tragedii.”
Z Raportu „Alego”:  „<Ali> mija ich,  uciekającego żołnierza,  podbiega do budki 
wartownika i, ponieważ nie udało mu się otworzyć zaciętych zamków teczki, dobywa 
parabellum i  ostrzeliwuje  okna budynku nr  23;  następnie  oddaje  dwa strzały  do 
żandarma, który strzela z broni krótkiej ze stanowiska po drugiej stronie alej, 20 m za 
ul. Piusa.”

Scena piąta.

Odwrót z akcji. Marek odjeżdża samochodem z Małym. W pewnym momencie 
do auta wsiada łączniczka. Odbiera od szofera i Małego broń.
- Jak reszta?
- Czarny i Jacek postrzały w brzuch.
Marek oddaje teczkę.
- Nie chciała się otworzyć… Zamek się zaciął.
Łączniczka bez problemów otwiera teczkę. Marek, zszokowany:
- Co, nie wierzycie mi?
Mały:
- Daj spokój, Marek…
- Ale nie mogłem, no…
- Też bym stracił głowę, gdyby zamiast stena dali mi teczuszkę…
Kierowca i łączniczka milczą.

Raport „Alego” jest dokumentem autentycznym, pochodzącym z archiwum Kedywu 
KG AK. 
Na drugiej stronie są odręczne dopiski wspomniane przez Henryka Piskunowicza, ale 
to, co według historyka jest po stronie lewej w istocie znajduje się po prawej. Każda 
karta Raportu ma w prawym górnym rogu podwójną paginację – naniesioną błękitną 
kredką i ołówkiem. Najistotniejsze, decydujące o autentyczności dokumentu jest to, 
co  znajduje  się  na  dole  stron.  W  lewym  rogu  widnieje  podpis  „Przemysł.”  – 
identyczny jak ten, który widnieje na reprodukowanym przez Stachiewicza raporcie 
„Orkana” z akcji „Weffels” – to oczywiście sygnatura kapitan Zofii Maternowskiej 
złożona  na  każdym  dokumencie  z  przekazanego  jej  przez  „Anatola”  archiwum 
Kedywu KG AK. Także na dole, bardziej na prawo widać nieczytelną adnotację. Z 
pozoru wygląda to na jakieś bazgroły. Pytamy dr. Marszalca. Sugeruje, że to zapewne 
przebicie pisma z drugiej strony kartki. Wystarczy przyłożyć lusterko do monitora. 
Teraz widać wyraźnie: „Otrzym. od ob. Maternowskiej na pocz. r 1949 Ziemięcki”.  
Zapis ten nie jest zapewne pokwitowaniem odbioru dokumentów archiwum Kedywu 



od Zofii Maternowskiej – użycie prawdziwego nazwiska „Przemysławy”, a więc jej 
dekonspiracja, wskazuje, że adnotacja została złożona już po aresztowaniu „Gałązki”, 
zapewne w obecności oficera UB. Czy podpisał wszystkie dokumenty z archiwum, 
czy tylko tę część, której użyto w procesie generała „Nila”? Jego sygnatura widnieje 
na raporcie „Orkana” (w lewym dolny rogu nad podpisem „Przemysławy”), ale nie 
widać jej na raporcie „Jeremiego” (Jerzy Zborowski) z przeprowadzenia specjalnej 
operacji  bojowej  „Bürkl”,  mimo że  jest  tam pseudonim Maternowskiej.  Tego nie 
jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, niemniej sam Piotr Stachiewicz uznał za wiarygodne 
tylko  te  dokumenty  z  archiwum  Kedywu  KG  AK,  które  posiadają  podpis 
„Przemysławy”. 
Stanisław  Huskowski  rzeczywiście  nie  otworzył  teczki  z  granatami.  Maria 
Stypułkowska-Chojecka „Kama”, która była w zespole rozpracowującym Kutscherę 
a później przekazywała sygnalizację w akcji likwidacyjnej powiedziała w jednym z 
wywiadów, że teczki czasami się nie otwierają. Czy ta najważniejsza 1 lutego 1944 
roku  teczka  w  Warszawie  nie  otworzyła  się,  ponieważ  „Ali”  spanikował,  jak 
niedwuznacznie  sugeruje  film  Passendorfera?  Czy  raczej  była  to  złośliwość 
przedmiotów martwych? Już po zabiciu Kutschery, ranny „Lot” słabnącym głosem 
wydaje jeszcze rozkaz zakończenia akcji.  U Piotra Stachiewicza jest zdanie, które 
brzmi jak oskarżenie: „Rozkazu tego nie mógł powtórzyć jego zastępca, <Ali>, bo 
nie  było  go  już  na  miejscu  akcji.”  Uciekł?  Zdezerterował?  Dokument  Kedywu z 
marca 1944 nie pozostawiał wątpliwości co do oceny takich sytuacji: „Żołnierz czy 
dowódca,  który opuszcza swego kolegę rannego czy zaskoczonego,  będzie  karany 
śmiercią.” Dokument ten, choć powstał po akcji „Kutschera”, należy traktować jako 
kodyfikację obowiązującej niepisanej normy. 
Wbrew temu co pisze Piotr Stachiewicz, Stanisław Huskowski był na miejscu akcji, 
gdy ranny „Lot” wydawał rozkaz odwrotu. Z Raportu „Alego”: „<Lot> otrzymawszy 
postrzał w brzuch woła do <Misia>: <Jestem ranny, odchodzę>, i szybkim krokiem 
oddala się  w kierunku Szopena.  Po drodze odwraca się  i  ruchem ręki  wzywa do  
odwrotu. Sygnał ten zauważają <Juno> i <Ali> i  biegiem przybywają za nim na 
Szopena,  w  chwili,  gdy  dym  z  rzuconej  z  samochodu  filipinki  zasnuł  ulicę.  
Przybywszy na Szopena <Lot>, mimo nawoływań <Alego>, który rozglądał się za  
<Cichym> i <Olbrzymem>, wsiada do samochodu. <Ali> otrzymawszy ostrzeżenie 
od  <Bruna> ostrzeliwuje  bramę  i  okna  domu,  w  którym schronili  się  żołnierze;  
następnie wraca na róg alej, aby zobaczyć, co się dzieje z resztą ludzi. Przez ten czas  
<Juno> ostrzeliwuje aleje w kierunku pl. Gwiaździstego. (…)<Ali> stojąc na rogu  
alej i Szopena widzi, że <Miś> i <Kruszynka> nadbiegają, odwraca się w kierunku 
pl. Gwiaździstego i strzela do żandarma, który z kb lub p-mem w ręku skrada się w 
stronę samochodu.”
Oczywiście  rodzi  się  pytanie,  czy  Raport  napisany  przez  „Alego”  nie  jest 
konfabulacją człowieka, który chce przedstawić się w lepszym świetle. Czy „Ali” nie 
jest  tu  adwokatem  w  swojej  własnej  sprawie?  Czy,  innymi  słowy,  Raport  jest 
wiarygodny? 
Badając  sprawę  Raportu  „Alego”,  odtwarzaliśmy  także  z  rozsianych  strzępów 



informacji, wspomnień, relacji – tych opublikowanych i całkiem nowych – biografię 
Stanisława Huskowskiego. Z tych skrawków utkaliśmy charakterystykę człowieka, 
który jest  poza moralnymi podejrzeniami:  prawy, uczciwy,  szlachetny a  przy tym 
skromny,  nieszukający  poklasku.  Zapewne  te  cechy  zdecydowały  o  wyznaczeniu 
Huskowskiego na niewdzięczne stanowisko oficera bezpieczeństwa wewnętrznego w 
1.  plutonie.  Nie znaleźliśmy materiału archiwalnego lub wspomnieniowego,  który 
podważałby etyczne predyspozycje „Alego” – on sam jest dowodem wiarygodności 
tekstu Raportu – „Ali” po prostu nie był zdolny do kłamstwa. 
Nie sposób zaprzeczyć jednak, że Stanisław Huskowski to jedyny uczestnik akcji 
„Kutschera”, który został pominięty w rozkazie dowódcy AK nr 267 B.P. z 25 marca 
1944 o nadaniu odznaczeń i awansów członkom grupy likwidacyjnej. O procedurze 
przyznawania  odznaczeń  można  przeczytać  we  wspomnieniach  Stanisława 
Jastrzębskiego „Kopcia”.  Podczas  odprawy po udanej  akcji  na Kretschmanna (24 
września  1943)  „Dyrektor”  zapytał  dowódcę  –  właśnie  „Kopcia”  –  o  żołnierzy, 
którzy szczególnie się wykazali:  „Odpowiedziałem, że każdy z nas wypełnił swoje  
zadanie zgodnie z planem. Z początku nie zorientowałem się, o co <Dyrektorowi> 
chodziło, a przecież chciał on uczestników tej akcji w jakiś sposób wyróżnić spośród  
pozostałych kolegów i podać do odznaczenia”. W styczniu następnego roku „Kopeć” 
był  na  spotkaniu,  podczas  którego  „Dyrektor”  wręczył  odznaczenie  jednemu  z 
członków 3. plutonu. „Wtedy – pisze Jastrzębski -  zrozumiałem sens zadanego mi 
przez <Dyrektora> po akcji na Kretschamnna pytania, czy ktoś wyróżnił się czasie  
akcji.”  Opinia  dowódcy  grupy  likwidacyjnej  była  więc  istotnym  elementem 
procedury odznaczeniowej i  awansowej. Po likwidacji  Kutschery i  śmierci „Lota” 
„Dyrektor” mógł pytać o wyróżnienia jego zastępcę – „Alego”.
Kryteria  przyznawania  odznaczeń  były  niezwykle  ostre,  jak  bardzo,  dowodzi 
przytoczona przez Stachiewicza tragiczna historia Stanisława Lachowskiego „Wiśni”. 
Wraz z dwoma kolegami 19 lutego 1944 wyruszył na miasto z zadaniem zdobycia 
samochodu. Nieuważnie prowadząc zarekwirowane auto, „Wiśnia” doprowadził do 
zderzenia ze stojącym samochodem niemieckim. Doszło do strzelaniny. Lachowski, 
ranny w obie nogi, ostrzeliwał się przez około dwie minuty, poczym wypuścił z rąk 
pistolet.  „Po dopadnięciu  do <Wiśni> –  Stachiewicz przytacza relację naocznego 
świadka –  jeden ze  ścigających go Niemców stwierdził  głośno 21 strzałów,  które 
otrzymał <Wiśnia> w nogi, tułów i szyję. Prawdopodobnie żył jeszcze około 5 minut,  
o  czym  świadczyły  drgania  ręki.  Niemcy  znęcali  się  nad  nim,  kopiąc  leżącego.” 
Dowództwo  AK  odrzuciło  wniosek  o  odznaczenie  Stanisława  Lachowskiego 
Krzyżem  Walecznych.  Jak  widać,  sama  bohaterska  śmierć  w  walce  nie  była 
wystarczającym kryterium.
Akcja w Alejach Ujazdowskich 1 lutego 1944 trwała minutę i czterdzieści sekund. 
Gdy  wydarzenia  toczą  się  błyskawicznie,  w  ogniu  walki,  każda  sekunda  może 
decydować o życiu lub śmierci. Jak długo „Ali” szarpał się z zamkami teczki? Pięć 
sekund? Dziesięć? Bezcenny czas. Nie rzucono pięciu filipinek. I choć „Ali”, mimo 
stresu spotęgowanego niepowodzeniem z teczką, bierze udział w walce, przejmuje 
dowodzenie po rannym „Locie”, osłania odwrót kolegów, to te zmarnowane sekundy 
będą  ciążyły  na  jego  sumieniu  i  naznaczą  go  piętnem  chłopca,  który  nie  mógł 



poradzić sobie z otwarciem teczki. Co „Ali” powiedział „Dyrektorowi”? Na pewno 
powiedział prawdę – że, mimo iż później zrobił, co mógł, teczka w jego rękach była 
najsłabszym  ogniwem  w  łańcuchu  zdarzeń.  Trudno  wyobrazić  sobie  Stanisława 
Huskowskiego eksponującego swój udział w wydarzeniach. Aleksander Kamiński w 
beletrystycznej książce Zośka i Parasol napisze o nim, że „zawsze usuwa się w cień,  
gdy mowa o nominacjach” i  niżej: „To o nim zostanie kiedyś napisane: <jeden z  
najczystszych, najwrażliwszych, najbardziej uczuciowych.”
„Dyrektor”  w meldunku  do  generała  „Nila”  datowanym na  2  lutego  1944  pisze: 
„Zespół wykonujący akcję zasługuje na najwyższe uznanie.”
Scena szósta. Ostatnia.

Marek  z  innym  żołnierzem  stoją  za  narożnikiem  budynku  przed  szpitalem. 
Osłaniają  ewakuację  rannych  Jacka  i  Czarnego.  Chłopcy  rozglądają  się  na 
wszystkie  strony.  Słychać  nadjeżdżający  samochód.  Marek  odchyla  poły 
płaszcza  i  chwyta za  stena.  Kolega uspokajająco  chwyta go za  rękę.  Marek, 
nerwowo:
- Dlaczego ich nie wynoszą?
- Coś ty się zrobił taki nerwowy po tej dzisiejszej akcji? Kto by pomyślał,  że 
wyrośnie z ciebie narodowy bohater. 
- Przestań! Nie jestem żaden narodowy bohater. Jestem tchórz! Zwykły tchórz!
- Zwariowałeś?!
-  Nie,  nie  zwariowałem!  To  przeze  mnie  oni  są  ranni.  Głupiej  teczki  nie 
potrafiłem otworzyć.
- Wiozą ich…
Widać światło zjeżdżającej windy z rannymi.
Marek wychyla się za róg budynku. Nie zauważa w dali wjeżdżającego w ulicę 
samochodu.
- Dlaczego to tak długo trwa?
Auto z Niemcami zatrzymuje się.
- Gestapo!
Marek  skutecznie  ostrzeliwuje  auto.  Jeden  z  Niemców  odpowiada  jednak 
strzałami. Seria przeszywa pierś Marka. Jego kolega nie zauważa tego. Mówi 
przekornie i z podziwem:
- Ale z ciebie tchórz, Marek…
Teraz spostrzega osuwającego się na ziemię Marka.
- Marek… Marek…



Zachowanie „Alego” tak, jak opisuje je Piotr Stachiewicz właściwie kwalifikuje się 
do  postępowania  dyscyplinarnego,  jest  naruszeniem  niepisanych  zasad  walki 
konspiracyjnej.  Raport  każe  inaczej  spojrzeć  na,  jak  to  nazywa  autor  Parasola 
„sprawę <Alego>”. Stanisław bardzo mocno przeżył to, co stało się 1 lutego 1944 i 
w  dniach  następnych.  Śmierć  czterech  kolegów  musiała  być  wstrząsem,  tym 
większym, że „Ali”  był  przy umierających w szpitalu  „Locie” i  „Cichym”,  był  z 
matką zabitego w walce na moście Kierbedzia „Sokoła”, gdy nadeszła wiadomość o 
jego śmierci. O udziale „Alego” w tzw. akcji szpitalnej piszą i autorzy wspomnianego 
już  artykułu  Akcja  na  Kutscherę i  Stanisław  Jastrzębski  w  Zaczęło  się  pod 
Arsenałem.  Co  chyba  symptomatyczne  –  przemilcza  to  Stachiewicz,  który  w 
przypisie  podaje,  że  skład  oddziału  wyprowadzającego  rannych  z  zagrożonego 
szpitala nie został wiarygodnie ustalony. Gdyby nie śmierć kolegów, „Ali” mógłby 
być  z  siebie  po  prostu  niezadowolony.  Tak  było  z  „Mirskim”  (Jan  Zapadko)  – 
dowódcą 2. plutonu „Pegaza”, który planował i dowodził akcją „Rodewald”. W jej 
trakcie, jak wspomina „Kopeć” „<Mirski> próbował otworzyć ogień, ale zaciął mu 
się pistolet  i  nie oddał ani jednego strzału mocując się z usterką.  Po chwili  jego 
zadanie przejmuje <Bolec>.” Jeżeli dodać, że z trzech planowanych samochodów na 
akcję  stawił  się  jeden,  co  naraziło  jednego  z  uczestników  na  poważne 
niebezpieczeństwo,  zabitym  okazał  się  ktoś  inny,  chociaż  też  gestapowiec 
wyznaczony do likwidacji i, oprócz skaleczenia „Kopcia”, nikt nie odniósł obrażeń, 
to można powiedzieć, że „Mirski” miał dużo szczęścia. „Dyrektor” pogratulował mu 
zorganizowania  akcji,  dowodzenia  i  doboru  zespołu.  „Alemu”  zabrakło  tego 
żołnierskiego szczęścia.

Stanisław  Huskowski  nie  zginął  1  lutego  1944  w  akcji  przenoszenia  rannych  ze 
szpitali. W rzeczywistości, choć była akcją bojową, nie doszło w niej do użycia broni. 
Od 1 lutego (czyli od zranienia „Lota”) dowodzi 1. plutonem. Wtedy napisał Raport. 
W marcu przekazuje dowodzenie „Rafałowi” (Stanisław Leopold). W kwietniu 1944 
kończy się 2. turnus szkoły podchorążych „Agricola” – kończy go także „Ali”. Dla 
członków  „Pegaza”  egzaminem  końcowym  podchorążówki  było  wykolejenie  i 
ostrzelanie pociągu na trasie Warszawa-Poznań – tzw. „Akcja Płochocin”. Huskowski 
zostaje przydzielony do grupy ataku i ubezpieczenia. Egzamin, mimo że zadanie nie 
zostało do końca wykonane zgodnie z planem, został zaliczony. W drugiej połowie 
kwietnia  „Dyrektor”  w  porozumieniu  z  Kedywem  wydaje  rozkaz  likwidacji 
konfidenta gestapo, który od początku okupacji krążył po Warszawie w przebraniu 
żebraka. To niewdzięczne zadanie zlecono 1. plutonowi a ponieważ agenta widywano 
często na Żoliborzu, akcję zorganizować miał „Ali”. Wyznacza dwóch wykonawców. 
„Okazało się – pisze autor Parasola – że brak granatów, a bez tego <Ali> nie chciał  
zgodzić  się  na  akcję.”  Czy  to  po  prostu  troska  o  ludzi,  czy  trauma  po  akcji  na 
Kutscherę? Zapewne jedno i  drugie.  Faktem jest  jednak,  że Stanisław Huskowski 
pozostał  aktywnym  członkiem  konspiracji,  pełniąc  w  „Pegazie”  odpowiedzialne 
funkcje. 
Stanisław Huskowski zginął 11 lipca 1944 pod Krakowem w czasie odwrotu po akcji 
na  generała  Koppego  –  sekretarza  do  spraw  bezpieczeństwa  w  tzw.  rządzie 



Generalnego Gubernatorstwa – był drugą po gubernatorze Hansie Franku osobą na 
wykazie akcji „Główki”. To najbardziej skomplikowana logistycznie akcja „Pegaza” 
– przygotowania (przerzut ludzi, samochodów, broni, rozpoznanie itp.) musiały być 
prowadzone równolegle w Warszawie i Krakowie. Za przygotowania warszawskie 
odpowiadał „Ali”, który jednocześnie został wyznaczony na zastępcę dowódcy akcji, 
czyli „Rafała”. To tutaj Piotr Stachiewicz widzi to, co nazywa „sprawą <Alego>” – 
według niego o wyznaczeniu na zastępcę dowódcy skomplikowanej i niebezpiecznej 
akcji człowieka, który zawiódł pół roku wcześniej, gdy oddalił się z miejsca akcji 
zanim  jeszcze  dowódca  został  ranny,  było  wynikiem  przyjacielskich  kontaktów 
Huskowskiego z  „Jeremim” i  „Rafałem”.  Kolokwializując,  można powiedzieć,  że 
koledzy, którzy nie uświadamiali sobie ryzyka wynikającego z włączenia „Alego” do 
akcji, dali przyjacielowi piłkę na przełamanie. Stachiewicz powołuje się w przypisie 
na ustne relacje uczestników akcji  „Koppe”, które potwierdzają taką interpretację. 
Ale w Aktach Piotra Stachiewicza przechowywanych w Archiwum Akt Nowych jest 
notatka, że kandydatura „Alego”, przedstawiona przez „Rafała” zyskała akceptację 
„Dyrektora”. Jeżeli „Dyrektor” znał Raport „Alego”, a trudno w to wątpić, musiał 
uznać, że niepowodzenie z teczką w świetle dalszego zachowania podczas akcji na 
Kutscherę, nie dyskwalifikuje Huskowskiego jako dowódcę. Wykonanie zadania za 
wszelką  cenę  było  dla  majora  Borysa  priorytetem.  Czy  ryzykowałby  powodzenie 
najważniejszej z dotychczasowych akcji?
„Alemu”  w Krakowie  znowu nie  dopisało  żołnierskie  szczęście.  Koppe 11 lipca, 
wyjątkowo  tego  jednego  dnia,  wyjechał  z  Wawelu  bez  samochodu  osłony, 
stanowiącego w planie akcji główny cel 2. grupy uderzeniowej, którą dowodził „Ali”. 
Piotr  Stachiewicz:  „Szukając  prawdopodobnie  wzrokiem  swego  głównego  celu,  
przeoczyła (2. grupa uderzeniowa – WS) cel pierwszy, dla niej uboczny, to jest auto  
samego  Koppego,  które  minęło  ją  nieostrzelane.” W  relacji  Teresy  Bagińskiej-
Poradzkiej z Akt Stachiewicza znajdujemy, niewykorzystaną przez autora  Parasola 
informację  o psychicznym stanie  „Alego” w czasie  odwrotu z  Krakowa, na kilka 
godzin przed jego śmiercią: „…lepiej dla Staszka się stało, że zginął, gdyż cały czas 
od akcji do ataku Niemców na szosie (pod Udorzem – WS) był tak załamany, wpadł  
w  taką  depresję,  że  musieli  go  pilnować,  aby  sam nie  znalazł  rozwiązania  swej  
sytuacji.” 
Stanisław Huskowski jechał na akcję do Krakowa z fatalistycznym przekonaniem, że 
z  niej  nie  wróci.  Mówił  o  tym Teresie  Bagińskiej.  Potwierdzeniem jej  relacji  są 
notatki  brata  „Alego”:  „Przygotowania  do  wyjazdu  do  Krakowa  i  zamachu  na  
Koppego otoczone były ścisłą tajemnicą. Domyślałem się jednak, że się zanosi na 
większą  akcję  i  zawistnym  okiem  obserwowałem  objawy  przygotowań.  Stach 
wydawał mi się bardzo spokojny, był może tylko serdeczniejszy niż zwykle.”

Śmierć „Alego” była dla jego przyjaciół wstrząsem, choć przecież wielu wcześniej 
już  zginęło  i  zginąć  miało.  Walka  trwała  nadal,  zbliżała  się  chwila  rozpoczęcia 
otwartej  walki  z  okupantem.  Nie  było  czasu  na  rozpamiętywanie.  I  tutaj 
wstrząsającym  zapisem  gorączkowej  sytuacji  w  przededniu  wybuchu  Powstania 



Warszawskiego  jest  zapis  w  notatkach  Tadeusza  Huskowskiego:  „Wiadomość  o 
śmierci  Staszka  była  wielkim ciosem dla  matki.  Ja  byłem zbyt  pochłonięty  swoją 
pracą,  zbyt  znieczulony  psychicznie  na  wszystko  co  się  z  nią  nie  wiązało 
bezpośrednio, aby móc odczuć wówczas odczuć w pełni stratę brata.”

Waldemar Stopczyński
Konsultacja historyczna – dr Janusz Marszalec 
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