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Opowiadanie Mój przyjaciel Krzyś 

Autor: Szymon Kondraciuk, kl. 8c 

 

Wszystko zaczęło się tego feralnego dnia. W piątek, 1 września 1939 r., moje życie 

legło w gruzach. Dopiero co skończyłem szkołę. Chciałem studiować i spokojnie żyć. Jak 

widać, nie było mi dane takie życie. Mieszkałem w Warszawie z rodzicami. Walki o stolicę 

trwały prawie trzy tygodnie, niestety, ugięliśmy się pod naporem wojsk okupanta i nalotów 

bombowych Luftwaffe. Na początku nie chciałem walczyć. Bałem się. Każde wyjście na ulicę 

mogło skończyć się moją śmiercią lub aresztowaniem. Zatopiłem się w świat literatury. Książki 

stały się moim towarzyszem. Udało mi się zdobyć poezję Miłosza, Słowackiego i Mickiewicza. 

Wiersze te podtrzymywały mnie na duchu. Słyszałem też o młodym warszawskim poecie. Od 

razu skojarzyłem, że razem chodziliśmy do Batorego, ale znaliśmy się tylko z widzenia. 

Wiedziałem, że ma na imię Krzysztof.  Próbowałem zdobyć jego wiersze, ale nie było łatwo. 

Udało mi się jedynie dotrzeć do egzemplarza pisma „Strzały”, którego był współredaktorem. 

Pamiętałem też, że był znajomym Rudego, Alka i Zośki, chłopców, którzy również chodzili do 

mojej szkoły, a teraz, jak wieść niosła, angażowali się w walkę konspiracyjną z okupantem.  

Mijały miesiące, a sytuacja w Warszawie była coraz gorsza. Pojawiało się coraz więcej 

Niemców. To nie odbierało niektórym ludziom chęci do walki. Czułem się trochę jak tchórz  

i miałem wyrzuty sumienia, że godzę się ślepo na sytuację. Coraz częściej dobiegały do mnie 

wieści o kolegach z mojego liceum. Słyszałem o akcji wpuszczenia gazu do luksusowego lokalu 

„Adria”, w którym bywali Niemcy. Na ulicach widywałem coraz więcej ulotek i konspiracyjnej 

prasy. Wiedziałem, że to robota Rudego, Alka i Zośki.  

Pewnego dnia (było to gdzieś zimą roku 1941) wyszedłem do sklepu, aby zrobić zakupy, 

gdy wpadł na mnie pewien człowiek. Widać, że przed kimś uciekał. Przeprosił mnie za to, co 

się stało. Wstał spojrzał szybko za róg ulicy i westchnął z ulgą. Otrząsnąłem się z ziemi, 

spojrzałem na niego. 

-Ty jesteś Alek! Pewnie mnie nie pamiętasz, ale chodziliśmy razem do Batorego – wyrzekłem 

lekko oszołomiony. 

- O, rzeczywiście, pamiętam cię. Należałeś też chyba do naszej drużyny harcerskiej? – odrzekł 

Alek.  

- Tak, ale krótko. Przed kim tak uciekałeś? – zapytałem.  

- Przed Niemcami – Alek nadal nie mógł złapać oddechu.  - Właśnie zdjąłem niemiecką tablicę 

z pomnika Mikołaja Kopernika. Na pewno będą mnie szukać – zaśmiał się z satysfakcją Alek. 
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Zaproponowałem mu, aby przeczekał u mnie w domu. Zgodził się z chęcią, ponieważ mój adres 

był dość bezpieczny. Rozmawialiśmy cały wieczór i szybko się zaprzyjaźniliśmy. Powiedział 

mi, że powinienem dołączyć do ich organizacji sabotażowej i tak jak on pomagać w walce 

konspiracyjnej. Nie samym początku nie byłem co do tego pozytywnie nastawiony. 

Powiedziałem Alkowi, że uwielbiam literaturę. Obiecał, że pozna mnie ze swoim kolegą - poetą 

Krzysztofem. Od razu wiedziałem, o kogo chodzi. Od dawna śledziłem losy Krzysztofa  

i znałem już jego twórczość. Byłem zafascynowany tomikami Zamknięty echem i Dwie miłości. 

Marzyłem o tym, żeby go poznać osobiście.  

 Od spotkania z Alkiem wiele się zmieniło w moim życiu. Zaangażowałem się w akcje 

sabotażowe. Poznałem Rudego i Zośkę. Rozpoczęliśmy malowanie na murach znaków 

zwycięstwa i symbolu Polski Walczącej. Nauczyłem się panować nad strachem, który nam 

codziennie towarzyszył. Baliśmy się aresztowania przez Gestapo i trafienia na Pawiak,  

o którym słyszeliśmy straszne historie. Oprócz tego musieliśmy zadbać o rodzinę. Alek 

pracował jako rikszarz i drwal, ja trafiłem do warsztatu, w którym naprawialiśmy wszelkiego 

rodzaju maszyny. Nie spodziewałem się, że będę umiał robić takie rzeczy. Jak się okazało, 

wojna nauczyła nas dostosowywać się do sytuacji. Nigdy nie było wiadomo, co przyniesie 

kolejny dzień.  

Nastał rok 1942. Chłopaki coraz części zaczęli rozmawiać o walce zbrojnej. Mnie to 

trochę przerażało. Niezbyt dobrze czułem się, trzymając w rękach broń. Marzyłem o studiach, 

ale wiedziałem, że w tej rzeczywistości będzie to trudne. Pewnego dnia usłyszałem, że ruszają 

studia polonistyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Postanowiłem się zapisać. Nasze 

drogi z Zośką, Rudym i Alkiem nieco się rozeszły. Chłopcy zostali włączeni do Grup 

Szturmowych Szarych Szeregów i zostali żołnierzami podziemnej armii. Zazdrościłem im 

odwagi i pomagałem im, jak tylko potrafiłem. Służyłem schronieniem, opiekowałem się ich 

rodzinami.  

Studia pochłonęły mnie bez reszty. Poznałem na nich wielu wspaniałych ludzi. Jednym 

z nich był właśnie Krzysztof. Był on człowiekiem spokojnym. Opowiadaliśmy sobie historie 

naszego życia. Dowiedziałem się m.in., że swoje drugie imię (Kamil) otrzymał ku pamięci 

zmarłej siostry Kamili.  Byłem szczęśliwy, że mogę mieć takiego przyjaciela jak on. Podarował 

mi kilka swoich wierszy, abym mógł je przeczytać. Mijały tygodnie, a nasza więź tylko bardziej 

się zwiększała. Pewnego dnia zaprosił mnie do siebie i przedstawił swoją narzeczoną – Basię  

i zaprosił na ich ślub. Mimo tej wojny, która była wokół, widziałem szczęście w jego oczach. 

Jestem pewien, że był to najszczęśliwszy dzień w jego życiu.  



4 
 

W marcu 1943 zaskoczyła nas wiadomość o aresztowaniu Rudego. Śledziliśmy losy 

chłopaków, byliśmy coraz bardziej przerażeni. 30 marca ja i Krzysztof otrzymaliśmy list od 

Zośki. Napisane było w nim, abyśmy jak najszybciej spotkali się u niego w domu. Gdy tylko 

otworzyły się drzwi, zastaliśmy zapłakanego Tadeusza.  

- Co się stało? – zapytał Krzysztof. 

- Alek i Rudy nie żyją – odpowiedział ze smutkiem.  

Poczułem, jakby coś we mnie pękło. Przecież oni byli jeszcze młodzi, mieli przed sobą całe 

życie. Zośka powiedział nam, co się stało.  

- Wszystko było dobrze, udało nam się odbić Rudego i nawet uciec Niemcom – mówił. – 

Dopiero później ekipa Alka zgłosiła mi, że został postrzelony i zabierają go do szpitala. Zośka 

chciał coś powiedzieć, ale nie mógł znaleźć słowa. 

- Co się stało z Rudym? – zapytałem razem z Krzysztofem.  

- Rudy wyglądał okropnie – wykrztusił - Gestapo go torturowało, ale nikogo z nas nie wydał. 

Parę dni później, po skończonych zajęciach, wraz z Krzysztofem udaliśmy się na pogrzeb na 

cmentarz wojskowy na Powązkach. Kiedy pogrzeb się zakończył, wraz z najbliższymi 

kolegami udaliśmy się do mnie do domu.  

- Powinniśmy dołączyć do walki, musimy pomścić naszych kolegów – powiedział Krzysztof.  

    Nie byłem zdziwiony tym, co usłyszałem. Wiedziałem, jak bardzo chciał walczyć. 

Jedyne, co mu w tym przeszkadzało, to stan jego zdrowia. Był chory na astmę, co nie stawiało 

go w najlepszej pozycji jako żołnierza. Pomyślałem o tym wszystkim, co widziałem przez 

ostatnie lata. Jak ludzie giną za to, by móc żyć w spokoju i nie bać się wychodzić na ulice. 

Musiałem to zrobić. Nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich. Zgodziłem się. Ten dzień 

odmienił nasze życia na zawsze. Wraz z Krzysztofem znaleźliśmy się w 2 kompanii „Rudy”, 

należącej do batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Przeszliśmy szkolenie strzeleckie, aby gdy 

tylko wyjedziemy na front, nie zginąć od kuli wymierzonej przez pierwszego lepszego 

żołnierza Wehrmachtu. Okazało się, że Krzysztof to niebywale dobry strzelec. Ja nie miałem  

z nim szans. Przeżyliśmy razem wiele akcji. Uczestniczyliśmy m.in. w wysadzeniu 

niemieckiego pociągu, a w lipcu 1944 roku wstąpiliśmy do batalionu „Parasol”. Był to dla 

Krzysztofa szczególny okres. Napisał wiele wierszy.  

Któregoś dnia Krzysztof odwiedził mnie i dał mi do przeczytania swój najnowszy 

utwór, który nosił tytuł Elegia o chłopcu polskim... Przeczytałem jednym tchem i zamarłem. 

Ten wiersz, będący zapisem rozpaczy matki nad utratą dziecka, był dla mnie poruszającym 

wyrazem sprzeciwu przeciwko okrucieństwom wojny. Dźwięczały mi też cały czas słowa  

z innego wiersza: „Nas nauczono. Nie ma litości. Nas nauczono. Nie ma sumienia. Nas 
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nauczono. Nie ma miłości”. Wiedziałem, że Krzysztof stworzył w swych utworach obraz 

naszego straconego pokolenia, które zamiast dojrzewać i czerpać radość z życia, musiało 

codziennie ocierać się o śmierć. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść…. 

1 sierpnia 1944 r. godzina „W”, czyli wybuch Powstania Warszawskiego. Pogrzebał on 

wszystkie nasze marzenia. Wraz z Krzysztofem braliśmy udział w walkach zbrojnych. Wielu 

naszych kolegów po zabiciu wroga przechodziło nad tym do porządku dziennego. Nie mogłem 

zrozumieć, dlaczego Krzysztof nawet podczas ostrzału rozmyślał nad mordowaniem. Na jego 

twarzy zawsze widniał wyraźny smutek z tego powodu. Pewnego dnia podczas ostrzału zaszedł 

nas pewien niemiecki żołnierz. Razem z naszą grupką atakowaliśmy Niemców na ulicach.  

W pewnym momencie w drzwiach prowadzących do naszego pokoju ukazała mi się sylwetka 

żołnierza z bronią.  Popatrzył on na mnie i zaczął coś krzyczeć, nie byłem w stanie tego 

zrozumieć, bo mówił po niemiecku. Chwyciłem za broń, ale ta się zacięła. Myślałem, że to 

koniec. Wtedy usłyszałem wystrzał zza moich pleców. To był Krzysztof. Zobaczyłem, jak 

żołnierz upada na ziemię. Odwróciłem się i wszyscy patrzyli na Krzysztofa. On popatrzył mi 

się prosto w oczy i powiedział szeptem: „zabiłem człowieka, zabiłem go.” Próbowałem mu 

wytłumaczyć, że jakby on tego nie zrobił, tamten żołnierz zrobiłby to samo. Zabiłby nas 

wszystkich. On najwidoczniej nie umiał tego zrozumieć.  

4 sierpnia 1944 roku – to był ten dzień. Dzień, w którym straciłem mojego największego  

i najlepszego przyjaciela. Krzysztof wybrał się wtedy wcześniej na posterunek w Pałacu 

Blanka. Ja byłem już bardzo blisko. Stał w oknie, zobaczył mnie i pomachał w moją stronę. 

Wtedy usłyszałem huk. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Zobaczyłem, jak on przewraca się  

i już nie wstaje. Ujrzałem strzelca. Wyjąłem swoją broń i biegłem w jego stronę. Widziałem 

go, był jak na wyciągnięcie ręki. Nie udało mi się go złapać. Uciekł mi. Wbiegłem na 

posterunek i zobaczyłem jak inni powstańcy wynoszą ciało Krzysztofa. Coś we mnie pękło.  

Najgorsze, co musiałem zrobić, to pójść poinformować Basię o jego śmierci. Zebrałem 

się dopiero po kilkunastu dniach. Okazało się, że ona też nie żyje. Chwyciłem za broń  

i poszedłem walczyć. Nie wiedziałem, gdzie idę. Chciałem po prostu walczyć. Wybiegłem na 

ulicę i poczułem kłucie w nodze. Padłem na ziemię. Przed oczami widziałem Zośkę, Rudego, 

Alka i Krzysztofa idących w moją stronę. Zemdlałem. Ocknąłem się w stodole, gdzieś za 

miastem. Okazało się, że znalazła mnie pewna rodzina i zabrała tutaj, żebym nie zginął. 

Podziękowałem za udzieloną mi pomoc. Wstałem i poszedłem przed siebie, ale z dala od 

Warszawy. Porzuciłem walkę. Stchórzyłem. Wyrzuciłem swoją broń i mundur, i po prostu 

szedłem bez celu. Jedyne, co miałem przy sobie to tomik wierszy Krzysztofa. Cały czas czułem 

ból, ale „czy to kula była, czy to serce pękło”? 


