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Rozdział 1

Trzy końce świaTa

dzieciństwo – wojna – pieRwsza miłość

Wrzesień 1939 roku był świadkiem wielu takich scen: nad polem prze-
latywał samolot z czarnymi krzyżami na skrzydłach, nagle zniżył lot 
i oddał serię z karabinu w kierunku jadącego polną drogą wozu. Woź-
nica miał szczęście – zeskoczył z wozu i zdążył uciec w pole, a pilot, 
chybiwszy, odleciał. Nie miał chyba czasu ani ochoty bawić się w po-
lowanie na jeden wóz i jednego człowieka. 
 Nigdy nie dowiemy się, kim był pilot niemieckiego myśliwca. Wie-
my natomiast, kim był woźnica: 12-letnim chłopcem. Nazywał się Ta-
deusz Mazowiecki.

dla młodego chłopca, tak jak dla milionów polaków, wrześniowa klęska 
polski była końcem świata – takiego, jaki znał, w jakim potrafił się poruszać 
i w jakim do niedawna czuł się bezpiecznie. właśnie: do niedawna, bo świat 
naprawdę bezpieczny skończył się dla niego już w czerwcu 1938 roku, gdy 
po długiej walce z gruźlicą umarł jego ojciec Bronisław.

o ile śmierć ojca była wydarzeniem rodzinnym, choć nie do końca 
prywatnym – ze względu na szacunek, jakim cieszył się jako lekarz w płocku 
i okolicy – to wraz z niemieckimi wojskami wdzierającymi się na terytorium 
ii Rzeczypospolitej w życie tadeusza mazowieckiego brutalnie wtargnęła 
XX-wieczna historia. i tak jak brutalnie wtargnęła, tak mocno chwyciła na 
następne kilka dziesięcioleci.
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przedstawiciele rodu mazowieckich już wcześniej pojawiali się w historii 
i ocierali o wielką politykę – tę dawną i już nam współczesną, choć szlach-
cice herbu dołęga sprzed kilku stuleci nie mogli podejrzewać, że wezwani 
będą na świadków w walce o prezydenturę polski w roku 1990. a tak się 
stało, gdy w wywiadzie dla „tygodnika powszechnego” biskup alojzy 
orszulik, chcąc obronić tadeusza mazowieckiego przed oskarżeniami 
o żydowskie pochodzenie, dość niefortunnie zapewniał: „akurat mazowie-
cki ma drzewo genealogiczne wyprowadzone w oparciu o metryki chrztu 
aż do XV wieku, pokazywał mi je biskup płocki”. Kościelny hierarcha 
intencje miał dobre, ale mimowolnie przyznawał rację antysemitom, że 
żydowskie korzenie są czymś wstydliwym, czemu trzeba zaprzeczać lub 
z czego trzeba się tłumaczyć.

Sejmy, powstania, pokolenia

Biskup orszulik miał oczywiście rację co do faktów: należący do herbowej 
szlachty ród mazowieckich wywodzi się z rodu dołęgów, który w XV wieku 
osiadł w ziemi dobrzyńskiej. za gniazdo mazowieckich uważa się wieś ma-
zowsze, która pod koniec XVi stulecia liczyła 25 łanów chłopskich i około 
sześciu folwarków – we wsi były też dwie karczmy, młyn oraz kuźnia. Ród 
rozrastał się i rozgałęział po całym mazowszu, a w późniejszych wiekach jego 
przedstawicieli spotkać można było na sejmach i Rzeczypospolitej. jeden 
z nich, michał, brał udział w elekcjach michała Korybuta wiśniowieckiego 
i jana iii sobieskiego, pełnił też różne funkcje urzędowe. inny, władysław 
mazowiecki – którego życie przypadło na drugą połowę XViii wieku i po-
czątek XiX – został marszałkiem dobrzyńskim konfederacji barskiej i jej 
aktywnym uczestnikiem. jego działalność, pełna wzlotów i upadków (tych 
drugich przeżył więcej), zaniosła go nawet do monachium, skąd wrócił do 
polski i prosił króla o przebaczenie. Uzyskawszy je, osiadł na wsi. w roku 
1813 odziedziczył po bracie „pokaźny majątek, co poprawiło nadwerężoną 
rozrzutnym życiem fortunę mazowieckiego”  – jak czytamy w Polskim 
słowniku biograficznym.
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w XiX wieku mazowieckich spotkać można było w szeregach powstańców. 
i tak niejaki onufry mazowiecki, wychowanek płockiego gimnazjum, 
a  w  1829 roku student wydziału prawa i administracji Uniwersytetu 
warszawskiego, przyłożył rękę do wcześniejszego wybuchu powstania li-
stopadowego, szykując – w niedostatecznej konspiracji – zamach na księcia 
Konstantego. „dowiedziano się najpierw, że czterej niecierpliwi podoficero-
wie strzelców pieszych: mazowiecki, dutkiewicz, mierosławski i czernik, 
nie mogąc się doczekać ostatecznej zgody naczelnych władz związkowych na 
rozpoczęcie akcji zbrojnej, zorganizowali spisek na własną rękę” – opisywał 
w swej barwnej opowieści o szwoleżerach marian Brandys. „zamierzali 
podpalić magazyny wojskowe na ulicy szczyglej i zabić tam lub uwięzić 
Konstantego, przybywającego do pożaru (asystowanie przy pożarach było 
ulubionym zajęciem wielkorządcy)”. policja wywiedziała się jednak o tym, 
śledztwo zataczało coraz szersze kręgi, dlatego zagrożeni dekonspiracją 
podchorążowie piotra wysockiego musieli do akcji przystąpić wcześniej 
niż 10 grudnia, jak planowali. onufry mazowiecki trafił do więzienia, skąd 
został uwolniony w noc Listopadową. Bił się w powstaniu, po jego klęsce 
znów był więziony przez moskali. 

pradziadek tadeusza mazowieckiego Konstanty także odznaczył się 
w walkach z zaborcą – w 1831 roku został podporucznikiem. po upadku 
powstania znalazł się w prusach, gdzie był internowany i skąd uciekł do 
rodzinnego płocka. inny mazowiecki, julian, brał udział w powstaniu 
styczniowym, za co zesłano go na sybir. dzięki męstwu na polowaniach 
zaskarbił sobie łaskę któregoś z ruskich książąt i już w 1871 roku wrócił do 
polski. w domu tadeusza mazowieckiego żywa była legenda syna juliana, 
polikarpa mazowieckiego, również powstańca styczniowego, adiutanta 
generała zygmunta padlewskiego, naczelnika powstania na ziemi płockiej. 
ale i panie mazowieckie niepozbawione były siły charakteru. siostra juliana 
pulcheria w 1861 roku rozpoczęła patriotyczną akcję protestacyjną, za którą 
pięć miesięcy odsiedziała w więzieniu, gdzie straciła wzrok.

Bezpośredni przodkowie tadeusza mazowieckiego związani byli ze wsią 
Umienino łubki, która stała się własnością rodziny na przełomie XViii 
i XiX wieku, gdy jan mazowiecki – ojciec powstańca Konstantego – ożenił 
się z marianną janczewską, dziedziczką tejże wsi. od tej pory poszczególne 
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części Umienina łubek były w posiadaniu różnych odgałęzień rodu lub 
przez czas jakiś miały jednego właściciela. co najmniej od połowy XiX 
stulecia większość wsi należała do tej gałęzi, z której wywodził się tadeusz 
mazowiecki. majątkiem ziemskim gospodarował Bronisław mazowiecki, 
dziadek tadeusza, który prochu na polach bitewnych nie wąchał, ale był 
aktywny w życiu publicznym jako wójt gminy zągoty i sędzia sądu gmin-
nego w płocku.

to właśnie w Umieninie łubkach 20 lipca 1872 na świat przyszedł 
Bronisław mazowiecki – syn wspomnianego Bronisława i Konstancji z domu 
Kraszewskiej. nie licząc zmarłej po trzech miesiącach życia siostry jadwigi 
marii, miał Bronisław trzech braci: Bolesława, stanisława i zygmunta. 
i on, jak inni mazowieccy przed nim, skończył płockie gimnazjum, by 
potem na naukę medycyny udać się do warszawy. dyplom lekarski uzy-
skał w lutym 1898 roku, a w czerwcu zdał egzamin na stanowisko lekarza 
powiatowego i rozpoczął pracę w płocku oraz okolicy. Brał między innymi 

jadwiga i Bronisław, rodzice tadeusza mazowieckiego, wychowywali swoje 
dzieci w duchu religijności i patriotyzmu. Fotografia z 1927 roku.
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udział w „eksperymencie medycyny ziemskiej” w ciechanowie i Bodzanowie. 
„Lekarzy kierowano w charakterze lekarzy wiejskich do małych osiedli dla 
udzielania pomocy medycznej bezpłatnie lub za minimalną opłatą chorym 
przychodzącym” ‒ objaśnia ów eksperyment Słownik lekarzy polskich XIX 
wieku. dobrze zapowiadające się i ustabilizowane życie medyka przerywały 
Bronisławowi ciągłe wojny. jako lekarz wziął udział w wojnie rosyjsko-
-japońskiej w 1904 roku, pięć lat później dostał posadę lekarza miejskiego 
w płocku, a po kolejnych pięciu zaczęła się i wojna światowa. powołanie 
w roku 1914 musiało być szczególnie nieprzyjemne – Bronisław zostawiał 
w domu poślubioną ledwie w styczniu jadwigę z domu szemplińską. szem-
plińscy, herbu ślepowron, byli rodem także szanowanym na ziemi płockiej. 
nie mieli może tak bogatej historii jak mazowieccy, ale poprzez ożenki i za-
mążpójścia byli lepiej skoligaceni z innymi rodzinami, przez co i zamożniejsi.

jadwiga mazowiecka w sierpniu 1914 roku była w ciąży. pierwsze 
dziecko mazowieckich – dziewczynka – przyszło na świat w lutym 1915 
roku. matka najwyraźniej miała nadzieję na rychły powrót męża z wojny, 
dlatego długo zwlekała z chrztem dziecka. w końcu i ona skapitulowała 
przed realiami wojny na wyczerpanie. we wrześniu 1916 roku dziewczynka 
została ochrzczona jako Krystyna jadwiga.

Dziecię płci męskiej

„przed kilku dniami przyjechał doktor mazowiecki” – zapisała w kwietniu 
1918 roku w swoim Pamiętniku Płocczanki maria macieszyna. Bronisław 
wrócił z frontu. „Rozmawiałam z nim. awansował szybko. dosłużył się 
rangi generalskiej, ale to wszystko na nic mu się nie przydało. Był przy 
zdobywaniu Kowna. potem był w Baranowiczach, a w końcu w Kijowie. 
znajdował się na drugiej linii szpitali, kule dochodziły tylko z rzadka. pod 
swoim dozorem miał mnóstwo szpitali, a roboty tak dużo, że nieraz po 
24 godziny nie spał. zmienił się o tyle, że nabrał miny srogiej, a zarazem 
zmęczonej”. jeśli wierzyć relacji tadeusza mazowieckiego, ta srogość – ale 
podszyta dobrodusznością – miała pozostać jego ojcu już do końca życia. 

Ledwo jednak doktor mazowiecki – lekarz już dojrzały i doświadczony – 
na nowo podjął praktykę i zaczął cieszyć się życiem rodzinnym, ze wschodu 
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nadciągnęła kolejna nawałnica. w 1920 roku szybkim tempem na polskie 
ziemie zbliżali się bolszewicy. płock był bezpośrednio zagrożony, przygo-
towywał się do obrony. Bronisław jako lekarz z dużym doświadczeniem 
wojskowym został szefem szpitala i punktu ambulatoryjnego urządzonego 
w budynku gimnazjum. 

Rok później ii Rzeczpospolita i Rosja bolszewicka podpisały pokój ryski, 
a doktor mazowiecki został – mianowanym przez ministra zdrowia publicz-
nego – lekarzem powiatowym. „zajął się palącą sprawą walki z wszawicą, 
a tym samym z tyfusem plamistym przez zorganizowanie kilku domów 
kąpielowych, następnie sprawą zaopatrzenia ludności w dobrą wodę do picia, 
przyczynił się także do poprawy warunków mieszkaniowych służby folwar-
cznej, zorganizował przychodnię przeciwjagliczną i w ogóle doprowadził do 
znacznego podniesienia stanu sanitarnego powiatu” – czytamy w Słowniku 
lekarzy polskich XIX wieku. powiat płocki uznano wkrótce za najlepszy pod 
względem sanitarnym w całym województwie warszawskim. 

doktor mazowiecki angażował się także w działalność społeczną i katoli-
cką. to on zakładał w płocku ogródek jordanowski, był inicjatorem akcji 
Kropla mleka, współtwórcą Koła Lekarzy szkolnych i pomysłodawcą 
domu inwalidów wojennych utrzymywanego ze składek społecznych. 
o ile tego typu przedsięwzięcia miały jakiś związek z medycyną, o tyle 
działalność katolicka zahaczała mocno o politykę. nie brakło Bronisława 
mazowieckiego w komitecie organizacyjnym pierwszego zjazdu diecezjal-
nego na ziemi płockiej, który odbył się niebawem po odzyskaniu niepod-
ległości. warto zacytować fragment odezwy komitetu, gdyż pokazuje ona 
sposób myślenia ówczesnej inteligencji katolickiej, jej obawy i wyzwania, 
przed jakimi stawała: 

mając (…) oczy otwarte na to, co się dzieje, z żalem i obawą o przyszłość 
stwierdzić musimy dziwny zamęt i rozprzężenie moralne w narodzie, 
umniejszenie wszędzie wpływów wiary katolickiej, która była i jest 
dźwignią społeczno-moralną i żywem źródłem sił twórczych narodu.

Religja katolicka wprawdzie dla wielu nie straciła jeszcze znaczenia, 
to jednak w pojęciu niejednego straciła prawdziwą ocenę swej wartości. 
nadomiar przywódcy wywrotu, trując masy jadem niewiary, zawiści 
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i waśni społecznej, wszelkim sposobem starają się nieuświadomionych 
oderwać od chrystusa. widać owoce tej roboty. wszystkie ich ciosy, 
wymierzone przeciwko wierze katolickiej, godzą w podstawy istnienia 
narodowego.

czas więc zabrać się natychmiast do obrony tych zasad, na których 
ład społeczny i moralny polega. 

podobne opinie podzielała jadwiga mazowiecka. choć była tylko po 
pensji, nie ustępowała mężowi na krok w działalności społecznej i patriotycz-
nej. w 1918 roku zasiadała w Radzie towarzystwa „Gospoda dla Żołnierzy 
polskich” wspierającego garnizon płocki.

małżeństwo mazowieckich poglądy miało więc raczej konserwatywne. 
po zamachu majowym Bronisław zdecydowanie stał się antypiłsudczy-
kiem. działał w akcji Katolickiej i prezesował ognisku myśli Katolickiej, 
a w domu czytywał „Rycerza niepokalanej”, ale – co ciekawe – endekiem 
ani antysemitą nie był. Leczył na przykład wielu Żydów w Bodzanowie, 
jednym z miasteczek w powiecie, i został przez nich dobrze zapamiętany. 

Bronisław i jadwiga mazowieccy musieli uchodzić w środowisku płockich 
mieszczan za udane małżeństwo. zawarli je późno (on w chwili ślubu miał 
lat 42, ona 30), ale żywotność ich związku potwierdziły narodziny trojga 
dzieci: obok wspomnianej już córki Krystyny – także dwóch synów: w roku 
1925 wojciecha, a w 1927 tadeusza. młodszy z synów mazowieckich przy-
szedł na świat 18 kwietnia 1927 roku. w listopadzie w kościele farnym pod 
wezwaniem św. Bartłomieja stawił się „dr Bronisław mazowiecki i okazał 
dziecię płci męskiej” do chrztu.

Rodzina mieszkała w eleganckich kamienicach – najpierw przy repre-
zentacyjnej ulicy tumskiej, potem – jeszcze przed urodzinami tadeusza – 
przeniosła się do „nowej katedry”, jak nazywano okazały budynek przy ulicy 
dominikańskiej 5. dom wyróżniał się także tym, że mieszkało w nim aż 
trzech lekarzy z rodzinami. mazowieccy zajmowali pięć pokoi i mieli służbę.

Życie rodzinne mazowieckich, płynące w cieniu przeszłości rodu 
i podszyte duchem patriotyzmu oraz religijnego zaangażowania – dwoma 
obliczami konserwatywnego światopoglądu w polsce – silnie wpłynęło na 
dzieci. 
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 – Religijność została mi wszczepiona przez naturalne wychowanie 
w domu  – opowiadał mi tadeusz mazowiecki.  – miałem świadomość, 
że to coś ważnego. chodziłem na nabożeństwa maryjne, które robiły na 
mnie wielkie wrażenie, tak samo jak pieśni: Święty Boże czy Pod Twoją 
obronę. pokochałem również historię. ojciec czytał z moim bratem Ogniem 
i mieczem, a potem Potop – w ogóle czytał raczej Henryka sienkiewicza 
niż stefana Żeromskiego – a jako że mnie do siebie jeszcze nie dopuszczali, 
sam te książki podczytywałem. to było pasjonujące. dom nie był szkołą 
szowinizmu, ale dobrego patriotyzmu – wspominał. 

Katolicyzm, patriotyzm i potrzeba udziału w życiu publicznym to trzy 
rzeczy, które jako młody chłopak wyniósł z domu.

idylla i pierwsze pytania

czas dzieciństwa, aż do śmierci ojca, musiał być jednym z najpiękniejszych 
okresów życia tadeusza mazowieckiego. Urodził się w dobrej rodzinie, 
w mieście może trochę prowincjonalnym, ale nie tak znów odległym od 
stolicy, powołującym się na sięgającą piastów historię. położony na wysokiej 
malowniczej skarpie, z której rozciąga się widok na szeroką i zieloną dolinę 
wisły, pełen pięknych budowli płock musiał napawać dumą swych miesz-
kańców. Był wszak kiedyś stolicą całego mazowsza, a w średniowieczu za 
władysława Hermana pełnił nawet funkcję stolicy państwa – to w płocku 
wyrósł Bolesław Krzywousty. świetność minionych wieków zdawała się 
wciąż żyć w grubych murach płockiej katedry i innych zabytków.

ale co najważniejsze, 30-tysięczny w okresie międzywojennym płock 
był miastem z całkiem współczesnymi ambicjami. miał teatr i aż dwa 
kina: sfinks oraz nowości. także kilka tytułów prasowych – każda opcja 
polityczna miała swoją gazetę – z których najprężniejszy był endecki „Ku-
rier płocki”. w mieście działały dobre gimnazja i licea, także seminarium 
duchowne, a bardziej ambitni intelektualnie mieszkańcy udzielali się w pło-
ckim towarzystwie naukowym. w jego przepięknej renesansowej siedzibie 
zbierała się miejska elita, by wysłuchiwać odczytów na różnorakie tematy. 
Rangę miasta podnosił pałac biskupów z sędziwym i powszechnie szanowa-
nym biskupem antonim julianem nowowiejskim. w płocku stacjonowały 
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też dwa pułki: 4. pułk strzelców Konnych i 8. pułk artylerii Lekkiej. miastu 
charakter nadawali więc – obok lekarzy i adwokatów – pułkownicy z całym 
spektrum swych zalet i wad. 

 – płock był prowincjonalny, ale miał pewne ambicje i świadomość 
swoich wartości – oceniał po latach tadeusz mazowiecki. – Kształtowałem 
się w atmosferze tych wartości, na przecięciu ziemiańsko-inteligenckim. tak 
się żyło i wydawało się, że owo życie nigdy się nie skończy. 

wielu tuzów ii Rzeczypospolitej miało z płockiem lub okolicami coś 
wspólnego. tu naukę rozpoczynał prezydent ignacy mościcki, tutaj rów-
nież, w katedrze płockiej, brał ślub. w łącku, 11 kilometrów od miasta, 
miał swą letnią rezydencję edward Rydz-śmigły. niestety, miał płock 
także swoje ciemne strony: kilka tysięcy bezrobotnych, którzy nijak nie 
mogli wyrwać się z biedy. silne były w nim środowiska komunistyczne, 
co nieraz podczas demonstracji prowadziło do starć z policją. narastała 
też fala antysemityzmu, choć samych Żydów ubywało  – w 1921 roku 
stanowili blisko 30 procent wszystkich mieszkańców, a 10 lat później było 
ich już tylko 20 procent.

politycznie płock nie odstawał od regionu. zaraz po odzyskaniu nie-
podległości sukcesy odnosiła prawica, później jednak wiodło się jej znacznie 
gorzej. w wyborach 1928 roku wygrał prosanacyjny BBwR, drugie miejsce 
zajęło pps. endecja z 17 procentami była dopiero trzecia.

w perspektywie najbliższej przyszłości młody tadeusz miał zapewnione 
dobre życie: kochająca rodzina, edukacja w dobrej, prywatnej szkole pani 
wernikowej (jego siostra Krystyna została nawet wysłana na naukę do 
Francji), wakacje spędzane w rodzinnej posiadłości Umieninie albo w ma-
jątku którejś z ciotek czy wujów mazowieckich lub szemplińskich, gdzie na 
przykład mógł uczyć się jeździć na Kasztance, koniu, którego matka dostała 
jeszcze w posagu. Kasztanka była wtedy już stara, miała z 20 lat. w domu 
zaś miał kolekcję ołowianych żołnierzy, którym – jak wiemy ze wspomnień 
jego kuzyna andrzeja szemplińskiego – kazał staczać wielkie bitwy. tadeusz 
musiał być dzieckiem ruchliwym: w majątku w Umieninie czekali na niego 
zawsze rower i koń.

 – Bawiliśmy się w Umieninie z dzieciakami fornali – wspominał ma-
zowiecki. – Była między nami granica, bo potem oni szli do czworaków, 
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a my wracaliśmy do dworu. miałem i nie miałem świadomości istnienia tej 
granicy, ale wtedy nie zadawałem sobie rewidujących pytań. dopiero później 
zrozumiałem, że tamten świat był światem krzywdy.

mazowieccy prowadzili życie na przecięciu tradycji mieszczańskich 
i ziemiańskich, a ziemianie z mazowsza potrafili kultywować stare tradycje: 
święta, jubileusze, polowania. choć niektórzy poddawali się też modzie na 
tenis i automobile – jeden z szemplińskich, miłośnik automobili, miał nawet 
ubranego w liberię szofera. Rodzina matki była zdecydowanie bogatsza od 
mazowieckich i ta różnica, choć nigdy niewyrażona wprost, musiała być 
czasem krępująco odczuwalna. „Rozpoczyna się obiad – wspominał waka-
cje w którymś z majątków andrzej szempliński. Byli tam wówczas także 
wojciech i tadeusz. – pokojówki roznoszą potrawy na wielkich srebrnych 
tacach, kolejno podając je gościom, zawsze z lewej strony obsługiwanego. 
(…) wuj edward wraz z którymś ze swoich braci nalewa wódki i wina do 
iskrzących się światłami kryształowych kielichów. nasz koniec stołu dostaje 
malinowe, gazowane soki. są doskonałe”.

Bronisław mazowiecki, jak już wspomniałem, bywał srogi, ale kar cie-
lesnych nie stosował. tadeusz zapamiętał wieczorne lekcje czytania z ojcem 
w jego gabinecie. 

 – stawałem przed jego biurkiem i ojciec dawał mi coś do czytania. cza-
sem to był fragment z elementarza, czasem coś z gazety lub jakiejś książki. 
Gdy się pomyliłem głośno krzyczał: „łżesz!” – opowiadał.

najpoważniejszą awanturę przyszły premier polski przeżył, gdy pobił 
na podwórku żydowskie dziecko. 

 – nasza szkoła znajdowała się obok szkoły żydowskiej i chłopcy nieraz 
bili się z żydowskimi chłopakami. Głośne było wówczas hasło: „Bij Żyda!”. 
pobiłem kiedyś takiego żydowskiego chłopca i jego matka przyszła do 
ojca na skargę – wspominał tadeusz mazowiecki. – ojciec zrugał mnie 
przy nich tak strasznie, że na całe życie uodpornił mnie na antysemityzm. 
zrozumiałem, że to coś bardzo złego. miałem potem koleżanki i kolegów 
Żydów. a po szkole dalej biłem się z chłopakami, tyle że polskimi – dodał. 

Lata mijały wśród drobnych radości – w lecie w postaci lodów, zimą 
na ślizgawce, atrakcją były też ptysie z cukierni szałańskiego albo Kow-
nackiego. synowie doktora dorastali w jego cieniu, on sam w latach 30. 
XX wieku był już na emeryturze, choć dalej pracował w stacji opieki nad 
matką i dzieckiem, udzielał się w płockim towarzystwie naukowym, 
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działał w pcK czy wygłaszał odczyty o spędzaniu płodu i eugenice. przy-
jaźnił się z księdzem tadeuszem dublewskim, wicerektorem płockiego 
seminarium, którego odwiedzał wraz z małymi synami i którego olbrzymia 
biblioteka robiła na chłopcach wrażenie – ale hołdował także rozrywce: 
grywał w brydża.

od czasu do czasu życiem rodzinnym wstrząsały małe skandale – jak 
ten, gdy jakaś morfinistka szantażowała doktora mazowieckiego i chcąc 
wyłudzić od niego recepty, groziła, że porwie jego synów, albo gdy wojciech, 
postawiony w szkole przez nauczycielkę do kąta, napluł na portret józefa 
piłsudskiego. to ostatnie poszło na konto szanowanego lekarza, znanego ze 
swej niechęci do sanacji. z kolei tadeusz jako uczeń drugiej klasy napisał 
list do marszałka z życzeniami – i dostał odpowiedź z jego kancelarii, która 
nauczycielkę wprawiła w dumę, a ojca w konsternację. ale w późniejszych 
latach chłopca i tak utrącono przy zdawaniu na harcerskie odznaczenia. 

 – Byłem zuchem i pojechałem na obóz harcerski pod płockiem. tam 
zdawałem na krzyż harcerski, ale mi się nie powiodło – opowiadał tadeusz 
mazowiecki. – niechcący podsłuchałem jednak harcerzy, którzy mówili 
o mnie i moim ojcu. i nabrałem podejrzeń, że to przez jego poglądy nie 
zasłużyłem na krzyż.

idylla dzieciństwa skończyła się wraz ze zdiagnozowaniem u doktora ma-
zowieckiego gruźlicy. pani jadwiga, która panicznie bała się, by dzieci nie 
zaraziły się od ojca, izolowała chłopców od chorego męża. w pamięci 
tadeusza przechował się taki obrazek: razem z wojtkiem stoją w pokoju, 
w którym powoli umiera ojciec, ale nie wolno im się zbliżyć do jego łóżka. 
na miesiąc przed śmiercią taty zostali wywiezieni na wieś do nieodległego 
pepłowa, do majątku należącego do krewnych matki. doktor mazowiecki 
zmarł w czerwcu 1938 roku. pochowano go na płockim cmentarzu z wiel-
kimi honorami, żegnała go także lokalna prasa.

dla 11-letniego chłopca śmierć ojca była tragedią. widział to jako 
koniec świata. Ufność w stałość i porządek rzeczywistości została zachwiana. 

 – skończyło się we mnie poczucie pewności tego świata. dziecko, które 
traci ojca, nie może pogodzić się z tym, że on umarł, a ludzie tańczą i nor-
malnie żyją – opowiadał pod koniec życia tadeusz mazowiecki. Ulotniło się 
poczucie bezpieczeństwa, które miał dotychczas. a wkrótce niewiele zostało 
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z tego przedwojennego świata, który – jak się do niedawna zdawało – miał 
trwać wiecznie. wojnę przetrwało kilka mebli, między innymi ojcowskie 
biurko, i trochę fotografii.

śmierć ojca wyzwoliła w chłopcu większą potrzebę wiary. zaczęły 
pojawiać się pytania – zaczął szukać odpowiedzi. został ministrantem. 

 – ministrantura wprowadzała mnie w głębszą świadomość religijną – 
twierdził po latach. służył do mszy księdzu Romanowi Fronczakowi, opie-
kunowi biedniejszej młodzieży i prefektowi w małachowiance, która była 
renomowanym płockim gimnazjum.

śmierć rządziła w Płocku

Bronisław mazowiecki, jak się okazało, zostawił po sobie długi. a to ozna-
czało dla jego rodziny kłopoty finansowe. przyszło wydzierżawić majątek 
w Umieninie łubkach, trzeba też było przenieść się do tańszego mieszkania. 
ale prawdziwa katastrofa przyszła kilkanaście miesięcy później, gdy niemcy 
zaatakowali polskę. jeszcze niedawno wszyscy czuli się „silni, zwarci, gotowi”, 
jeszcze niedawno uczeń tadeusz mazowiecki pod wrażeniem zajęcia przez 
polaków czeskiego zaolzia pisał na ten temat wypracowanie w szkole… 
tymczasem klęska była totalna, a jej rozmiar zaskoczył wszystkich. pierwsze 
bomby spadły na płock rankiem 1 września 1939 roku. mazowiecki był 
wówczas z bratem na wakacjach w pepłowie i widział nadlatujące nad miasto 
samoloty. nie od razu zrozumiał, że to samoloty nieprzyjaciela.

wkrótce kolumny cywilów nadciągnęły z północy i zmierzały w głąb 
kraju. także mieszkańcy mazowieckich miejscowości zadawali sobie pyta-
nie: uciekać czy nie uciekać? Generał władysław anders, który kierował 
wówczas odwrotem w kierunku płocka i próbował zabezpieczyć przejście 
przez wisłę na wysokości miasta, wspominał po latach: „wozy z dobytkiem 
i bydło zaczynają tarasować drogi. widząc oddziały wojskowe, uchodźcy 
zatrzymują się i uniemożliwiają wszelki normalny ruch”. zgromadzeni 
w pepłowie postanowili jednak zostać na miejscu. dorośli wysyłali tylko 
chłopców, by jechali do jakiegoś sąsiedniego majątku powstrzymać przed 
ucieczką którąś z ciotek. Być może właśnie podczas takiej „misji” tadeusz 
o mały włos nie stał się ofiarą niemieckiego lotnika.
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anders miał bronić płockich mostów, ale po tym jak wojsko i władze 
administracyjne opuściły miasto, dostał rozkaz, aby oba płockie mosty 
wysadzić w powietrze. niemcy wkroczyli do miasta 8 września. mazowiecki 
zapamiętał, jakim szokiem była dla niego wiadomość o kapitulacji warszawy 
usłyszana tego samego dnia. 

 – siedzieliśmy w pepłowie, kiedy radio na polskich częstotliwościach 
podało, że warszawa została zajęta przez niemców. to był straszliwy szok. 
a potem okazało się, iż to nieprawda – opowiadał. 

tadeusz mazowiecki ze starszym bratem wojciechem, który jako nastolatek 
zaangażuje się w pracę konspiracyjną. złapany przez niemców trafi do obozu 

koncentracyjnego stutthof. jego los pozostanie nieznany. Fotografia z 1930 roku.
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to hitlerowcy weszli na polską częstotliwość i sfałszowali informację 
o zajęciu warszawy. stolica skapitulowała dopiero 20 dni później, jednak już 
wtedy dla tadeusza i jego rodziny stało się jasne: stary świat legł w gruzach.

tadeusz mazowiecki z matką i rodzeństwem wrócił do płocka najprawdo-
podobniej w drugiej połowie września. Było to już inne miasto – włączone 
do iii Rzeszy i od początku poddane nachalnej germanizacji. niemcy 
zmieniali nazwy ulic oraz placów, ale nie zmiany nazw były najgorsze. 
w czasie kampanii wrześniowej ranny został w obronie modlina stefan 
mazowiecki, brat stryjeczny tadeusza – zmarł po kilku tygodniach pobytu 
w szpitalu – a pierwsza fala aresztowań porwała braci matki, witosława 
i antoniego szemplińskich. pierwszy trafił do mauthausen, drugi do 
dachau.

„ostatnim aktem polskich władz samorządowych, które usunięto w końcu 
września, było wydanie zarządzenia o rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 
4  października 1939”  – czytamy w monografii płocka wydanej już po 
wojnie. zgodnie z tym rozporządzeniem tadeusz miał rozpocząć naukę 
w gimnazjum i liceum im. króla władysława jagiełły, do którego dostał się 
przed wakacjami. Była to szkoła rywalizująca o miano najlepszej w mieście 
z małachowianką  – gimnazjum o tradycjach sięgających średniowiecza. 
nauka nie trwała jednak długo, bo 21 października niemcy zamknęli 
wszystkie szkoły w mieście. a nieco wcześniej dokonali uroczystego przejęcia 
miasta w wieczne władanie iii Rzeszy. płock wraz z okolicznymi powia-
tami miał od tej pory należeć do südostpreussen – południowych prus 
wschodnich – a w 1941 został przemianowany na schröttersburg. wszelkie 
ślady polskości miały zostać zatarte. wkrótce rozpoczęto akcję ściągania 
osadników z iii Rzeszy. w dawnym domu mazowieckich w „nowej kate-
drze” zainstalowało się gestapo, sami zaś mazowieccy zostali przesiedleni 
z domu przy sienkiewicza na ulicę misjonarską.

teraz w płocku rządziła śmierć. Historię okupowanego i na siłę niem-
czonego miasta, w którym reżim był znacznie ostrzejszy niż w Generalnym 
Gubernatorstwie, wyznaczały fale kolejnych aresztowań i wysiedleń, naj-
bardziej uderzające w lokalne elity intelektualne. za każdym razem ofiarą 
aresztowań padało od kilkuset do kilku tysięcy osób. „śmierć z rąk okupanta 
była nie wypadkiem, ale powszechnym procederem” – zapisał w Dziejach 
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Płocka historyk miasta Franciszek dorobek. „śmierć była ulubionym środ-
kiem kary niemieckiego prokuratora nazwiskiem petri. przebywając kilka 
lat w mieście, nauczył się jedynego polskiego słowa, jak zresztą sam się 
tym chwalił, a mianowicie źle jeszcze wymawianego »szmiercz«”. na ojcu 
koleżanki mazowieckiego wykonano wyrok śmierci tylko za to, że zabił 
świnię, by mieć czym wykarmić rodzinę.

w tym czasie tadeusz pracował jako goniec w szpitalu św. trójcy, gdzie 
przyjęto go przez wzgląd na pamięć o jego ojcu. 

 – zacząłem pracować, bo inaczej niemcy mogliby mnie wywieźć na 
roboty, a poza tym nie mieliśmy środków do życia – wspominał mazowiecki. 

wydzierżawione przed wojną Umienino zostało zajęte przez niemców 
i pani jadwiga musiała sukcesywnie upłynniać biżuterię. jako szpitalny 
goniec tadeusz przyprowadzał chorych, rozdawał listy i roznosił dokumenty 
do różnych najgorzej kojarzących się polakom urzędów. 

 – Lekarze i siostry znali mnie i lubili, bo byłem synem ich kolegi, ale 
potem przeniosłem się do niemieckiej Handelszentrale, bo jako goniec 
dostałem tam lepszą pracę i rower – opowiadał. 

prócz Umienina niemcy zajęli również majątek szemplińskich w Kar-
bowie. tadeusz przypadkiem był tam wówczas i pomagał przy opuszczaniu 
dworu. zapamiętał, że wszystko, co zdołano zabrać, zmieściło się na nie-
wielkim wózku.

we wrześniu 1940 roku hitlerowcy utworzyli w płocku getto, a na prze-
łomie lutego i marca 1941 wysiedlili wszystkich Żydów z miasta. z okien 
szpitala św. trójcy młody mazowiecki patrzył, jak ich wyprowadzano. 
zapamiętał ten widok na zawsze. 

 – szły matki z małymi dziećmi, a ja stałem bezsilnie przy oknie. nie 
można nawet było rzucić im kawałka chleba – wspominał.

wysiedlenie Żydów wiązało się dla rodziny mazowieckich z kolejną 
przeprowadzką – tym razem do pożydowskiego domu przy ulicy Kwiatka 25, 
na terenie dawnego getta. okna mieszkania wychodziły na pobliski plac. 
18 września 1942 roku tadeusz zrobił sobie przerwę w rozwożeniu listów 
i dokumentów i wpadł do domu na obiad. patrząc z okien tamtego miesz-
kania, stał się wtedy mimowolnym świadkiem egzekucji 13 członków 
ruchu oporu. obserwował, jak skazani zwożeni byli na plac w budach, jak 
zganiano okoliczną ludność, by patrzyła na egzekucję, słyszał, jak wieszani 
polacy na moment przed śmiercią krzyknęli „niech żyje polska!”. 
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 – to było wstrząsające – mówił. miał wtedy 15 lat. Kiedy wracał z po-
wrotem do pracy, widział ich ciała wywożone na ugnojonych furmankach.

tamte okupacyjne lata to ważny okres formowania się osobowości 
mazowieckiego. pracował i ciągle był uczniem – zaczął chodzić na tajne 
komplety. 

 – moja nauka oparta była na rodzinnych siłach, bo miałem w rodzinie 
dwie nauczycielki. jedna, zofia szemplińska, uczyła mnie na kompletach 
geografii. spotykaliśmy się we dwóch, trzech z nauczycielką, i w ten 
sposób przerobiliśmy pierwszą oraz drugą klasę gimnazjum  – opowia-
dał.  – z innymi kolegami stworzyliśmy też kółko samokształceniowe 
wśród ministrantów.

Bo mazowiecki nadal był ministrantem. służył do mszy biskupowi 
Leonowi wetmańskiemu, który w domu Katolickim – katedra została przez 
niemców zamknięta – głosił odważne kazania. 

 – jednym z czarniejszych dni wojny, jakie pamiętam, był dzień zajęcia 
seminarium duchownego przez hitlerowców w lutym 1940 roku – wspomi-
nał mazowiecki po latach. arcybiskupa antoniego juliana nowowiejskiego 
i biskupa wetmańskiego niemcy wywieźli wtedy do niedalekiego słupna 
i tam internowali. na domu biskupim, na dzwonnicy i seminarium wy-
wiesili czarne flagi ze swastyką. parę miesięcy potem mazowiecki dotarł 
jednak z jednym kolegą do słupna, do biskupów i potajemnie przyjął od 
nich bierzmowanie.

w 1943 roku 16-letni tadeusz zaczął pracować jako pomocnik zarządcy 
w folwarku w miszewie murowanym pod płockiem. w czasie wojny stało 
się ono własnością niemieckiego arystokraty, półkrwi anglika Georga von 
cardinala. został pomocnikiem rządcy, pilnował ludzi przy pracy, zajmował 
się spichrzem. cieszył się z tej pracy: rolnictwo go interesowało, lubił wieś, 
a i jego mama przyjęła nową posadę syna z ulgą. Bycie gońcem narażało tade-
usza na ciągłe poruszanie się po płocku i kiedyś mogło się zdarzyć, że znajdzie 
się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. a von cardinal nie był 
nazistą. jedynie na niedziele albo na święta, na przykład w Boże narodzenie, 
szedł do płocka do matki i rodzeństwa.

w miszewie młody tadeusz mógł się przekonać, że nie wszyscy niemcy 
są źli. 
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 – w majątku była inna atmosfera, całkiem znośna. z von cardinalem 
można było rozmawiać, nawet o polsce i polsko-niemieckich stosunkach. 
od niego dowiedziałem się o śmierci generała sikorskiego  – opowiadał 
mazowiecki. 

jednak tragedia, mimo wysiłków pani jadwigi, nie ominęła mazowieckich. 
wojciech, starszy brat tadeusza, znalazł pracę w niemieckim hotelu ostland 
i – w tajemnicy przed matką – zaangażował się w działalność konspiracyjną. 
w hotelu było radio i wojtek na polecenie aK prowadził nocami radiowy 
nasłuch polskiej radiostacji nadającej z anglii. złapano go na tym pod koniec 
1944 roku. został aresztowany, a potem wywieziony do obozu w stutthof. 

 – nie byłem świadomy działalności brata, nie wtajemniczył mnie 
w to – wyjaśniał po latach tadeusz mazowiecki. – wojtek był dwukrotnie 
aresztowany za sprawy żywnościowe i spędził parę tygodni w obozie pracy 
w Bielsku pod płockiem, ale o aK nic nie wiedziałem. jak go wywozili, 
widziałem go ostatni raz. ze stutthofu napisał jeszcze list do matki.

Front nadszedł do płocka w styczniu 1945 roku. już w 1944 roku, wraz 
ze zbliżaniem się do miasta radzieckich wojsk, dawało się odczuć nerwowość 
niemieckich panów. szykując się do ucieczki, von cardinal zaproponował 
tadeuszowi, że weźmie go ze sobą. chłopak odmówił. został w miszewie 
murowanym razem z resztkami niemców. i tam po raz pierwszy zetknął się 
z armią czerwoną – zobaczył, jak czerwonoarmiści zabijają jakiegoś bezbron-
nego niemca. tamtej wiosny 1945 roku mazowiecki wyraźnie zapamiętał 
jeszcze wiec przed płockim magistratem, który odbył się 9 maja. w dniu końca 
wojny. 

 – zobaczyłem wojsko polskie, polskich żołnierzy z orzełkami bez ko-
rony – mówił. – to było dziwne: niby nosili polskie mundury, a czuło się, 
że nie są nasze. 

wszyscy to czuli – przyszło nowe.

Życie najgłębsze

w dniu zakończenia wojny mazowiecki miał 18 lat, a za sobą bagaż trudnych 
doświadczeń: widział śmierć i terror, zaznał biedy. nie miał doświadczenia 
walki zbrojnej ani konspiracji, ale jako młody chłopiec, dziecko właściwie, 
otarł się o rzeczy straszne. Radość z końca wojny przyćmiewał nieznany los 
wojtka. matka nie traciła jednak nadziei na powrót starszego syna. 
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 – oczekiwała go codziennie, nigdy nie pozwoliła sobie na pewność, 
że nie żyje. Latami go poszukiwaliśmy – opowiadał tadeusz mazowiecki. 

pani jadwiga czekała na starszego syna aż do swojej śmierci w 1953 roku. 
nigdy nie wrócił. muzeum utworzone na terenie dawnego obozu stutthof 
posiada tylko skrawek informacji na jego temat – wiadomo, że został tam 
przewieziony 21 grudnia 1944 roku i otrzymał numer 104 629 jako więzień 
polityczny. data i okoliczności śmierci nie są znane.

płock starał się wrócić do normalnego życia, co po utracie jednej trzeciej 
mieszkańców nie było proste. powoli pracę wznawiały miejskie instytucje, 
a jedną z pierwszych decyzji nowych władz była zgoda na uruchomienie 
szkoły. ci z nauczycieli małachowianki, którzy przetrwali wojnę, zabrali 
się żwawo do wznowienia lekcji. tadeusz musiał zdecydować, co zrobić 
ze swoim życiem. wcale nie był przekonany, że powinien kontynuować 
naukę – wydawało mu się, że równie dobrze rokującym zajęciem mogłoby 
być rolnictwo. zmienił zdanie po rozmowie z doktorem aleksandrem ma-
cieszą, starym przyjacielem ojca i postacią w mieście ogromnie szanowaną, 
twórcą płockiego towarzystwa naukowego. zapisał się do wznawiającego 
działalność Liceum im. stanisława małachowskiego.

program realizowano w szkole w przyspieszeniu i z uwzględnieniem 
odbytych tajnych kompletów. mazowiecki trafił od razu do trzeciej klasy, 
przerobił jej materiał wraz z materiałem czwartej klasy do zimy 1946 roku, 
a kilka miesięcy później przystąpił do egzaminu maturalnego. na świa-
dectwie maturalnym miał przeważnie oceny bardzo dobre, kilka dobrych 
przypadło na język niemiecki oraz przedmioty ścisłe: matematykę, chemię 
i geografię z geologią. 

wielu uczniów  – w tym mazowiecki  – było ludźmi dorosłymi lub 
prawie dorosłymi, a wszyscy z pewnością byli przedwcześnie dojrzali. po 
wojennej przerwie w szybkim tempie musieli nadrobić stracony czas, przez 
co kształcenie było obarczone wieloma niedostatkami. Garnęli się jednak do 
nauki w szacownych murach szkoły, bo pragnęli normalności. niektórzy do 
szkoły przychodzili po pracy – bo lekcje odbywały się po południu – inni 
trafili do niej prosto z lasu (niektórzy zresztą do tego lasu wciąż wracali). 
Raz przez przypadek któryś z uczniów niechcący postrzelił dziewczynę. 
przeżyła, ale do szkoły wkroczył Urząd Bezpieczeństwa, aresztowano kilka 
osób, innym udało się urwać.
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tadeusz był zdolnym 
uczniem. w czasie okupacji 
uczęszczał na tajne komplety, 
a po zakończeniu wojny 
ukończył szkołę średnią 
z bardzo dobrymi wynikami.
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 – mazowiecki  – zapamiętał waldemar Hinc, kolega z jego klasy  – 
trzymał się z dala od tego typu przygód. nie widział sensu w działalności 
konspiracyjnej, zwłaszcza gdy kończyła się zniknięciem jakiegoś ucznia. Był 
spokojny, poważny. może nie wyobcowany, ale nie przyjaźnił się z każdym, 
nie brał udziału w szaleństwach ani nie uczył się strzelać – opowiada pan 
Hinc. – mówił wolno i w ogóle z namysłem. wydawał mi się chłopakiem 
trochę o zacięciu naukowca.

 – Byłem od nich może trochę dojrzalszy, ale politycznie kompletnie 
zielony – oceniał po latach mazowiecki. – czekałem na londyński rząd. 
z emigracji wrócił stanisław mikołajczyk, więc mówiono, że wybuchnie 
trzecia wojna światowa. 

pasjonowała go społeczna działalność w szkole, angażował się więc 
w jawne przedsięwzięcia, na przykład w Gminę szkolną. napisał nawet jej 
obszerny i szczegółowy statut, z czego był dumny – po to tylko by usłyszeć 
od jednego z profesorów, że prawo im krótsze, tym lepsze. zapis w kronice 
szkoły głosi też, że mazowiecki wraz z jednym z kolegów „byli pierwszymi 
inicjatorami uczczenia miejsca kaźni 13 straconych polaków w płocku. ich 
inicjatywę podjęła Rada miejska”. 

przyjaźnie, zawarte przez tadeusza w małachowiance, okazały się trwałe 
i ważne. zbliżył się zwłaszcza do amatorskiego zespołu artystycznego 
działającego w szkole, który pod opieką księdza seweryna wyczałkowskiego 
wystawiał sztuki teatralne. 

 – to była grupa przyjaciół, do których należeli między innymi Krysia 
Kuleszanka, zbyszek Rosa, witek Kotyński, zbyszek Kłopotowski. wro-
słem w nich – wspominał mazowiecki. tworzyli nierozłączną paczkę. ta-
deusz jeździł z nimi po okolicznych miejscowościach, sam także raz czy dwa 
spróbował sił na deskach teatru. Recytował na przykład mickiewiczowską 
Odę do młodości. 

po maturze w 1946 roku wszyscy z ich paczki rozjechali się na studia, 
ale utrzymywali ze sobą kontakt. 

 – zżyliśmy się i nadal tworzyliśmy grupę przyjaciół. spotykaliśmy 
się przy okazji przyjazdów do domu. chcieliśmy nawet powołać do życia 
akademickie Koło płocczan, ale władze odmówiły jego rejestracji. Był to 
czas naszego intelektualnego poszukiwania i dojrzewania, wymienialiśmy się 
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książkami, artykułami w gazetach. prym w tym wiodła Krysia Kuleszanka – 
opowiadał tadeusz mazowiecki. 

sam, nie wiedząc dokładnie, czego chce się uczyć, zdecydował się na 
studia prawnicze w warszawie. 

 – czemu prawo? nie wiem. nie był to wybór do końca przemyślany. 
odrzuciłem historię, choć ją lubiłem, bo uważałem, że za mało na jej temat 
wiem, jakiś czas myślałem też o socjologii. ostatecznie wybrałem prawo, bo 
wydawało mi się, że daje ogólne humanistyczne wykształcenie – wyjaśniał. 

zamieszkał na stancji u doktora Humla, lekarza społecznika, przy ulicy 
chmielnej 59 (dziś na tym miejscu stoi pałac Kultury).

Dom w słońcu

Krystyna Kuleszanka – dziewczyna z ich paczki, trochę starsza od tadeusza 
i mająca za sobą udział w konspiracji oraz pobyt w obozie koncentracyjnym 
w Ravensbrück – zamieszkała w sopocie. wkrótce jednak zachorowała na 
gruźlicę – chorobę w biednych powojennych latach nadal groźną. 

 – Latem 1947 roku pojechałem nad morze na wakacje i wracając, 
wstąpiłem po Krysię do sopotu, by zawieźć ją do płocka – wspominał ma-
zowiecki. ta podróż okazała się dla obojga decydująca. – Bardzo się wtedy 
zbliżyliśmy. Każde z nas do niedawna kogoś miało, ale tamte związki się 
pourywały. poczułem, że chcę być blisko niej i chcę jej pomagać. 

miłość jej i tadeusza dojrzewała powoli i krzepła. on studiował w war-
szawie, ona, nie mając sił, by wrócić na studia, znalazła pracę w jednej 
z płockich bibliotek. widywali się przy każdym jego pobycie w rodzinnym 
mieście. chodzili wtedy na długie spacery do okolicznych lasów. 

 – Krysia była moim przewodnikiem i ideałem – mówił pod koniec 
życia mazowiecki. – ciepłym, głębokim i mocnym człowiekiem, twardym 
w swojej chorobie. Była oczytana, więc wprowadziła mnie w literaturę. 
przygotowała spis książek, które muszę przeczytać. ja starałem się jej po-
magać. to była miłość stopniowo rodząca się z przyjaźni. wspólna droga 
do dojrzewania i silne więzy, które między nami się zakorzeniły. Głęboko 
ją pokochałem.
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w 1950 roku postanowili się pobrać. mazowiecki był już publicystą ga-
zety „słowo powszechne” oraz tygodnika „dziś i jutro”, więc jakie takie 
pieniądze zarabiał. ślub odbył się 29 października w płocku, w kościele 
św. dominika. jadwiga mazowiecka, wciąż trapiąca się losem starszego 
syna, zaakceptowała wybór tadeusza, ale niespodziewanie napotkał on 
ostry sprzeciw dużo starszej siostry. stanowczo przestrzegała i zaklinała 
tadeusza, by nie wiązał się z osobą chorą na gruźlicę. co więcej – ślub 
brata z dobrej ziemiańskiej rodziny ze zwykłą dziewczyną odbierała jako 
fatalny mezalians.

 – Kiedy decydowaliśmy się z Krysią na ślub, byłem przekonany, ona też, 
że jej gruźlica jest już zaleczona. a z siostrą śmiertelnie się pokłóciliśmy, to 
był wielki konflikt – przyznawał potem mazowiecki. już nigdy nie ułożył 
sobie z nią dobrych relacji. 

choroba Krystyny przechodziła przez różne stadia. Raz cieszono się 
z polepszenia, potem przychodziło pogorszenie. tadeusz, pomagając chorej 
żonie, czuł, że spełnia się w tej pomocy. nie było w tym nic z litości – wie-
rzył, musiał wierzyć, że jakoś im się uda i choroba się cofnie. Krystyna była 
mu bardzo droga, uwrażliwiała go na wiele spraw, wręcz formowała.

zamieszkali razem w podwarszawskim świdrze. właściciele mieszkania 
na chmielnej, gdzie tadeusz wynajmował pokój, nie chcieli zgodzić się na 
małżeństwo, a pod warszawą łatwiej było o lokal. Kilkadziesiąt lat później 
na łamach tygodnika „ład” janusz zabłocki, przyjaciel mazowieckiego, 
o którym wielokrotnie jeszcze będzie tu mowa, wspominał: 

dom, jak wszystkie stare budowle w tej miejscowości, był drewniany, 
wzniesiony w stylu dawnych pensjonatów, otoczony sosnowym lasem. 
tadeusz zadbał, by ich pierwsze małżeńskie mieszkanie było miłe 
i pozbawione cech tymczasowości. sprowadził z płocka własne stare 
meble, wygodne fotele, obrazy. jego żona była serdeczna i skromna. 
znała dobrze język francuski, tłumaczyła tadeuszowi (który znał tylko 
niemiecki) jakieś teksty z maritaina, potrzebne do przygotowywanej 
przez niego pracy o personalizmie. 

mieszkanie było dwupokojowe, bez ogrzewania i bieżącej wody, po 
którą trzeba było chodzić z wiaderkiem. dostali od rodziców Krystyny 
mały piecyk kaflowy, ale trzeba było z nim uważać, bo potrafił puścić dym 
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do pokojów. mimo to swoje mieszkanie nazywali „domem w słońcu”, byli 
szczęśliwi. pisali do siebie listy, ona nawet napisała dla niego wiersz. tłu-
maczyła dla tadeusza francuskie pisma intelektualne. 

to zadziwiające, ale praktycznie w ogóle nie rozmawiali o przeszłości, 
wojnie, o konspiracji. Krystyna nie mówiła mężowi, czym zajmowała się 
w konspiracji, nie opowiadała o swoim pobycie w Ravensbrück – choć pi-
sała wspomnienia z obozu w formie opowiadań. jedno z nich mazowiecki 
opublikował potem w tygodniku „dziś i jutro”. w tym opowiadaniu marta, 
główna bohaterka, traci wiarę w odzyskanie wolności i w sens rozmów 
współwięźniarek o normalnym życiu, do którego nie ma powrotu. czytamy 
w nim: 

nie było powrotu do świata spokoju. marta nie wiedziała już, czy 
znajdował się on blisko, za kratą, czy aż w dzieciństwie. świat ten miał 
wartości stałe. nie było niewiadomych. znajdowało się w nim od-
powiedź na wszystkie „dlaczego”. zawsze był ktoś, kto wiedział. nie 
trzeba było błądzić.

i to był spokój.
ale świat ten przestał istnieć. wiedziała o tym dobrze. nie było 

powrotu do wczoraj (…).
wszystkie modlitwy były dobre wczoraj, na dziś trzeba by innych. 

i wszystko się zaczyna od ojcze nasz, a jak tu powiedzieć „bądź wola 
twoja”?

zgodzić się z tym, co jest? nie buntować się?

jednak dziewczyna, dzięki współwięźniarce, odnajduje nadzieję w nowej 
modlitwie do chrystusa, który może uleczyć rany duszy.

już po wojnie Krystyna trzymała się właśnie nadziei. i ona, i tadeusz 
nie chcieli wracać do przeszłości. chcieli zaleczyć rany, żyć i cieszyć się 
życiem. Usiłowali odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. i na przekór 
niej budowali własny świat – bezpieczny i pełen miłości. 

tadeusz do końca wierzył, że żona wyzdrowieje. ale rok po ślubie gruźlica 
przyszła po swoje. Krysia trafiła do szpitala w otwocku, on codziennie 
przyjeżdżał do niej w odwiedziny. chodził po lekarzach, zdobywał dla 
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ukochanej streptomycynę, co było wówczas problemem. ona pisała nowe 
opowiadania – o chorych na gruźlicę. w Helence sportretowała dziewczynę, 
do której dociera, że umrze. mówi ona odwiedzającej matce: „nie płacz, 
mamo, nie trzeba. nie płacz. to nic, że umrę. to lepiej. ja chcę umrzeć, 
przestanę ciebie męczyć. nie mów, masz tylko ze mną kłopot, a ja… nawet 
nie umiem się odwdzięczyć. jestem zła. i nie umiem inaczej, nie mogę”.

„tadeusz otaczał ją troskliwą czułością, na dnie której czaił się starannie 
ukrywany lęk. jakoż już w roku następnym przyszło to, co najgorsze” – zapi-
sał zabłocki. pewnego dnia pod koniec 1951 roku mazowiecki, jak zwykle, 
wszedł do szpitalnego pokoju, gdzie leżała Krystyna – jej łóżko było już 
jednak puste, zasłane... odeszła. Runął kolejny świat. zabłocki wspominał:

tadeusz przeżył jej śmierć głęboko, długo nie mógł się psychicznie po-
dźwignąć. przyjechałem po pogrzebie do świdra, spędziłem z nim parę 
dni. Była także jego matka. jak trudno wyrazić, co się w takiej chwili 
czuje, jak trudno pomóc w czyimś cierpieniu! odbywaliśmy smutne 
spacery wśród sosnowych zagajników, prowadziliśmy długie rozmowy. 
tadeusz szukał zapomnienia w poezji słowackiego. mam go w oczach, 
jak siedzi w fotelu w szlafroku, wychudły i nieogolony, pokryty czarnym 
zarostem i jak z przejęciem na głos czyta:

Widzę, że nie jest On tylko robaków
Bogiem i tego stworzenia co pełza,
On lubi huczny lot olbrzymich ptaków
A rozhukanych koni On nie kiełza…
Przed Nim upadam na twarz… On jest Bogiem! 

 – przeżyłem z Krysią piękne dni – wspominał wiele lat potem mazowiec- 
ki. – nasze rozmowy, dzielenie się myślami, pomysłami, wszystkim było 
życiem najgłębszym. dała mi głębię, a myślę, że gdyby żyła, uchroniłaby 
mnie od różnych błędów. po jej śmierci za bardzo zatopiłem się w pracy. 

Żyjąc ze sobą, nie byli jednak świadomi wszystkiego, co im groziło. 
jakiś czas po śmierci Krystyny tadeusz, wracając do ich pustego mieszkania 
w świdrze, spotkał listonosza. niósł dla niej wezwanie. najprawdopodobniej 
na UB – wszak jej koledzy z konspiracji byli właśnie sądzeni. może śmierć 
uratowała ją przed męczarniami śledztwa?
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