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WOJCIECH JARUZELSKI
C I o T e C Z N y  b R AT  Z b I G N I e WA  C y b u L S K I e G o,  N Au C Z y C I e L

Co roku w  wakacje i  ferie w  progi gościnnego domu babci Izabeli 
z Krzysztofowiczów i dziadzia józefa jaruzelskiego zjeżdżają ich dzie-
ci, wśród nich Zbigniew z żoną Heleną – moi rodzice (Mimuś i Tuś) 
i ewa z mężem Aleksandrem Cybulskim – rodzice Zbyszka.

My – dzieciaki – dzielimy się na dwie grupy: Kniaże i Załucze 
(nazwy wsi położonych wzdłuż granicy polsko-rumuńskiej, gdzie 
mieszczą się majątki dziadków – Kniaże, i moich rodziców – Załucze 
Górne). bawimy się w Indian, policjantów i złodziei, podchody, zdoby-
wanie granicy. Poza tym siatkówka, zapasy, strzelanie, konne wyciecz-
ki po polnych drogach, nad Prut lub Czeremosz. Wodzem kniaskich 
Indian bywa Zbyszek, załuckich jędrek, mój starszy brat.

Pamiętam, wpadłem kiedyś do niewoli Indian kniaskich. Wódz 
Zbyszek nakazał mnie związać i posadzić pod drzewem. Do dziś boję 
się mrówek.

Innym razem podczas konnej kawalkady zagrzaliśmy konie po-
nad miarę. W oczach Zbyszka: „Piana spływała z koni płatami”. Lubił 
wyraziste i mocne określenia.

Przy złej pogodzie Zbyszek – warszawiak (do wybuchu wojny 
mieszkał na Żoliborzu) – snuł opowieści z „wielkiego świata”... rozmo-
wy o filmach i książkach, nie zawsze tu dostępnych.
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A od czasu do czasu zaganiano nas do 
prac gospodarczych.

1939 rok. Napięta sytuacja. Zbyszek 
i  jędrek właśnie zdali egzamin do Szkoły 
Kadetów we Lwowie. Stryj Marcin jaruzel-
ski zostaje zmo bilizowany.

Wojna. Na polach Kniaża i Załucza lą-
dują szkolne samoloty „Czaple” i „Mewy”. 
Lotnicy mają lecieć do Rumunii po nowo-
czesne angielskie samoloty bojowe. Za-
wieramy z  nimi znajomości. udaje nam 
się wyprosić przeloty nad naszymi polami. 
W otwartych kabinach wieje przy przechy-
łach. Strach chwyta za gardło. W Załuczu 
Dolnym u krewnych Krzysztofowiczów za-
trzymują się „na popas” członkowie rządu. 
Tuż przed wkroczeniem bolszewików wyjeżdża rząd, samoloty odlatu-
ją. Na stację Załucze-Śniatyń spada kilka bomb. Część osób opuszcza 
Kniaże.

Potem – 18 lub 19 września – wkraczają Rosjanie. NKWD „jeździ 
po majątkach” ciężarówką i aresztuje „pomieszczyków”. Przyjeżdżają 
do nas. Dziadzio józio na pace. Zabierają Tusia. babcię Izię i resztę go-
ści wyrzucają ze dworu. Ten sam los spotyka nas po dwóch tygodniach 
(wieś stanęła w naszej obronie). Przenosimy się na „chatki” (czwora-
ki). Wieczorami słychać śpiew żołnierzy. Donoszą nam, że Ruscy będą 
nas, burżujów, wieszać. Mój boże. Tak pięknie śpiewają, a tacy źli.

uciekamy w przebraniu do Stanisławowa. Przyjeżdża zwolniony 
z więzienia Tuś i zabiera nas do Kołomyi. Tam są już babcia, dziadzio, 
Zbyszek z bratem Antkiem i ciocią ewą, ciocia jaga z córką Renią, wuj 
Henio Krzysztofowicz z Załucza.

ojciec Zbyszka Aleksander Cybulski

ewa Cybulska z małym Zbyszkiem, Kniaże 1930
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Zbysio na rękach dziadka józefa jaruzelskiego, Kniaże 1928
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Łapiemy kontakt z  kurierem, który idzie do Rumunii. Ciocia 
ewa ze Zbyszkiem i Antkiem oraz ciocia jaga z Renią decydują się na 
ucieczkę. Zostają złapani. Ciocie ewę i jagę z Renią wywożą na „Sybir” 
(do Kazachstanu), Zbyszka i Antka odsyłają do babci.

Zima 1939. Dziadzio józio idzie przez zieloną granicę – ginie bez 
wieści.

Marzec lub kwiecień 1940 – wywózki na „Sybir”. uciekamy. 
Tuś eskortuje nas (stryjenkę Wacławową jaruzelską, Zbyszka, Antka 
i mamę z nami) do Przemyśla. Podobno na mocy porozumienia ro-
syjsko-niemieckiego wrześniowi uciekinierzy mogą wrócić do miejsc 
zamieszkania. Nocujemy u jakiejś pani pokotem na słomie rozłożonej 
wzdłuż ścian – dwadzieścia osób w  jednym pokoju. W  zakonie kar-
melitów organizują ostatnią tysiącosobową grupę. umowa wygasła 
w dniu naszego przyjazdu. Płacimy łapówkę, udaje się.

Tuś wraca do Kołomyi. Idzie do Rumunii szukać dziadka, a po-
tem do Sikorskiego do wojska do Francji. Chce walczyć, ma dopiero 
czterdzieści lat. Zostaje złapany, zesłany do łagru 
w Swierdłowsku. umiera w  1941 roku, o  czym 
dowiadujemy się w 1942.

W  Przemyślu, ale już po stronie niemiec-
kiej, rozstajemy się. Stryjenkę i  Cybulskich za-
bierają krewni. My ruszamy do Krakowa. Latem 
1940 jedziemy do majątku stryja Władka jaruzel-
skiego (to stryjeczny brat generała o tym samym 
nazwisku) w  Woli Pogroszewskiej. Spotykamy 
tam stryja Marcina i Cybulskich. jesienią znowu 
rozstanie. 

Wrzesień, październik 1944 roku – jestem 
z  Antkiem u  stryja Marcina w  Krakowie. Zby-
szek nadal w  Woli Pogroszewskiej. Próbuje 
uniezależnić się materialnie – króliki, skórki, 
handel. Zbyszek, ok. 1941
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Styczeń 1945 – „wyzwolenie-zniewolenie” Krakowa. Na ulicach za-
bici żołnierze czerwonoarmiści i Niemcy. Ludzie rabują sklepy. Głód.

W lutym 1945 zjawia się Zbyszek. Trochę później moja mama 
z jędrkiem i walizą wędlin. Tydzień lub dwa gnieździmy się w jed-
nym pokoju w siedem osób (mieszka z nami jeszcze zaprzyjaźnione 
małżeństwo). Stryj Marcin daje Zbyszkowi 1300 złotych na prowiant 
i wyjazd do Warszawy. Idę z nim na „tandetę” (plac handlowy). Gra-
ją w trzy karty. Stojąc z boku, za każdym razem odgadujemy, gdzie 
jest „malowanka”, która wygrywa. Dobre serce Zbyszka podpowia-
da: „Zagraj. oddasz wujowi z nawiązką i będziesz miał na Warsza-
wę”. Za chwilę jesteśmy goli i bosi. Pędzimy do domu. Piwnica cioci.  
Wyciągamy pościel, ręczniki i  na „tandetę”. Są pieniądze. Zbyszek 
uratowany.

Idziemy do szkoły – „Nowodworski” na Łobzowej. Wstępujemy do 
działającej VI Dzierżoniowskiej Drużyny Harcerzy. Drużynowym jest 
AK-owiec (ale to tajemnica). Zostaję zastępowym. Zbyszek nowicjusz 
w moim zastępie. bierzemy udział w chorągwianych ćwiczeniach na 
trasie: Kraków–ojców. biwak. Szałas. Przez poszycie widzimy gwiazdy. 
Ziemia twarda, ale jest fajnie. ognisko w Grocie Łokietka i pełno dymu. 

Maj 1945 – pochód, wiadomość przekazywana od drużyny do dru-
żyny: Mikołajczyk. biegniemy. Hotel. Skandujemy: „Mi-ko-łaj-czyk, 
Mi-ko-łaj-czyk”. Mikołajczyk wychodzi na balkon. Wrzawa. Następne-
go dnia pod Sukiennicami niosą go na rękach.

Północ, zbiórka alarmowa na wawelskim dziedzińcu. Przybocz-
ny czyta rozkaz: „Cybulski Zbigniew mianowany do stopnia młodzika 
i dopuszczony do przyrzeczenia”. jestem „chrzestnym” Zbyszka. „Do 
przyrzeczenia wystąp”. Trzymam rękę na jego barku. „Mam szczerą 
wolę całym życiem pełnić służbę bogu i Polsce, nieść chętnie pomoc 
bliźnim i  być posłusznym prawu harcerskiemu”. Słowa odbijają się 
echem od zamkowych murów i zapadają głęboko w serce. Płomienie 
ogniska wyłaniają z ciemności wzruszone twarze.
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Koniec lipca 1945. Dzierżoniów – wtedy jeszcze Rychbach. Pełno 
Niemców i wojska rosyjskiego. Zajmują całą dzielnicę, odgradzając się 
zasiekami. Nieliczni Polacy noszą biało-czerwone kokardki.

organizujemy (Cybulscy, jaruzelscy) ZHP. Najpierw VI DDH 
[VI Dolnośląską Drużynę Harcerzy im. R. Traugutta. Wszystkie przy-
pisy pochodzą od Autorki], potem Komendę Hufca. Zbyszek zostaje 
drużynowym i  zastępcą komendanta Hufca. Staje się niekwestiono-
wanym duchowym przywódcą. Nam zostawia szkolenie w technikach 
harcerskich. Kształtuje w nas wartości wynikające z prawa i przyrze-
czenia. jest świetnym organizatorem: przemarsze ze śpiewem, cap-
strzyki, ogniska, przedstawienia teatralne, estradowe, pokazy tańców 
narodowych i ludowych, akademie okolicznościowe uzyskują poklask 
środowiska. Powstaje KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa).

„Służby” uważają nas za czarną reakcję, bo śpiewamy zakazane 
piosenki, chodzimy zwartym szykiem do kościoła, trzymamy wartę 
przy grobie Chrystusa. Powstania (łącznie z Warszawskim), Narwik, 
Tobruk, Monte Cassino, Arnhem, Sikorski, Anders, Maczek to główne 
punkty odniesienia przy kształtowaniu postaw patriotycznych. obozy 
harcerskie prowadzone przez Zbyszka pamiętam do dziś.

Ziemie odzyskane. Wokół pełno szabrowników. Szukamy broni 
– marzenie chłopców w  czasie okupacji. Znajdujemy karabin mau-
ser, rakietnice, amunicję, ktoś sztucer myśliwski, a Zbyszek nic. Aż tu 
pewnego dnia wyjmuje piękne, nowe parabellum. oczy nam wyłażą 
z zachwytu. Szybko się jednak wydało. Pistolet był bronią stryja Mar-
cina, który pełnił funkcję komisarza ziemskiego (zagospodarowanie 
opuszczonych majątków niemieckich). Zbyszek „wypożyczył” go so-
bie, aby nam zaimponować.

obóz w  Górach Sowich. Mamy niezły arsenał: karabin, dubel-
tówka, legalna piętnastostrzałowa belgijka 9 mm, parę granatów, ra-
kietnica, kbks-y [krótkie bojowe karabiny sportowe] – cztery sztuki. 
Nocą ktoś podchodzi, wartownicy zatrzymują, strzał ostrzegawczy, 
ktoś ucieka, coś pada. Rano Zbyszek zarządza rozpoznanie. Rusza-
my z bronią. Leży człowiek. Podchodzimy i aresztujemy, zamykamy 
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w  ziemiance. Wzywamy Mo. Dajemy jeść. Zbyszek i  jeszcze ktoś 
prowadzą śledztwo. To był złodziej. okradał ludność. Pokazuje po-
chowane worki z butami, pościelą i motocykl. Myślał, że to wojsko. 
Rano chciał uciekać dalej. Po kilku godzinach Mo zabiera przestęp-
cę. Na nasze uzbrojenie przymyka oczy – w górach działa WeRWoLF 
(Wilkołak).

Grom z  jasnego nieba – Zbyszek i  Antek wyjeżdżają z  obozu. 
Płacz, pożegnanie. Dokąd jadą? Tajemnica. ja wiem: do Francji, do 
rodziców, którzy z Andersem... Po kilku dniach szał radości – wrócili. 
Zielona granica była zbyt dobrze strzeżona.

Zima 1946/1947. Zbyszek zorganizował obóz w Szklarskiej Po-
rębie. Poznał tam dziewczynę z liceum lubelskiego. ona odjeżdża, on 
żegna ją na dworcu kwiatami. W zimie, w  tamtych czasach, skąd je 
wziął ten rycerz szarmancki?

Wobec dziewcząt był wielce nieśmiały. Nie wiem, jakim cudem 
poderwał potem najpiękniejszą dziewczynę z bim-bomu...

Na początku 1946 założył Harcerski Klub Sportowy. Startował 
w biegach. W dniu zawodów jadł mało. Kawałek czekoladki z paczki 
uNRRA. Na obiad zjadłem jego porcję. Zbyszek był zasadniczy. Zła-
małem prawo harcerskie, kazał mi więc zdjąć krzyż na jakiś czas i wpi-
sał naganę do książeczki. Komu? bratu ciotecznemu!

jesienią 1946 wrócili rodzice Zbyszka. Pojechał z nimi na Śląsk. 
Po powrocie opowiadał o ulicznych zawodach motocyklowych: „Woj-
tek, taki jeden na harleyu: podwinięte rękawy, rozchełstana koszula. To 
takie męskie, mocne”. bardzo się tym ekscytował.

Zwiedzanie Polski w towarowych wagonach doczepianych do po-
ciągów. Trasa: Dzierżoniów–Poznań–Gdańsk–Westerplatte–Warszawa 
–Częstochowa–Kraków–Zakopane. oglądamy nasz kraj powalony ra-
zami wojennymi. Wieczorami ogniska – gromadzą się ludzie. Zbyszek 
wyciska z nas ostatnie poty – ma być lirycznie, wspomnieniowo, tak by 
dotrzeć do ludzkich serc, tchnąć w nich nadzieję, a potem uśmiech. 
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Z jego pomocą osiągamy zamierzony efekt. Zbyszek wiąże fragmenty 
naszych występów słowem komentarza lub wierszem.

Na obozie w Łebie w roku 1947 wyreżyserował ognisko o Powsta-
niu Warszawskim. Śpiew, wiersze, słowo wiążące, grób, krzyż, hełm 
z opaską biało-czerwoną... Widzę to do dziś. Tłum ludzi i gardła ściś-
nięte, łzy na policzkach – u widzów i u nas. Nie wiem, jak mogliśmy 
jeszcze występować.

ZOFIA CYBULSKA
K u Z y N K A  Z b I G N I e WA  C y b u L S K I e G o,  N Au C Z y C I e L K A

Przez siostrę, Helenę jaruzelską, byłam spowinowacona z rodziną 
Zbyszka. Nasze losy tak się potoczyły, że część okupacji spędziliśmy 
razem w Woli Pogroszewskiej u mojej siostry i jej męża. jako krewni, 
wysiedleńcy, korzystaliśmy z ich gościnności. Panowała tam dyscypli-
na, bo szwagier był rygorystyczny, a czasem nawet despotyczny, więc 
trzymaliśmy się razem: Zbyszek, Antek i ja.

Zbyszek często miewał konflikty z „władzą” we dworze: odwra cał 
się wówczas z obrażoną miną i ogromnie wszystko przeżywał.

Zbyszek na obozie harcerskim w Tatrach
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był niezwykle wrażliwy, spontaniczny, życzliwy. Czasem cho-
dziliśmy rano do kościoła. Pędziliśmy na piechotę polną miedzą – ja 
ze Zbyszkiem z tyłu, a przed nami Antek. Zbyszek dokuczał Antko wi, 
śmiejąc się z niego, że ma nogi prostowane na beczce. bracia bardzo 
się różnili charakterami.

W  Woli Pogroszewskiej spędziliśmy ponad dwa lata. uczyłam 
Zbyszka przedmiotów humanistycznych, pan Czesław Puzyna fizyki 
i matematyki, a moja matka francuskiego. Szło dobrze, bo był zdol-
nym uczniem. Przyjeżdżałam do Warszawy do stryja Zbyszka, bogda-
na Cybulskiego, który załatwiał mu konsultacje u profesorów. bogdan 
był rodzonym bratem ojca Zbyszka. Przez lata okupacji opiekował się 
Zbyszkiem. Zbyszek był z nim naprawdę zżyty. bardzo go kochał.

Podziwiał i  kochał także wuja Marcina jaruzelskiego, człowieka 
o wielkim morale i prawym charakterze, ogromnie religijnego, z za-
sadami, których nie złamałby dla nikogo i  niczego. Wuj Marcin był 
jego ideałem, tak samo jak stryj bogdan Cybulski. Zbyszek cenił takich 
ludzi. Chciał być do nich podobny. Marzył o bohaterstwie.

W latach wojny
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Miał niezwykle dobre ser-
ce. Przejmował się cudzym nie-
szczęściem, a  to w  człowieku 
cenię najbardziej. To było serce 
otwarte dla wszystkich. Cechy 
te wyniósł z  rodzinnego domu 
w Kniażu [forma używana przez 
mieszkańców].

Kniaże – dostojny, stary 
dwór, który wywarł na mnie 
ogromne wrażenie. biały, ze 
starymi meblami i  tureckimi 
makatami. Najważniejsza w nim 

była jednak atmosfera. Pamiętam, że czułam się naprawdę skrępowana 
tą atmosferą, gdyż w Kniażu oddychało się historią, tra dycją i patrioty-
zmem. Dzieci były surowo chowane – nauka, praca, obowiązki i miłość 
ojczyzny nie były tam tylko pustymi sloganami. Poza tym wspaniale 
zajmowano się ludnością ukraińską – dbano o pracowników, kochano 
ich. Zapamiętałam ukrainki w kolorowych fartuchach, rozległe pola 
słoneczników, kukurydzy... Przepiękny park, cudowne winnice, Czere-
mosz przepływający w pobliżu mająt ku... Kniaże były dworem Izabeli 
i józefa jaruzelskich, dziadków Zbyszka, rodziców ewy. 

Matka bardzo kochała Zbyszka – była tolerancyjna, ale bolała nad 
pewnymi rzeczami. Nie była za dowolona z  tego, że został aktorem. 
A Zbyszka męczyła jej ciągła troska i nadopiekuńczość...

Kiedy został aktorem, nie zmienił się zupełnie, nie przewróciło 
mu się w  głowie. był wielkim aktorem, a  jednocześnie sobą. Nadal 
nas odwiedzał – najpierw na wsi w Dawidach, potem na Rakowieckiej. 
uwielbiał rozmowy z moją córką ewą, która też jest trochę szalona, 
kocha teatr i aktorstwo. W ogóle siedział zawsze bardzo długo i godzi-
nami opowiadał o najróżniejszych sprawach, głównie o pracy w filmie. 
Żył tym. Choć brzmi to okrutnie, myślę, iż chyba lepiej dla niego, że 
zginął młodo. był bardzo ambitny i  gdyby spadł z  piedestału, byłby 
ogromnie nie szczęśliwy. W jego wypadku ma rację bytu powiedzenie: 
„Wybrańcy bogów umierają młodo”.

Kniaże – majątek dziadków jaruzelskich,  

miejsce urodzenia Zbyszka
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MACIEJ DASZEWSKI
e K o N o M I S TA

Zbyszka Cybulskiego poznałem w  czerwcu 1945 roku w  Dzier-
żoniowie. Moja matka pracowała w tamtejszym urzędzie Ziemskim, 
którego szefem był pan Marcin jaruzelski. W tamtym okresie miał pod 
opieką trzech małoletnich kuzynów: Zbyszka i Antka Cybulskich oraz 
Wojtka jaruzelskiego.

Moja mama na jego prośbę przyjęła chłopców na kwaterę. Pół 
roku Zbyszek, Antek i Wojtek mieszkali razem ze mną, moim star-
szym bratem Pawłem i naszą matką w dużej, poniemieckiej, opusz-
czonej willi na obrzeżach miasta. Rozumieliśmy się dobrze; byliśmy 
prawie w jednym wieku. Stanowiliśmy zgraną paczkę.

Dzierżoniów ok. 1946. od lewej: Antoni Cybulski, Władysław Piątkowski, Paweł Daszewski,  

Leonard Piątkowski, Maciej Daszewski, Wojciech jaruzelski i Zbyszek
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Dzierżoniów, wówczas niemal ośmiotysięczny, zamiesz kiwało... 
z  tysiąc Polaków. W obiegu wciąż były marki, sklepy miały niemiec-
kie szyldy. Nikt nie mówił o wysiedlaniu. Miasto jeszcze nazywało się 
Rychbach. Na każdym kroku podkreślaliśmy więc swą polskość. Na rę-
kawie nosiło się biało-czerwoną opaskę albo w klapie marynarki biało-
-czerwoną kokardkę. Takie były zalecenia. 

Kiedy przyjechałem do Dzierżoniowa, stanąłem na rynku i  spy-
tałem, gdzie tutaj spotykają się Polacy. Powiedziano mi, że w  pod-
ziemiach ratusza. Poszedłem tam. była pora obiadowa. Przy stołach 
siedziała „cała” dzierżoniowska Polonia. Wtedy poznałem braci Cybul-
skich oraz Wojtka jaruzelskiego.

W 1945 roku zostałem uczniem Gimnazjum i Liceum im. jędrzeja 
Śniadeckiego. W jednej klasie gimnazjum byli tacy, którzy mieli dwa-
naście lat, i tacy, którzy mieli lat osiemnaście. Kiedy byłem w pierwszej 
klasie, o pięć lat starszy Zbyszek chodził do klasy trzeciej.

Nie pamiętam już, kto wpadł na pomysł, żeby w szkole zorgani-
zować drużynę harcerską. I tak powstała VI Dzierżoniowska Dru żyna 
Harcerska, którą prowadził Zbyszek Cybulski. Drużyna skła dała się 
z młodzieży w różnym wieku – od drągali po małolaty gimnazjalne.

Zbyszek miał wrodzone cechy przywódcze. był znakomitym dru-
żynowym. Słuchaliśmy go wszyscy bez dyskusji i uważaliśmy, że musi 
być tak, jak on mówi. Powiedziałbym nawet, że lgnęliśmy do niego.

Nieśmiały, uczynny, dobry i otwarty. Trudno go było nie lubić. Nie 
robił nikomu na złość. Po prostu był uczciwy. Swój chłop.

Miejscem zbiórek harcerskich stała się piękna, obszerna świetli-
ca wyposażona w stare gdańskie meble. Nasza drużyna była jedyną 
or ganizacją młodzieżową w mieście. Harcerstwo w tamtych czasach 
było lubiane i cenione przez społeczeństwo. Co niedziela, bez wzglę-
du na pogodę, braliśmy sztandary i bębny i szliśmy w szyku do ko ś-
cioła na mszę.

W 1946 roku nasz hufiec otworzył niedaleko Dzierżoniowa, w Gó-
rach Sowich, za Pieszycami, Dom Harcerza. Mieliśmy więc wy marzoną 
bazę. Pamiętam pierwszy obóz harcerski, w głuszy lasów, daleko od 
zabudowań, na który przyjechaliśmy furmankami. Siedzieliśmy w ol-
brzymich wojskowych namiotach. Czasy były jeszcze niebezpieczne. 
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Mówiono, że w sudeckich lasach krążą niemieckie bojówki wojskowe. 
Starsze dowództwo obozu miało broń: jakieś du beltówki, rakietnice 
i coś jeszcze – wszystko było w pogotowiu.

Którejś nocy nasi wartownicy usłyszeli szmer. Zarządzono 
alarm. Atmosfera wśród obozowiczów była napięta. I cóż się okazało? 
Przez Góry Sowie uciekali czy przeprawiali się szabrownicy, ciągnąc 
wózek z workami pełnymi butów. Gdy ktoś z dowództwa, obudzony 
przez wartowników, krzyknął: „Stój, bo strzelam!” – uciekli, zosta-
wiając łupy.

Pamiętam, że ze stosu leżących w krzakach butów Zbyszek wybrał 
piękną parę. Przydały się, bo był bardzo skromnie, choć gustownie, 
ubrany. Później najchętniej nosił amerykański battledress wojskowy, 
który podobno dostał z darów uNRRA.

Na obozie chodziliśmy w  mundurach harcerskich, a  w  deszcz 
w tak zwanych pałatkach, pozostałościach z niemieckich magazynów. 
Gdy cztery pałatki połączyliśmy drewnianymi kołkami, powstawał 
namiot.

Z okresu szkolnego pamiętam pierw-
sze oznaki aktorskiego talentu Zbyszka: 
recytację wiersza Antoniego Słonimskiego 
Alarm. Zbyszek nie tylko deklamował, ale 
zaaranżował całą scenkę – światła, muzyka, 
efekty specjalne w postaci grzmotów i wy-
jących syren... Na publiczności (dorosłych 
i młodzieży szkolnej) zrobiło to ogromne 
wrażenie. Zbyszek recytował pełnym gło-
sem – bez mikrofonów i głośników. był au-
tentyczny i wspaniały.

W  1947 roku obaj wyjechaliśmy 
z  Dzierżoniowa. Nasze kontakty urwały 
się. Potem widziałem go jeszcze parokrot-
nie, ale były to luźne spotkania w  czasie 
Festiwalu Teatrów Studenckich w Warsza-
wie, gdy przyjechał z  bim-bomem, oraz 
w gdańskim klubie Żak.
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Nie zapomnę podróży taksówką z Gdańska do Sopotu, na występ 
Zbyszka w Kapeluszu pełnym deszczu. Za taksówkę oczywiście zapłaci-
łem ja, bo tak to już było ze Zbyszkiem.

Wiecznie nie miał pieniędzy. był rozbrajający i rozkojarzony jak 
dziecko.

Gdy zamieszkał w Warszawie, już się nie widywaliśmy. Szkoda. 

RYSZARD GRAJEWSKI
A R C H I T e K T  W N ę T R Z

Moje spotkania ze Zbyszkiem to lata 1946–1947. Po wojnie za-
mieszkałem z rodzicami [Kazimierą i Mieczysławem] i bratem Włod-
kiem na Dolnym Śląsku w  Dzierżoniowie. Chodziłem wtedy do Li-
ceum ogólnokształcącego im. jędrzeja Śniadeckiego. Tam wstąpiłem 
do ZHP, do VI Dolnośląskiej Drużyny Harcerzy, której drużynowym 
był wtedy Zbyszek Cybulski. 

Poznaliśmy się w roku 1946 na zbiórce harcerskiej w pięknej har-
cówce. jej wystrój był głównie zasługą Zbyszka. Miałem dwanaście–
trzynaście lat, Zbyszek siedem więcej. W  tym wieku to duża różnica. 
W związku z tym nie był kolegą do wspólnych zabaw. Widywaliśmy się, 
byliśmy na trzech wspólnych obozach: w Szklarskiej Porębie, Łebie i Za-
kopanem, brałem udział w wieczornicach, które przygotowywał. Zapa-
miętałem zwłaszcza obóz w Szklarskiej oraz letni, pod namiotem nad 
jeziorem Łebsko w Łebie. Zbyszek był dobrym duchem wszystkich tych 
obozów. Pamiętam nastrój panujący na obozach, cudowne wieczorne 
spotkania... Nie zapomnę nigdy wieczoru z okazji rocznicy zwycięstwa 
pod Monte Cassino. Zbyszek pięknie recytował Czerwone maki, ale 
szczególnie utkwiła mi w pamięci jego recytacja wiersza Alarm. Zrobiła 
ogromne wrażenie nie tylko na mnie.

Kiedyś niewielką grupą byliśmy na wycieczce. Szliśmy trasą: Szre-
nica–Śnieżne Kotły–Karkonosze. była zima, zadymka śnieżna. Szliśmy 
dość długo, byliśmy już zmęczeni, w końcu zdjęliśmy narty. Zbyszek 
podszedł do mnie, jednego z najmłodszych uczestników wyprawy, wziął 
narty i pomógł nieść aż do schroniska.
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Po latach niewidzenia spotkaliśmy się na gościnnych występach 
bim-bomu w warszawskim Teatrze Żydowskim, który mieścił się jesz-
cze w miejscu dawnego hotelu Victoria. Zbyszek był już gwiazdą, ale 
absolutnie nie dał tego odczuć. jak zwykle serdeczny, spontaniczny, 
koleżeński. Wspominaliśmy oczywiście VI Dzierżoniowską, a dodat-
kowo mieliśmy jeszcze jeden temat do rozmowy, bo na studiach w Po-
znaniu bawiłem się w teatr. 

Dzisiaj, po tylu latach, wspominam Zbyszka dobrze, z pełnym 
zrozumieniem jego zalet i  wad, ale to zalety przeważają. Rzadziej 
pamiętam, że był wybitnym aktorem, bardziej, że był dobrym czło-
wiekiem.

Poznanie Zbyszka było dla mnie wielką życiową przygodą. 
otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi zawdzięczam 
właśnie jemu. bo taki był: otwarty, towarzyski i  kontaktowy. brat 
łata – to najkrótsze i najtrafniejsze określenie Zbyszka. Dzięki nie-
mu nie wpadłem w  żaden nałóg. Wpoił we mnie, młodziutkiego 
wtedy chłopaka, najważniejsze wartości. Wpłynął na mnie i na wie-
lu innych, którzy byli w jego drużynie. Zostawił w moim życiu trwa-
ły ślad.

Książeczka harcerska Ryszarda Grajewskiego
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ANDRZEJ CYBULSKI
D Z I e N N I K A R Z ,  D Z I A Ł A C Z  R u C H u  K u L T u R A L N e G o

Myśląc o Zbyszku, muszę się cofnąć do lat dziecinnych. Pozna-
łem go w roku 1946 na placu dzierżoniowskiego gimnazjum. Trwała 
zbiórka VI Dzierżoniowskiej Drużyny Harcerzy. Zbyszek był drużyno-
wym, Antek (jego brat) przybocznym. Pojawiłem się jako trzeci Cybul-
ski. Zbyszek nosił bluzę amerykańskiego lotnika i  chlebak piechura 
(w nim manierka, kompas i różne „skarby”). oczy mrużył, ale nie za-
słaniał okularami. był wodzem akceptowanym przez wszystkich, za to 
wobec dziewcząt nieśmiały i poetycki. Pasją Zbyszka – a więc i drużyny 
– pozostawał sport i ciągła harcerska włóczęga po pobliskich Sudetach.
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Latem obozy harcerskie rozbijaliśmy w Zakopanem i nad bałty-
kiem. Ambicja i  siła woli lokowała go w  pierwszej czwórce dziesię-
ciokilometrowych biegów masowych, jak je wówczas nazywano. Padał 
ze zmęczenia, ale gnał do przodu, pokonując swoje nie najlepsze dla 
biegacza predyspozycje fizyczne. bywało – przerywał taśmę mety.

Wdrapywanie się po górach także okazywało się formą wyczynu. 
Wspinaliśmy się wyżej i wyżej, jak chciał Zbyszek. Lasy roiły się od 
band, a Zbyszek sprawdzał naszą odwagę. Czasem trochę postrzela-
li, a po stwierdzeniu, że mają do czynienia z dzieciakami, wspólnie 
z nami śpiewali Płonie ognisko i szumią knieje. Walki bratobójcze nie 
obejmowały dzieci. Prowadziłem zastęp Mącicieli Spokoju. Zbyszek 
był moim dowódcą i wymagał ślepego posłuszeństwa. Łatwo je uzy-
skiwał, zniewalał bowiem nas i zauroczał swoim wewnętrznym klima-
tem. on miał lat dziewiętnaście, ja trzynaście.

Trzecia jego pasja to poezja tęsknoty za wartościami narodowymi. 
Podczas gimnazjalnych akademii ku czci „ogłaszał alarm dla miasta 
Warszawy”. Nocne ogniska harcerskie inscenizował poezją. Ta mówiła 
o minionej wojnie. Drużyna okryta prześcieradłami stawała się grec-
kim chórem recytującym o  walczącym Westerplatte. jedno z  takich 
ognisk rozpaliliśmy na plaży. Wówczas to pierwszy raz recyto wałem 
wiersze Gałczyńskiego i zobaczyłem morze.

Kiedy otrzymał świadectwo dojrzałości, miał dwadzieścia lat. 
Spóźniony na starcie (jak sam twierdził) wyjechał do Krakowa. Mnie 
nieco później zaniosło do Gdańska.

Tak zakończyły się nasze dzierżoniowskie „szczenięce lata”. Zby-
szek z  tych lat pozostał mi w  pa mięci jako młody chłopak ciekawy 
świata, odpowiedzialny za nasze nieokrzepłe osobowości, szeroko 
uśmiechnięty, radosny poważnie. Szósta Dzierżoniowska była naszym 
„rajem dzieciństwa”, który Zbyszek wypełniał sobą.

W roku 1953 oglądałem Poszukiwaczy, przedstawienie teatru Wy-
brzeże wystawione w  obecnej siedzi bie opery bałtyckiej. Na scenie 
grał Zbyszek. Poszedłem za kulisy, krzyknęliśmy równocześnie „Szó-
sta Dzierżoniowska” i padliśmy sobie w objęcia. W pobliskim akade-
miku, w którym mieszkałem, snuliśmy do nocy wspomnienia, plany. 
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