


Piaseczno ‘44
miasto i ludzie

Agnieszka Cubała



Wydawca:

Projekt okładki:
Tomasz Pawlak 
Przednia okładka opracowana została na podstawie plakatu powstańczego 
„Do broni w szeregach AK”, autorzy Mieczysław Jurgielewicz „Narbut” i Edmund
Burke „Edmund”, plakat ze zbiorów Stanisława Kopfa.
Na tylnej okładce wykorzystano fragment plakatu: „W walce - odwet za krew
tysięcy Polaków”, autorstwa Stanisława Tomaszewskiego „Miedza”, zbiory Sta-
nisława Kopfa

Skład:
Tomasz Pawlak

Wydanie książki sfinansowało Biuro Promocji i Kultury ze środków Gminy
Piaseczno.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Biuro Promocji i Kultury
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 70 17 650
ISBN: 978-83-951312-4-0

Piaseczno 2019 r. 



Spis treści:
Wstęp

Piaseczno podczas okupacji

Godzina „W” w Piasecznie i okolicach

Kalendarium walk powstańczych

Pęcice

Oddziały działające w okolicy Piaseczna podczas Powstania
Warszawskiego

Rzeczpospolita Chojnowska

Marsz na pomoc Warszawie 

Zrzutowiska w Lasach Chojnowskich i w Lesie Kabackim

Piaseczno jako azyl dla powstańców i ludności cywilnej
Warszawy

Dom „Zośki”

Powstańcy wspominają (wybór)

Biogramy (wybór)

Zakończenie

Bibliografia (wybór)

Aneks 1 - Uczestnicy walk powstańczych związani 
z Piasecznem

Aneks 2 - Przedwojenna i okupacyjna książka telefoniczna
Piaseczna „Bary”

Aneks 3 - Wspomnienia z okresu Powstania mjra Kozakiewicza
Włodzimierza ps. „Barry Włodzimierza” vel „Bari”

Indeks osobowy

O Autorce

5

15

49

61

67

77

93

101

109

117

123

129

155

171

175

187

199

203

234

240



„Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać”
Jan Stanisław Jankowski „Soból” 



Od dziesięcioleci trwa wielka, narodowa debata dotycząca Powstania Warszaw-
skiego. Przy okazji każdej kolejnej rocznicy wspominamy uczestników walk, z szacun-
kiem podchodząc do złożonej przez nich ofiary. Zadajemy sobie jednak przy okazji
również i wiele trudnych pytań. Bowiem, jak napisał Antoni Gołubiew, „Każdy - zasta-
nawiając się nad polskim dramatem ostatniej wojny - przeżywa we własnych myślach
jakby rozdwojenie i wewnętrzny konflikt. Jeśli przechyla się ku jednemu poglądowi -
tłumi w sobie jednocześnie głos sprzeciwu” 1. Powstanie Warszawskie było bowiem wy-
darzeniem zbyt tragicznym, bolesnym i brzemiennym w skutki, by można je było trak-
tować jako jedną z wielu kart naszej historii, dziś nie wzbudzającą już żadnych emocji. 

Chcąc poznać faktyczne przyczyny i cele podjętej wówczas walki, warto wsłuchać
się w słowa, które wypowiedział Jan Stanisław Jankowski „Soból” - Delegat Rządu na
Kraj: „Chcieliśmy światu pokazać, że dążąc do istotnej niepodległości nie chcemy już
otrzymać wolności od nikogo w podarunku, aby wraz z podarunkiem nie były nam dyk-
towane warunki sprzeczne z interesami, tradycjami i godnością narodu. Chcieliśmy być
wolni i wolność sobie zawdzięczać” 2. 

Niejako w uzupełnieniu tego przesłania gen. Kazimierz Iranek-Osmecki „Makary”
dodał, że trzeba było przeżyć 5 lat okupacji, by poznać i zrozumieć odczucia tak żołnierzy
Podziemnego Państwa Polskiego, jak i towarzyszącej im ludności cywilnej. Mieszkać w
cieniu więzienia na Pawiaku. Widzieć, jak każdego dnia odchodzą przyjaciele. Słyszeć
codziennie odgłosy salw, wręcz przyzwyczaić się do nich jak do głosu dzwonów kościel-
nych. Asystować w milczeniu przy egzekucji przyjaciół, braci lub nieznajomych. Widzieć

1 Jan Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 429
2 Przemówienie Delegata Rządu na Kraj wygłoszone na antenie Polskiego radia dnia 1 października 1944
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Wstęp
„Mazowsze. Piasek, Wisła i las.
Mazowsze moje. Płasko, daleko -
pod potokami szumiących gwiazd,
pod sosen rzeką”.

Krzysztof Kamil Baczyński „Mazowsze”



w ich oczach rozpacz lub dumę. „Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że
Warszawa nie mogła się nie bić”3. 

Wspominając natomiast o kilkuletniej działalności różnorodnych, konspiracyjnych
struktur wojskowych i wieloletnich przygotowaniach do Powstania, Gustaw Herling-
Grudziński stwierdził, że: „Nie można przez pięć lat przygotowywać żołnierzy do roz-
prawy z wrogiem, aby na pięć minut przed dwunastą powiedzieć im, że wszystko
odwołane. Nie można przez pięć lat bić się na wszystkich frontach świata, aby przed
decydującą bitwą zatrzymać w powietrzu podniesioną (...) pięść. Nie można przez pięć
lat zachęcać i motywować do oporu, by na metr od mety - choćby nawet problema-
tycznej - dać sygnał do rozejścia się. Nie można wreszcie przez pięć lat żyć w jednej nie-
woli, aby w obliczu nadciągającego cienia drugiej niewoli, nie zapragnąć oczyszczenia
w ‘wichrze wolności”4. 

Wszystkie te okoliczności prowadziły nieuchronnie do podjęcia decyzji o włączeniu
stolicy do akcji „Burza”, a co za tym idzie – do rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.
Dziś temat ten budzi wiele wątpliwości. Co jednak usłyszelibyśmy, pytając o zdanie mło-
dego mieszkańca miasta pod koniec lipca 1944 roku? „Nie spotkałem człowieka, który
miałby jakiekolwiek wątpliwości. Niemcy muszą dostać łupnia. Mimo ustawicznego od-
wlekania terminu owego łupnia - wątpliwości nie było. Tak więc zbliżanie się wolności
traktowaliśmy jako całkowitą normalkę, jako coś, co i tak przyjść musiało. Nie wyobra-
żałem sobie jednak, jak ma wyglądać moment przejściowy - przeskok od niewoli do
wolności. Przypuszczałem, że trochę postrzelamy sobie, naszatkujemy Niemców, ile się
da, a później Niemcy uciekną i będzie cudownie. Oczywiście, wyszło odwrotnie, jak to
wiemy z historii”5.

A jak na tym tle ukształtowały się losy Piaseczna? Otóż przede wszystkim niebywale
ciekawie! Dokonując bowiem szerokiej analizy wydarzeń, można dostrzec, że to właśnie
tutaj w skali mikro - jak w soczewce, skupiły się wszystkie najważniejsze wątki sprawy
polskiej, a także wydarzenia i problemy, z którymi ma się do czynienia chcąc poznać
temat Powstania Warszawskiego. 

Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego Piaseczno było, tak jak i cała II RP,
miastem wielokulturowym, wielonarodowym, wielowyznaniowym, o różnorodnej
strukturze społecznej i majątkowej. Obok dużej grupy inteligencji (lekarze, inżynierowie,
profesorowie wyższych uczelni czy oficerowie), zamieszkującej tereny o charakterze
uzdrowiskowo-rekreacyjnym, odnajdujemy wśród jego mieszkańców właścicieli mająt-
ków ziemskich, cegielni czy tartaku. Grupa ta była w silny sposób związana ze stolicą.

3 Andrzej Frriszke, Polska, Niemcy, Rosja. Powstanie, w: Jean-François Steiner, Warszawa 1944, Warszawa
1991, s. 19
4 Gustaw Herling-Grudziński, Przedmowa do publikacji: Wacław Zagórski (Lech Grzybowski), Wicher wol-
ności. Dziennik powstańca, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1989, s. 8
5 Tomasz Domaniewski, Niedaleko od prawdy, Czytelnik, Warszawa 1975, s. 218-219
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Patrząc na strukturę zawodową, można również dostrzec, że duży odsetek ludności zaj-
mował się przede wszystkim rolnictwem, rzemiosłem i handlem. 

Około 40% mieszkańców stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego. Co ciekawe,
dwie kolejne duże grupy to, z jednej strony potomkowie kolonistów niemieckich, z dru-
giej zaś - osoby związane z obozem narodowym. To wszystko przekładało się oczywiście
i na dość złożoną strukturę wyznaniową - obok siebie mieszkali bowiem katolicy, ewan-
gelicy i wyznawcy judaizmu. 

Wszystkie te elementy miały ogromny wpływ na to, jak ukształtowały się losy
okupacyjne i powstańcze zarówno samego Piaseczna, jak i jego najbliższych okolic.
Dlatego na opowieść o mieście złożyły się historie przedstawicieli różnorodnych or-
ganizacji podziemnych (Szare Szeregi, Armia Krajowa, Narodowa Organizacja Woj-
skowa, Narodowe Siły Zbrojne, Chłostra [struktura wojskowa Batalionów
Chłopskich], odział por. „Lancy”), ale i mieszkańców getta, dużej grupy osób, które
podpisały Volkslistę, ewangelików prześladowanych za patriotyczne postawy oraz
rodzin, które w znaczący sposób zapisały się w dziejach miasta6. Myśląc o tej ostat-
niej grupie koniecznie należy wymienić dom prof. Józefa Zawadzkiego, dzięki któ-
remu w historię miasta wplecione zostały losy legendarnego hm. Tadeusza
Zawadzkiego „Zośki”, powstanie najsłynniejszej książki wydanej w okupowanej War-
szawie („Kamienie na szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego), a także wyjąt-
kowo dramatyczne losy piaseczyńskich harcerzy. Na losy miasta ogromny wpływ
miała również bliskość Lasów Chojnowskich, Lasu Kabackiego i Oborskiego). To one
dawały możliwości funkcjonowania i szkolenia podziemnych struktur wojskowych
oraz przeprowadzania akcji o charakterze dywersyjnym. Zaś w czasie Powstania
umożliwiły funkcjonowanie Rzeczpospolitej Chojnowskiej, przeprowadzenie koncen-
tracji oddziałów, które uczestniczyły w marszu z pomocą walczącej Warszawie, 
a także odbiór zrzutów lotniczych. 

Podczas samej okupacji Piaseczno jako największe miasto na południe od Warszawy
stało się najważniejszym ośrodkiem działań 57 Rejonu AK Piaseczno (kryptonim
„Gątyń”)8 . Jego teren obejmował obszar położony między Wisłą - na odcinku od wsi
Zawady do wysokości Słomczyna, linią kolejową Warszawa-Radom-Kraków na odcinku
od wsi Wyczółki do Piaseczna, granicząc od południa z Lasem Chojnowskim, a od pół-
nocy z Dolnym Mokotowem i Sadybą. W zasięgu administracyjnym Rejonu 5, poza
samym Piasecznem, znajdowały się jeszcze 4 gminy z siedzibami w: Jeziornej, Nowej
Iwicznej, Skolimowie i Wilanowie. 

6 Wszystkie wyżej opisane zjawiska są wyraźnie widoczne, jeśli przyjrzymy się spisowi abonentów telefo-
nicznych z roku 1939 i 1942. (Część ikonografii znajdująca się na końcu niniejszej książki (Aneks 2).
7 W literaturze funkcjonuje również zapis ‘V.’ Autorka przyjęła jednak formę, która pojawia się na stronie
Muzeum Powstania Warszawskiego.
8 Rejon ten należał do VII Obwodu „Obroża”.
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Na szczególną uwagę zasługuje i postawa ludności cywilnej miasta, która udzielała
wielkiego wsparcia oddziałom powstańczym, często płacąc za to ogromnie wysoką cenę
(utrata dorobku całego życia, a nawet śmierć). Mieszkańcy Piaseczna i okolic okazali
również ogromną życzliwość wobec warszawiaków. To dzięki ich staraniu w Piasecznie
już 6 sierpnia 1944 powstał szpital powstańczy, a samo miasto stało się swego rodzaju
azylem dla wszystkich, którzy potrzebowali pomocy, wsparcia, dachu nad głową i życz-
liwego słowa. 

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie powstańczych losów Piaseczna i jego
najbliższych okolic, a także upamiętnienie mieszkańców miasta, którzy uczestniczyli tak
bezpośrednio w walkach na omawianym terenie, jak i w samej Warszawie. 

Przy prezentacji omawianego materiału szczególny nacisk został położony na po-
wstańcze działania 5 Rejonu AK „Gątyń”, funkcjonowanie Rzeczpospolitej Chojnowskiej
oraz wyjątkowo dramatyczne losy piaseczyńskiego plutonu Szarych Szeregów. Autorka
dokonała takiego wyboru przede wszystkim ze względu na fakt, że w wydanej dotych-
czas literaturze przedmiotu wydarzeniom tym poświęcono niewiele uwagi. Mając na
uwadze niezwykle szeroki zakres omawianego tematu zmuszona była również dokonać
selekcji zebranego materiału oraz skrótów i subiektywnych wyborów. Dlatego pewne
tematy zostały jedynie zasygnalizowane lub włączone w tok narracji w takim stopniu,
w jakim wiązały się z zakresem opisywanych zdarzeń. Dotyczy to zwłaszcza tematu funk-
cjonowania  Samodzielnego Batalionu NSZ im. brygadiera Czesława Mączyńskiego, od-
działu por. „Lancy” i plutonu Chłostry. Z tego samego powodu szersze omówienie
pełnego spektrum działalności 5 Rejonu AK „Gątyń” (dzieje okupacyjne i wydarzenia
rozgrywające się podczas Powstania w Klarysewie, Skolimowie, Jeziornej, Konstancinie,
Pyrach i Dąbrówce) czekają jeszcze na swoją monografię. Autorka ma jednak nadzieję,
że zapoczątkowana przez nią praca będzie w przyszłości kontynuowana przez kolejnych
badaczy tematu.

Materiał źródłowy niniejszej pracy stanowią zbiory Archiwum Akt Nowych, Archi-
wum Centrum Kultury w Piasecznie, Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, Ar-
chiwum Muzeum Sportu i Turystyki, Archiwum Państwowego w Warszawie, Biblioteki
Narodowej, Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteki Muzeum
Sportu i Turystyki, Wirtualnego Muzeum Konstancina, prasa okupacyjna i powstańcza,
a także zbiory prywatne. Ciekawe źródło stanowiły również książki abonentów telefo-
nicznych z roku 1939 i 1942. Autorka korzystała również z prac opublikowanych przez
dotychczasowych badaczy tematu historii Piaseczna, Zalesia Dolnego i Zalesia Górnego,
wśród których chciałaby szczególnie wymienić książki Ewy i Włodzimierza Bagieńskich,
Stanisława Hofmana, Joanny Kowalskiej-Nowak, Stanisława Maliszewskiego, Sebastiana
Sęka, Rafała Utrackiego, Miry Walczykowskiej i Doroty Zając oraz artykuły Małgorzaty
Szturomskiej.
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W aneksie niniejszej publikacji znajduje się materiał stanowiący przyczynek do stwo-
rzenia bazy uczestników Powstania Warszawskiego związanych z Piasecznem. Autorka
ma jednak nadzieję, że zapoczątkowana przez nią praca znajdzie kontynuatorów, dzięki
czemu będzie można w należyty sposób upamiętnić wszystkich powstańców związanych
z miastem. 

Autorka pragnie złożyć ogromne podziękowania Urzędowi Miasta i Gminy Piaseczno
za sfinansowanie wydania niniejszej publikacji, kierując wyrazy wdzięczności w stronę
osób, bez pomocy, życzliwości i wsparcia których książka ta nigdy nie mogłaby się uka-
zać. Przy tej okazji chciałaby w szczególności wymienić: Burmistrza Miasta i Gminy Pia-
seczno - Daniela Putkiewicza, Dyrektora Biura Promocji i Informacji - Łukasza
Wylezińskiego, Kierownikowi Referatu Innowacji Miejskich - Tomasza Pawlaka oraz Kie-
rownika Działu Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego - Monikę Gielecińską. 

Za pomoc merytoryczną, cenne uwagi oraz udostępnienie materiałów ikonograficz-
nych do niniejszej publikacji autorka pragnie również podziękować: Włodzimierzowi
Bagińskiemu, Sebastianowi Bojemskiemu, Aleksandrowi Bursche, Janinie Filipeckiej,
Stanisławowi Hofmanowi, Marcinowi Hoppe, Krzysztofowi Kopfowi, Joannie Kowal-
skiej-Nowak, Mariuszowi Olczakowi, Sebastianowi Sękowi, Małgorzacie Szturomskiej,
Mirze Walczykowskiej, Zygmuntowi Walkowskiemu, Marioli i Pawłowi Wieczorkiewi-
czom, Jarosławowi Wróblewskiemu i Dorocie Zając.
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Zdjęcie lotnicze Piaseczna, lata 20-te, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Flaga powstańcza na dachu  Domu Turystycznego
przy ul. Starynkiewicza 7, sierpień 1944, zbiory
Stanisława Kopfa
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Pogrzeb księdza Kukalskiego, rynek piaseczyński, rok 1938, zbiory Archiwum Centrum Kultury
w Piasecznie

Piaseczno, róg ulic Sienkiewicza i Kościuszki, rok 1936,  zbiory Archiwum Centrum Kultury
w Piasecznie
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Łaźnia miejska, rok 1932, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Obchody święta 3 maja, rynek piaseczyński, rok 1934, Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Spotkanie rodzinne braci Bursche (Alfreda, Emila, Henryka i Teodora), Chyliczki 1928, zbiory
prof. Aleksandra Bursche

Chyliczki 1934, fot. Henryk Poddębski, zbiory NAC
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Piaseczno rok 1934, ul. Kościuszki 8 (obecnie 4) – restauracja Pod Ósemką. Na fotografii
widoczny jest jej właściciel – Gustaw Hofman, który na swoim koncie ma również epizod
związany z Powstaniem Warszawskim – jako naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, wraz z grupą
strażaków, pojechał do walczącej stolicy gasić pożary, zbiory Stanisława Hofmana

„Członkowie  „Sokoła” wraz z  prezesem Mieczysławem Markowskim, lasek pod Żabieńcem,
rok 1930. Zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie”



Każda wojna to tragedia ludzkości. O prawdziwości tego stwierdzenia w sposób wy-
jątkowo dotkliwy i bolesny przekonali się również mieszkańcy Piaseczna, dla których 
1 września 1939 roku miał oznaczać koniec starego świata. Wojska niemieckie wkroczyły
do miasta 9 września 1939 roku, zajmując je praktycznie bez walki.

Do starcia zbrojnego z nieprzyjacielem doszło jednak już tego samego dnia - wie-
czorem. Wojska polskie, stacjonujące w Zalesiu (oddziały rezerwowe i pomocnicze), po-
stanowiły bowiem podjąć próbę przebicia się do Warszawy. Wykorzystując efekt
zaskoczenia, udało im się zająć większą część miasta. Niestety Niemcy szybko przeszli
do kontrataku. O dramaturgii dziejących się wówczas wydarzeń opowiedział podpo-
rucznik Franciszek Żyto - dowódca 6 kompanii II Batalionu Ośrodka Zapasowego 10pp:
„Na ulicach wśród ciemności i ogólnej strzelaniny trwała walka wręcz. W pewnym mo-
mencie koło kościoła stanąłem oko w oko z młodym oficerem niemieckim. Obaj trzy-
maliśmy pistolety w ręku. Ja okazałem się o ułamek sekundy szybszy. I Niemiec padł.
Widziałem (…), jak polski żołnierz nieopodal mnie zasztyletował bagnetem Niemca.
Lecz za chwilę dostał postrzał i padł. Podszedłem do niego, już nie żył”9. 

Niestety ostatecznie Niemcy nad ranem znów opanowali Piaseczno. W ramach akcji
odwetowej zabili kilkudziesięciu mieszkańców miasta i zniszczyli część zabudowy. Wy-
darzenia te stały się preludium do tego, co miała przynieść z sobą noc okupacji. Wraz 
z jej nastaniem Piaseczno i jego okolice zostały włączone do Generalnego Gubernator-
stwa (dystrykt Warszawa - powiat). Po zorganizowaniu administracji, nowe władze nie-

9 Dawid Miszkiewicz, Ślady działań wojennych z września 1939 roku w Piasecznie, Konstancinie i okolicy.
W 75. Rocznicę wybuchu II wojny światowej, Konstancin 2014, s. 21
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Piaseczno podczas okupacji 
„Las nocą rośnie. Otchłań otwiera
usta ogromne, chłonie i ssie.
To tak jak dziecko kiedy umiera
i tak jak ojciec, który żyć musi.
Przeszli, przepadli; dym tylko dusi
i krzyk wysoki we mgle, we mgle”.

Krzysztof Kamil Baczyński „Z lasu”



mieckie przystąpiły do zakładania posterunków żandarmerii, gestapo i granatowej policji.
Wszystkie ważniejsze funkcje w mieście zostały powierzone Niemcom, Reichs - lub Volks-
deutschom. Zapanował powszechny terror. Za najmniejsze przewinienie można było zos-
tać wysłanym do obozu zagłady lub w najlepszym razie do obozu koncentracyjnego. 

Takie działania miały na celu zastraszenie mieszkańców i zniechęcenie ich do uczest-
niczenia w działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Nowe władze wprowadziły
również cały szereg przepisów i rozporządzeń. Do najbardziej dotkliwych zaliczały się
obowiązek dostarczania kontyngentów, płacenia kontrybucji i pracy przymusowej. 
W myśl tego ostatniego Polacy powyżej 14 roku życia zmuszeni byli pracować albo w
niemieckich gospodarstwach rolnych, albo zakładach przemysłowych. (W tym celu całe
Generalne Gubernatorstwo pokryło się siecią Arbeitsamtów - urzędów pracy, za po-
mocą których okupanci dostarczali do wyznaczonych miejsc mieszkańców, zwłaszcza
młodzież. Wiązało się to często z wywozem na roboty do III Rzeszy. Zabroniono również
budowania nowych domów. A swobodę poruszania po mieście ograniczyła godzina po-
licyjna (od 20 do 5 rano). Rozpoczęły się także łapanki. Z samego Piaseczna wywieziono
około 400 osób10. 

W okolicznych lasach przeprowadzane były egzekucje. Ginęli w nich przede wszyst-
kim ci, którzy zaangażowali się w działalność konspiracyjną. Ale i inteligencja polska,
którą jako najbardziej niebezpieczną grupę postanowiono zniszczyć w ramach akcji AB.
To, co się wówczas działo, w ogromnie ciekawy sposób podsumował mieszkaniec Pia-
seczna - Kazimierz Lenarczyk. „Chyba nie było wtedy człowieka, który by się nie bał. 
O swoich bliskich, o siebie. Był strach przed aresztowaniem, przed łapanką, przed wy-
wózką na roboty. Codzienne trudności, bieda, niepewność. Ale nawet wtedy ludzie ko-
chali się, przyjaźnili, tańczyli, śpiewali11. Ludzie się bali, ale równocześnie była wielka
odwaga i determinacja. Żyli nadzieją, że Polska będzie wolna. Walczyli o nią. Wielu bar-
dzo młodych ludzi angażowało się w tę walkę”12. 

Z biegiem czasu Polacy przyzwyczaili się do nowej rzeczywistości. I z większym spo-
kojem zaczęli podchodzić do obowiązujących rozporządzeń, zakazów i nakazów. Za tak
wiele wykroczeń groziła kara śmierci, że w końcu ludzie nabrali dystansu do grożących
im sankcji. Idealnie podsumowała tę sytuację Maria Kann: „Z rozkazu Gubernatora
Franka nie wolno nam było posiadać broni, słuchać radia, handlować słoniną… Za
wszystko groziła kara śmierci. Ta uniwersalna kara stosowana za wszystkie przewinienia
i na wszelki wypadek, szybko przestała działać na wyobraźnię. Nikt z nas jej nie brał pod

10 Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, red. Jerzy Antoniewicz, PWN, War-
szawa 1973, s. 257
11 Do legendy przeszły piaseczyńskie spotkania towarzyskie młodzieży, podczas których tańczyło się na
własnoręcznie zerwanych flagach hitlerowskich. Relacja ustna Małgorzaty Szturomskiej.
12 Kazimierz Lenarczyk, Wspomnienia z czasu okupacji, w: Małgorzata Kawka, Mieszkańcy wspominają,
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, bdw, t. 1, s. 58-59
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uwagę, skoro zginąć można było i w przypadkowej łapance. Nie chcieliśmy rezygnować
z żadnej dziedziny życia. Rezygnacja łatwo mogła doprowadzić do poddania się wszelkim
zakazom, co zmieniłoby kraj w wymarzony przez Hansa Franka obóz zalęknionych, ogłu-
piałych ludzi”13.

O tym, jak wyglądała wówczas codzienność mieszkańców samego Piaseczna, w nie-
zwykle ciekawy sposób opowiedział Kazimierz Lenarczyk. „Ciężko się żyło. Był głód 
i bieda. Chodziliśmy do lasu wszyscy zbierać szyszki i korę na opał. Dookoła Piaseczna
były pola uprawne, to po żniwach zbierało się kłosy jęczmienia, żyta. Trzeba było je wy-
łuskać i ojciec ubijał ziarno (…) na kaszę i grubą mąkę. 

Jeziorka była piękną, czystą rzeką. Ryb było dużo. Jako chłopak nieraz na te ryby cho-
dziłem. Przynosiłem do domu kilkadziesiąt małych byczków albo jazgarzy i była uczta.
Kto miał możliwość, hodował króliki, prosiaki, kury. (…)

Sklepiki w Piasecznie były maleńkie, królowała w nich kiszona kapusta i warzywa.
W dwóch większych sklepach można było kupić na przykład małe ilości mleka i marga-
rynę. Na te rarytasy przydział dostawały rodziny z małymi dziećmi. Świetnie zaopatrzony
był jedynie sklep kolonialny tylko dla Niemców 14. (…) Sytuację ratował nielegalny han-
del. Ludzie ze wsi szmuglowali do miast jajka, mięso, śmietanę, mleko. Często był to
handel wymienny”15.

Szczególnie dramatycznie ułożyły się losy społeczności żydowskiej, stanowiącej dużą
grupę mieszkańców Piaseczna16. Eksterminacja rozpoczęła się od oznakowania wszyst-
kich sklepów i warsztatów rzemieślniczych plakatami z niebieską gwiazdą syjońską.
Drzwi mieszkań rodzin żydowskich pomalowano zaś na kolor żółty17. Wprowadzono
nakaz noszenia opaski z tzw. gwiazdą Dawida oraz obowiązek uczestniczenia w pracach
przymusowych18. Trudno jest dotrzeć do relacji Żydów mieszkających wówczas w Pia-
secznie, zwłaszcza, że niewielu z nich przetrwało wojnę. Jednak można spróbować od-
tworzyć sobie, czego wówczas doświadczyli, wsłuchując się w słowa Władysława
Szpilmana, mieszkańca getta warszawskiego. „Mieliśmy zatem ulec napiętnowaniu, być
jawnie wyjętymi spod prawa, kilkaset lat postępu humanitarnej myśli ludzkiej miało
być przekreślone i miało powrócić średniowiecze. Na długie tygodnie inteligencja ży-
dowska pozamykała się w dobrowolnych aresztach domowych. Nikt nie miał odwagi
wychodzić na ulicę z piętnem na ramieniu, a jeśli już musiał wyjść, starał się przemykać
niepostrzeżenie, z wzrokiem wbitym w ziemię, z wstydem, z męką”19.

13 Maria Kann, Niebo nieznane, Warszawa 1965, s. 16
14 Sklepy z charakterystycznym napisem „Nur für Deutsche”.
15 Kazimierz Lenarczyk, op.cit. , s. 58-59
16 W 1940 w Piasecznie mieszkało około 3500 osób pochodzenia żydowskiego (w tym 1000 stanowiło lud-
ność będąca uchodźcami z innych miejscowości).
17 Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic, Piaseczno 2008, s. 53
18 Najczęściej było to zatrudnienie w gospodarstwach rolnych okolicznych Volksdeutschów.
19 Władysław Szpilman, Śmierć miasta, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa 1946, s.45
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W listopadzie 1940 roku Niemcy utworzyli na terenie Piaseczna getto, zlokalizowane
w rejonie ulic: Świętojańskiej, Jerozolimskiej, Topolowej, Czajewicza i Krótkiej20. Stło-
czono w nim ok. 250021 osób. Karze śmierci podlegali zarówno Żydzi opuszczający teren
getta, jak również osoby pomagające uciekinierom. Na dodatek ‘czyn usiłowany’ karany
był tak samo jak dokonany. Sposób postępowania we wszystkich gettach zakładanych
w okupowanych krajach był podobny. Ich mieszkańcy zostali zmuszeni do życia w kosz-
marnych wręcz warunkach. Szerzyły się głód i choroby, które pomału zaczynały elimi-
nować najsłabszych - czyli w pierwszym rzędzie dzieci i starców22.

Getto nie funkcjonowało jednak w Piasecznie zbyt długo. Już jesienią 1940 roku
rozpoczęła się jego stopniowa likwidacja. Akcję przeprowadzano jednak w sposób
wyjątkowo okrutny. Mieszkańcy dzielnicy żydowskiej zabierani byli ze swoich domów 
i warsztatów w wielkim pośpiechu. Musieli zostawić cały swój dobytek. Przed wy-
jazdem wszystkich prowadzono do łaźni, gdzie zabierano im również dokumenty,
których już nigdy nie odzyskali23. Około 1500 osób Niemcy wysiedlili do getta war-
szawskiego już w grudniu 1940 roku. Pozostałych deportowano w pierwszych mie-
siącach 1941 roku. Większość w ramach tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej, pomiędzy
22 lipca 1941 a 21 września 1942, została przewieziona do obozu zagłady w Treblince
i tam zamordowana24. 

Po zabraniu z Piaseczna mieszkańców getta, na ich miejsce władze okupacyjne spro-
wadziły osadników z Pomorza - przede wszystkim więźniów obozu przejściowego w Po-
tulicach pod Bydgoszczą25.

Polityka okupanta budziła coraz większy sprzeciw miejscowej ludności. W sposób
pośredni mieszkańcy Piaseczna i okolicznych miejscowości postanowili przeciwstawić
się jej inwestując w to, co najcenniejsze - edukację, kulturę oraz rozwój dzieci i mło-
dzieży. Dlatego, zwłaszcza w Zalesiu Dolnym na szeroką skalę rozwinęło się tajne nau-
czanie. Jego centrum stał się dom państwa Radwanów (ul. Anny Jagiellonki 7). 
W projekt ten szczególnie zaangażowane były Helena Radwanowa i jej krewna - Ewa
Krauze. Wykłady prowadzili jednak również profesorowie: Władysław Radwan, Józef
Zawadzki, Maria Grzegorzewska czy Wacław Borowy26. Zalesie stanowiło wówczas 
w ogóle silny ośrodek polskiej myśli i kultury. Zwłaszcza, że mieszkał tutaj m.in. Stanisław
Lorentz, a u rodziny spędzała dużo czasu Maria Dąbrowska czy też późniejszy Prymas

20 Początkowo jego terytorium miało objąć ulice: Gruzową, Kauna, Kilińskiego, Sierakowskiego, Wąską, Żabią,
Staszica, Wschodnią i Niecałą. Za: Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Szkice z dziejów miasta Piaseczna, s.82
21 Niektóre źródła mówią o 3500 osób
22 piaseczno.eu/wp-content/uploads/2016/01/questing_szlakiem_piaseczynskich_zydow.pdf (dostęp 15.04.2019)
23 Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Drugie…, op.cit. , s. 53
24 Barbara Engelking, Jacek Leoniak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Wydaw-
nictwo IFiPAN, Warszawa 2001, s.787
25 Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Szkice…, op.cit. s.83
26 Tajne nauczanie w czasie okupacji, „Zalesie Dolne nasze miejsce na ziemi”, 2009, z. 2, s. 30-39
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Tysiąclecia - Stefan Wyszyński. Poza tym organizowano w tym miejscu również spotka-
nia Departamentu Oświaty Delegatury Rządu na Kraj, a także działaczy ludowych, pra-
cujących nad zorganizowaniem sieci Tajnych Uniwersytetów Ludowych.

Inną formą powiedzenia swoistego ‘nie’ niemieckim zakazom było uprawianie ak-
tywności fizycznej, zwłaszcza że Polska była jedynym krajem, w którym zorganizowane
uprawianie sportu i działalność klubów zostały zakazana. Hitlerowcy uważali sportowców
za jedną z najbardziej niebezpiecznych grup. A kluby, organizacje i zrzeszenia - za bastiony
polskości, zwłaszcza że aktywność fizyczna wzmacnia nie tylko ciało, ale i ducha. Pisał 
o tym nawet Aleksander Kamiński w swojej książce „Wielka gra”, stanowiącej swoisty
przewodnik konspiratorów: „Ludzie w dobrej formie to wierzący w siebie i w świat opty-
miści, to przyszli zwycięzcy”27. Nawiązując zaś do konieczności przygotowania się do
przyszłej, bezpośredniej walki z wrogiem, dodawał: „Sportowiec w szeregach, dzięki swej
sprężystości, wytrwałości i sile, wysuwać się będzie na czoło oddziału”28.

W tym przypadku niekwestionowanym przywódcą piaseczyńskich sportowców, 
a zwłaszcza piłkarzy, okazał się Tomasz Jaroszyński. To on był organizatorem pierwszych
meczów, początkowo rozgrywanych z lokalnymi drużynami, takimi jak Jeziorna, Żabie-
niec i Gołków. W roku 1943 klub z Piaseczna zajął drugie miejsce w konspiracyjnych
mistrzostwach Warszawy - przegrał wówczas jedynie z niekwestionowanym liderem -
Polonią. W piaseczyńskiej drużynie wyróżniali się przyszli powstańcy - Kazimierz Wa-
siewicz „Kociszewski” i Piotr Rowiński „Dunaj”.

Ostatecznie ze względu na fakt, że w stolicy nasiliły się łapanki, to w Piasecznie
rozegrane zostały dwa najważniejsze konspiracyjne mecze, pomiędzy drużynami
Warszawy i Krakowa. Pierwszy z nich odbył się 15 sierpnia 1942 roku, kończąc się
wygraną gości (3:2). Następnego dnia, w Gołkowie, rozegrany został mecz rewan-
żowy (2:2). Jednak do historii konspiracyjnej piłki nożnej przeszło spotkanie, które
zostało zorganizowane w sobotę Wielkanocną - 24 kwietnia 1943. Tego dnia zgro-
madziło się wokół boiska nad rzeką Jeziorką kilka tysięcy widzów29. Mieczysław Szym-
kowiak tak podsumował ten niezwykły mecz: „Nieco więcej gry miał lepszy
technicznie zespół gości. Do przerwy prowadzili oni 1:0 ze strzału Giergiela. W dru-
giej połowie spotkania inicjatywę przejęła Warszawa. Na 10 minut przed końcem
Czapski I wyrównał z rzutu wolnego. 

Po meczu oba zespoły zasiadły przy suto zastawionym stole wielkanocnym w go-
ścinnym lokalu prezesa KS Piaseczno pana Tomasza Jaroszyńskiego”30. 

27 Aleksander Kamiński, Wielka Gra, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, s. 237
28 Ibidem, s. 237
29 Zespół Krakowa reprezentowali m.in.: Gołębiowki, Serafin, Sochacki, Mordarski, Konopek, Waśko, Giergiel,
Gracz, Artur, Cholewa, Cisowski. Zaś drużyna Warszawy wystąpiła w składzie: Burkacki, Szczepaniak, Gier-
watowski, Czapski II, Czapski I, Brzozowski, Zieliński, Borowiecki, Odrowąż, Świcarz, Ochmański.
30 Mieczysław Szymkowiak, Warszawski sport w podziemiu. Za cenę życia, „Stolica” 1960 nr 2
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Na terenie samego miasta, jak i w jego okolicy, życie konspiracyjne rozwijało się
bardzo intensywnie. Związane to było przede wszystkim z powstaniem różnorod-
nych organizacji podziemnych i ich wojskowych struktur - AK, NSZ, Chłostry. Nie-
stety ich deklarowane w ramach akcji scaleniowej współdziałanie okazało się być
tylko pozorne. A zawierane umowy i porozumienia funkcjonowały w zasadzie jedy-
nie na papierze. Punktem kulminacyjnym tej sytuacji było to, co stało się 1 sierpnia
1944 roku. Zanim jednak do tego doszło warto przyjrzeć się temu, jaka była geneza
zaistniałej sytuacji. 

Dnia 27 września 1939 - po klęsce polskiej wojny obronnej, gen. Rómmel przekazał gen.
Michałowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi „Torwidowi” dokument o następującej treści:
„Dane mi przez Naczelnego Wodza w porozumieniu z Rządem pełnomocnictwo dowodze-
nia w wojnie z najazdem na całym obszarze Państwa przekazuję gen. Michałowi Tadeuszowi
Tokarzewskiemu- Karaszewiczowi z zadaniem prowadzenia dalszej walki o utrzymanie nie-
podległości i całości granic”31. Wydarzenie to stało się genezą utworzenia Służby Zwycięs-
twu Polski, która po jakimś czasie została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, 
a następnie - w Armię Krajową. Dowódcą Okręgu Warszawskiego został płk. Antoni Chru-
ściel „Monter”. Podlegał mu Komendant VII Obwodu „Obroża” - mjr Kazimierz Krzyżak
„Bronisław”, będący przełożonym kolejnych dowódców Rejonu 5 Piaseczno - por. Tadeusza
Perdzyńskiego „Tarnawy”, por. Jana Wojciechowskiego „Józefa”, por. Wincentego Wyrzy-
kowskiego „Czarnego”. Od września 1942 do połowy lipca 1944 Komendantem został kpt.
Marian Bródka-Kęsicki „Grzegorz”, po którym na 2 tygodnie funkcję tę przejął kpt. Michał
Dorożyński „Michał”. Zrezygnował z niej jednak na rzecz swojego poprzednika już 2 sierpnia
1944, oddając dowództwo ponownie w ręce kpt. „Grzegorza”. 

Ważnym ośrodkiem polskości na tym terenie był pałac w Wilanowie. Zwłaszcza,
że cała rodzina Branickich zaangażowała się aktywnie w działalność Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Podczas okupacji zorganizowany został tam szpital polowy. Funk-
cjonował bez większych przeszkód dzięki zagranicznym koneksjom rodziny32. Poza
tym hrabia wspomagał swoim majątkiem działalność podziemia, przeznaczając duże
sumy na wykup więźniów oraz wsparcie dla rodzin będących ofiarami terroru nie-
mieckiego. A jego żona karetą z rodowym herbem przewoziła broń i żołnierzy ran-
nych w akcjach dywersyjnych. Posługiwała się nienagannym niemieckim, dlatego w
kryzysowych sytuacjach w popisowy sposób potrafiła zbesztać żandarmów, którzy
mieli czelność ją zatrzymać. Hrabina należała do kobiet wyjątkowo odważnych, umie-
rała jednak z niepokoju, gdy jej mąż igrał z losem, okazując swoją niechęć wobec

31 Lesław M. Bartelski, „Obroża”, Wydawnictwo Askon, Warszawa 2002, s. 26
32 Mieszkańcy pałacu byli traktowani przez okupanta łagodniej, ponieważ ich kuzynka - Maria Radziwiłłowa
z Nieświeża, zaprzyjaźniona była z królową Włoch - księżniczką Heleną Czarnogórską, która wymogła na
Mussolinim interwencję w tej sprawie u samego Hitlera.
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okupantów33. Również wszystkie trzy córki właścicieli pałacu wilanowskiego zwią-
zane były z działalnością okupacyjną, podobnie jak i ich narzeczeni34.

Rok 1943 oznaczał dla Rejonu „Gątyń” czas wzmożonej działalności werbunkowej, szko-
leń i podnoszenia kwalifikacji żołnierzy. Przed wybuchem Powstania rejon liczył 1164 ludzi,
w tym w oddziałach liniowych znajdowało się 860 osób, w WSOP – 120, zaś w WSK – 180.35

Zgodnie z rozkazem Komendy Obwodu oddziały zorganizowano w 4-kompanijny batalion.
Kompania 1 (Konstancin, Słomczyn, Opacz, Chabzin, Cieciszew, Ciszyca, Piaski, Dębówka) 
Dowódca kompanii - ppor. Marian Krzemiński „Szczerba”
Dowódca plut 1 nr 1700 - plut. Henryk Dyszczyk „Żbik”
Dowódca plut. 2 nr 1701 - kpr. pchor. Józef Barszcz „Pewny”, plut. Feliks Osuch „Ochota” 
Dowódca plut. 3 nr 1702 - sierż. Jan Rosłonek „Jastrząb”

Kompania 2 (Skolimów, Chylice, Czarnów, Piaseczno) 
Dowódca kompanii - ppor. Józef Sobków „Brzeszcz”, 
Dowódca plut. 1 nr 1703 - sierż. Józef Jabłoński „Wilczek”
Dowódca plut. 2 nr 1704 - st. sierż. Antoni Majewski „Sosna”
Dowódca plut. 3 nr 1705 - ppor. Jan Paderewicz „Konrad” sierż. Roman Zduńczyk „Murman”
Kompania 3 (Jeziorna, Klarysew, Bielawa, Powsin, Kabaty, Wilanów)

Dowódca kompanii – ppor. Jan Borzęcki „Jastrzębiec” 
Dowódca plut. 1 nr 1706 – ppor. Henryk Rybarczyk “Jesion”
Dowódca plut. 2 nr 1707 - kpr. Stanisław Pilarski „Stachura”
Dowódca plut. 3 - ppor. Stanisław Milczyński „Gryf

Kompania 4 (Dębówka, Pyry, Dawidy, Wyczółki) 
Dowódca kompanii - ppor. Stanisław Milczyński „Gryf”
Dowódca plut. 1 - nr 1712 – kpr. pchor. Marian Wielogórski „Dag”
Dowódca plut. 2 - nr 1713 – kpr. pchor. Janusz Radomyski „Cichy”
Dowódca plut. łączności nr 1709 - ppor. Wincenty Szeleszkiewicz „War”
Dowódca plut. saperów nr 1710 - ppor. Janusz Karpiuk „Kresowiak”
Dowódca plut. artylerii nr 1711 - sierż. pchor. Józef Utrata „Brabec”
Dowódca plutonu WSOP - ppor. Mikołaj Kaczanowski „Leśnik”

33 Pewnego dnia do pałacu przybyło dwóch oficerów Wehrmachtu. Chcieli poznać właściciela majątku. Nie
wiedzieli jednak, jak wygląda. Stojąc więc przed samym hrabią Branickim, zapytali o niego po niemiecku.
Nie uzyskawszy żadnej odpowiedzi, powtórzyli pytanie w kilku innych językach. I tym razem bez skutku.
Dopiero rozpaczliwe gesty małżonki, skłoniły nestora rodu do działania. 
- Ergo sum! (łac. Oto jestem) - odpowiedział z godnością, po czym odwrócił się i szybko opuścił salę. 
Niestety tego typu zachowania sprawiły, że Adam Branicki trzykrotnie był więziony na Pawiaku. 
34 Więcej na ten temat w Agnieszka Cubała, Miłość’44, Prószyński Media, Warszawa 2019.
35 Mjr Marian Bródka-Kęsicki, Relacja Komendanta V Rejonu „Gątyń” - Obwód VII A.K. „Obroża”, Zbiory AAN
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Na terenie Rejonu 5 Piaseczno organizowane były liczne akcje dywersyjno-odwe-
towe. Pierwszym zadaniem był transport broni zrzutowej z powiatu garwolińskiego
(10 stenów, 1 rkm typu „Bren”, 1 rusznica ppanc, 12 rewolwerów, 40 granatów obron-
nych, kilkanaście granatów plastykowych i amunicja). Nocą bez przeszkód przewieziono
cały zrzut furmanką, a następnie szlakiem wodnym - do Słomczyna. Wczesnym rankiem
wszystko to przeniesiono do zagrody Wincentego Wyrzykowskiego „Czarnego”. Tam
dokonano podziału pomiędzy różne meliny konspiracyjne. Jak stwierdził Komendant
Rejonu - kpt. Marian Bródka-Kęsicki, „Spodziewaliśmy się, że odtąd zaczniemy coraz
częściej otrzymywać tego rodzaju przesyłki, aż do uzbrojenia ostatniego żołnierza w Re-
jonie - niestety rzeczywistość w tym względzie miała przynieść rozczarowania”36.

W listopadzie 1942 roku powstał oddział dywersyjno-bojowy (DB), zwany później
Oddziałem Specjalnym (OS „Gatyń”). Była to jednostka, działająca w sile 1 drużyny, do-
wodzona początkowo przez plut. Feliksa Osucha „Ochotę”, a następnie przez ppor. Sta-
nisława Milczyńskiego „Gryfa”. W okresie od 1.07.1943 do 30.07.1944 przeprowadził
w sumie około 30 akcji37. Ostatecznie oddział został przekształcony w kompanię dywer-
syjną, liczącą 3 oficerów, 6 podchorążych, 106 strzelców i 2 łączniczki, którzy wyróżnili
się swą działalnością bojową w dywersji, jak i w Powstaniu38. Poszczególnymi plutonami
tej jednostki dowodzili39: 
-pluton pierwszy (2 drużyny, 24 ludzi) - sierż. pchor. Józef Jabłoński „Wilczek”
-pluton drugi (3 drużyny, 34 ludzi) - plut. pchor. Henryk Dyszczyk „Żbik”
-pluton trzeci (2 drużyny, 22 ludzi) - ppor. Henryk Maciejewski „Lech”
-pluton czwarty (2 drużyny, 26 ludzi) - kpr. pchor. Janusz Radomyski „Cichy”

Jedna z akcji zrealizowana została w samym Piasecznie. Był to atak na miejscowy
Arbeitsamt (urząd pracy), który odbył się 1 kwietnia 1944 roku. Celem akcji było znisz-
czenie kartoteki zawierającej nazwiska mieszkańców miasta, którzy mieli zostać wy-
wiezieni na roboty do III Rzeszy. Przed przystąpieniem do realizacji głównej części
zadania, odcięto telefoniczne połączenie z miastem i dopływ prądu. Kartoteka została
zniszczona. Podczas akcji został zastrzelony jeden z pracowników urzędu - Herman
Schmidt, który nie zareagował na wezwanie do podniesienia rąk do góry. Próbował
wyciągnąć spod biurka automat, ale uczestnicy akcji wykazali się większym refleksem.
Wyróżnili się wówczas szczególnie Ksawery Frank „Kiejstut” i Janusz Radomyski
„Cichy”. Poza realizacją podstawowego celu zabrano wówczas druki urzędowe, pie-

36 Ibidem
37 Stefan Cendrowski wspomina, że w okresie od 1 kwietnia 1943 do 31 lipca 1944 DB „Gatyń” wykonał na
terenie swojego działania 68 akcji bojowych, dywersyjnych i sabotażowych, za: Stefan Cendrowski, Akcja
na piaseczyński Arbeitsamt, „Stolica”1979 nr 20, s. 6-7
38 Lesław M. Bartelski, op.cit.
39 Henryk Witkowski, „Kedyw” Okręgu Warszawskiego AK w latach 1942-1944, Instytut Wydawniczy Związ-
ków Zawodowych, Warszawa 1985, s. 151-152, mjr Marian Bródka-Kęsicki, opr.cit., Zbiory AAN
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częcie, 2 maszyny do pisania, 2 aparaty telefoniczne, odbiornik radiowy, 1 Parabellum
i 1 Visa40.

W raportach niemieckiej policji zanotowano wówczas: „1.04.1944 r. o godz. 9:45
przed elektrownię w Piasecznie podjechała ciężarówka, na której znajdowali się 3 męż-
czyźni. Zarzucili oni druty powodujące spięcie. W tym czasie druga grupa 4-5 mężczyzn
zniszczyła biegnący przez główną ulicę kabel telefoniczny podziemny. O godz. 10-tej 
15 uzbrojonych mężczyzn w wieku 20-25 lat zniszczyło akta urzędu pracy w Piasecznie.
Jeden z przybyłych zranił śmiertelnie kier. urzędu Niemca Schmidta, który usiłował wy-
dobyć broń. Podczas odjazdu partyzanci zranili ciężko idącego do urzędu pracy podofi-
cera Wehrmachtu”41. W raporcie tym podane zostały złe godziny - o 6:30 na stacji
elektrowni w Jeziornej przejęty został samochód, którym uczestnicy akcji dojechali do
Piaseczna. O 7:30 miała miejsce zbiórka w Piasecznie (ul. Czajewicza 53 i Kościuszki 33).
Po zbiórce, przecięte zostały przewody telefoniczne i odcięto dopływ prądu. Akcja roz-
poczęła się o 8:30 i trwała 15 minut. Po jej zakończeniu do samochodu wsiedli żołnierze
z patrolu uderzeniowego i roboczego - jako ubezpieczenie. Trzykrotny klakson był syg-
nałem dla grupy ubezpieczeniowej, że może opuścić stanowisko i bocznymi drogami
udać się na kwatery. Żołnierze w ciężarówce poukładali się na skrzyniach, by nie było
ich widać z zewnątrz. Z bronią gotową do strzału konwojowali samochód. Po opuszcze-
niu miasta skierowali się do Lasów Chojnowskich, gdzie spalili wszystkie zdobyte doku-
menty. Akcja spełniła swój cel - przez pewien czas z rejonu Piaseczna i okolic młodzież
nie była wysyłana na roboty.

Inne akcje przeprowadzane przez pluton BD dotyczyły m.in. wykonania wyroków
śmierci na konfidentach gestapo czy też wyjątkowo sadystycznych żandarmach; nisz-
czenia dokumentów kontyngentowych, ksiąg meldunkowych, spisów bydła czy też
trzody chlewnej; rekwizycji benzyny przeznaczonej do produkcji butelek zapalają-
cych, transportu broni ze zrzutów, obsługi i ochrony placówki zrzutowej „Kanapa”,
a także radiostacji działającej w Konstancinie (w tzw. „Boryczówce” - w domu Ro-
mana Mularczyka „Bratnego”), ochrona ludności przed bandami rabunkowymi pod-
szywającymi się pod AK. Wybuch walk powstańczych uniemożliwił zaś akcję
przeprowadzenia przejęcia transportu pistoletów Vis, przewożonych z Radomskiej
Fabryki Broni do Warszawy42. 

OS „Gatyń” został rozwiązany dnia 1 sierpnia 1944 roku, a wchodzące w jego skład
jednostki powróciły do swoich macierzystych kompanii. 

40 Szczegółowy opis akcji w: Jerzy Dusza, Akcja na Piaseczyński Arbeitsamt, „Gazeta Piaseczyńska” 2000,
nr 4, s. 13-14 oraz Stefan Cendrowski, op.cit., s. 6-7
41 Raporty policji niemieckiej ze stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu warszawskiego, Mazowiecki
Ośrodek Badań Naukowych, Rocznik 1947, tom V
42 Henryk Witkowski, op.cit. i Tomasz Strzembosz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-
1944, PWN, Warszawa 1983 
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Zorganizowano również szkolenia młodszych dowódców (przede wszystkim podcho-
rążych). Komendant rejonu wyznaczał spośród swoich oficerów instruktorów prowa-
dzących takie kursy. W Rejonie 5 „Gątyń” został nim ppor. Stanisław Milczyński „Gryf”.
Co ciekawe w drugiej połowie roku 1943 w VII Obwodzie „Obroża” zorganizowano rów-
nież Szkoły Partyzanta dla osób w wieku od lat 17 do 35. Powstawały najczęściej w ob-
rębie kompanii, czasami jednak również i przy plutonach. Szkolenie takie miało jednak
nie tylko na celu wyszkolenie wojskowe, ale i zdyscyplinowanie konspiratorów. A także
podniesienie ich morale i związanie ideowe z AK. 

W Rejonie 5 Piaseczno prowadzona była również produkcja broni. A ze względu na
bliskość Lasów Chojnowskich i Lasu Kabackiego podejmowano zrzuty lotnicze. W tym
celu przygotowano bastiony (skrót basty) – gotowe na przyjęcie dużych zrzutów i tzw.
placówki, obsługujące pojedyncze zrzuty43. 

Ważną rolę w Rejonie 5 Piaseczno odgrywały również kobiety, które w ramach Woj-
skowej Służby Kobiet pełniły służbę sanitariuszek, łączniczek, kolporterek prasy, kurie-
rek, intendentek i kucharki. Obsługiwały radiostację i prowadziły nasłuch. Do
ciekawostek należy również zaliczać fakt, że działała tutaj także struktura związana 
z Biurem Informacji i Propagandy (BIP), a mianowicie - Pomoc Żołnierzowi. Pracujące 
w niej kobiety nazywane były peżetkami. Komendantką piaseczyńskiego WSK była po-
czątkowo Zofia Gogolewska „Maryla”, a następnie Hanna Strasburger-Olewińska
„Urszula”.  Natomiast za dziewczęta z piaseczyńskiej WSK odpowiedzialna była Jadwiga
Reszczykowa „Baśka”.

W ramach ciekawostki warto przytoczyć wierszyk, który w idealny sposób oddaje
charakter służby kobiet, tak podczas okupacji, jak i samego Powstania – w stolicy, jak 
i w jej okolicach.

„Ach te baby”
„Dziś wszędzie napotkasz niestety – kobiety
Czy to w lazarecie, czy też na pikiecie
Komunikat z Anglii przez głośnik radiowy
Nadadzą Ci także właśnie białogłowy.

W ataku straszliwym na budynek PAST’y
Brały oczywiście udział i niewiasty
A jeżeli w ogniu upadł jakiś ranny
To możesz być pewien – ściągnęły go panny.

43 Lesław M. Bartelski, op.cit., s. 61
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Słowem gdzie zamiary wroga poszły w nice
Na pewno to sprawiły nadobne dziewice.
Słuchaj więc – to każdy niechaj zapamięta:
Ażeby zwyciężać – trzeba mieć dziewczęta!

Bo tak jest na świecie od królowej Saby,
Że gdzie czort nie może - tam posyła BABY.” 44

W lipcu 1944 w Warszawie panował wyjątkowy nastrój związany z faktem, że przez
wszystkie arterie przelotowe miasta ciągnęły tabory pokonanych wojsk niemieckich.
Widok ten spowodował panikę wśród administracji i cywili, którzy podpisali Volkslistę.
Zaowocowało to masową ewakuacją w kierunku III Rzeszy. Z frontu docierały informacje
na temat sukcesów Armii Czerwonej, która - wraz z wojskami gen. Zygmunta Berlinga,
zbliżała się do Warszawy. I tak gorące już nastroje podgrzewane były dodatkowo przez
propagandę radziecką i pseudo patriotyczne audycje, nadawane m.in. przez radiostację
Kościuszki. 

O tym, że nieprzyjaciel znajduje się w nie najlepszej kondycji, można się było prze-
konać również przebywając w okolicach Piaseczna. Komendant 5 Rejonu - kpt. Marian
Bródka- Kęsicki „Grzegorz” pisał, że w kierunku Wilanowa od strony Wisły przez Jeziornę
przechodziły małe grupy niemieckich żołnierzy różnorodnych formacji. Byli często bez
broni, zupełnie przemoczeni, chociaż w tym czasie była akurat słoneczna pogoda. Oka-
zało się, że po przedwczesnym wysadzeniu mostu na Wiśle różnymi prymitywnymi środ-
kami przeprawy, a także i wpław, przedostawali się na upragniony, drugi brzeg rzeki.
Niestety, jak sam przyznał, „Niemcy złapali trochę oddechu, opanowali krytyczną sy-
tuację i od strony Warszawy rozpoczął się napływ pełnowartościowych jednostek nie-
mieckich i mniej wartościowych węgierskich, które zaczęły obsadzać i organizować linie
obronne nad Wisłą. Jednocześnie szereg miejscowości położonych na zapleczu linii
obronnych zajętych zostało przez oddziały artylerii ciężkiej i plot., współpracującej 
z licznymi obsadami reflektorów plote”45.

Na terenie Rejonu 5 „Gątyń”, który wcześniej nie był szczególnie gęsto nasycony
wojskami nieprzyjaciela, pojawiły się nowe jednostki. Stwierdzono m.in. obecność:
stanowiska artylerii ciężkiej w Bielawie i Opaczy; baterii przeciwlotniczej w Klarysewie 
i Jeziornej, kompanii, a następnie batalionu piechoty - w Piasecznie; kompanii żan-

44 Uśmiech na barykadzie. Wybór anegdot powstańczych w opracowaniu Haliny Cieszkowskiej, ps. „Alika”
- łączniczki AK, Polska Fundacja Kościuszkowska, s.22-23
45 Mjr Marian Bródka-Kęsicki, op.cit.
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darmerii wzmocnionej ckmami i działkami szybkostrzelnymi - w Konstancinie; kom-
panii piechoty z dowództwem batalionu - w Wilanowie; baterii artylerii przeciwlot-
niczej - w Wolicy, obsady reflektorów przeciwlotniczych (po 15-20 żołnierzy) -
Wierzbno, Chylice, Kierszek, Kabaty i Wolica; oddziału piechoty wraz z artylerią - Dąb-
rówka i Pyry46. W związku z tym, położenie oddziałów polskich i ich stosunek liczbowy
do siły, jaką dysponował nieprzyjaciel znacznie się pogorszyły. W tej sytuacji ewen-
tualny wybuch walk stawiał oddziały 5 Rejonu „Gątyń” na z góry straconej pozycji. 

Najbardziej dramatyczne, ale i zarazem tragiczne okazały się jednak losy harcerzy 
z piaseczyńskiego plutonu Szarych Szeregów. Wiosną 1944 roku funkcję Komendanta
Chorągwi Warszawskiej objął Jan Rossman „Wacek”47. Wprowadził poza dotychczaso-
wym podziałem wiekowym - Grupy Szturmowe (GS), Bojowe Szkoły (BS) i Zawiszacy,
również rejony czyli tzw. bloki, odpowiadające obwodom AK. W trzech z nich znalazła
się odpowiednia ilość starszych harcerzy, z których można było utworzyć 3 plutony tzw.
Nowych Grup Szturmowych. Mowa o: I plutonie bloku „Cytadela” (dowódca Michał
Glinka „Michał”), II plutonie bloku „Prochownia” (dowódca Iwo Rygiel „Bogusław”) i III
plutonie w bloku „Bazylika” (p.o. dowódcy - Zbigniew Klimas „Rawicz”)48. Każdy z nich
z jednej strony pozostawał nadal częścią Szarych Szeregów, ale z drugiej - w przyszłości,
miał wejść do 3 kompanii batalionu „Zośka”. 

Jak napisała Anna Borkiewicz-Celińska, autorka monografii poświęconej batalionowi,
„Trudno dziś orzec z pewnością, czy zamysł powołania 3. kompanii z nowych Grup Sztur-
mowych był zamierzeniem autentycznym (Zarówno „Pasieki”, jak i dowództwa „Ke-
dywu” KG), czy też było to na razie posunięcie taktyczne, którego celem było
zatrzymanie starszych harcerzy w Szarych Szeregach. Jeśli było to posunięcie taktyczne
- okazało się nadzwyczaj skuteczne. Szansa dostania przydziału do batalionu „Zośka”
okazała się dostatecznie atrakcyjna, aby młodzież szaroszeregowa nie szukała miejsca
gdzieindziej”49. Zwłaszcza, że wszystko wskazywało na to, że nie są to jedynie plany, 
a fakt już dokonany. Plutonom nadano strukturę wojskową, a zastępca komendanta
nowych Grup Szturmowych, Wiktor Krauze-Szeliński „Andrzej Pol”, pełnił funkcje szefa
3 kompanii. Jednostki rozpoczęły intensywne szkolenia wojskowe: kurs tajnej podcho-
rążówki („Agrykola”), kurs niższych dowódców („Sonda”, „Wiarus”), przeszkolenie mi-

46 Ibidem
47 Również bywał częstym gościem tak w Zalesiu Dolnym, jak i w Piasecznie. Przyjeżdżał na narady sztabu
KG Szarych Szeregów, odbywające się w willi prof. Józefa Zawadzkiego Miejsce to było ważne dla niego
także ze względów prywatnych. Po śmierci Tadeusza Zawadzkiego przyjechał wraz ze Stanisławem Bro-
niewskim „Orszą” i Danutą Zdanowicz, by przekazać smutną informację o śmierci syna profesorowi. Tej
nocy nikt nie mógł zasnąć. Nocna rozmowa w ogrodzie okalającym Dom „Zośki” stała się początkiem sym-
patii między Janem i Danutą, doprowadzając ostatecznie do ślubu, który odbył się w Maczkowie. Więcej
na ten temat w: Agnieszka Cubała, Miłość ’44, Prószyński Media, Warszawa 2019
48 Anna Borkiewicz-Celińska, Batalion „Zośka”, PIW, Warszawa 1990, s.535
49 Ibidem, s.535
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nersko-dywersyjne, kursy motorowe. Formalne przyłączenie do batalionu „Zośka” miało
nastąpić po zakończeniu ćwiczeń polowych, które odbyły się w czerwcu 1944 roku 
w Lasach Chojnowskich. Zwłaszcza, że ich wyniki zostały uznane przez Kwaterę Główną
za bardzo pomyślne. Dlatego wśród harcerzy z piaseczyńskiego plutonu zapanowało
przekonanie, że są już żołnierzami 3 kompanii batalionu „Zośka”. Jednak, jak podkreśla
Anna Borkiewicz-Celińska, formalnie tak nie było. Stan żołnierzy batalionu z 8 czerwca
1944 roku obejmuje jedynie kompanię 1 i 2. Również rozkaz dowódcy oddziału – kpt.
Ryszarda Białousa „Jerzego” z dnia 26 lipca 1944, zarządzający stan pogotowia skiero-
wany był tylko do 1 i 2 kompanii. Szukając przyczyn tej sytuacja, pisała: „Na pytanie 
(…), dlaczego nie włączono wówczas do batalionu, przeszkolonych wojskowo i zorgani-
zowanych według wojskowej struktury trzech plutonów z nowych GS-ów, mamy nastę-
pującą odpowiedź: te trzy plutony tworzyły rezerwę batalionu, przewidzianą do
włączenia w chwili mobilizacji. A przecież nie tylko w czerwcu, ale i w lipcu (w dwóch
pierwszych dekadach) nie było decyzji co do przeprowadzenia w Warszawie operacji
„Burza” - nic więc dziwnego, że nie spieszono się z włączeniem tych plutonów do
„Zośki”. Zwłaszcza, że były one słabo uzbrojone, a jak wynika z rozkazu dowódcy bata-
lionu z 26 lipca także 1. i 2. kompania batalionu nie miały pełnego uzbrojenia”50.

W następstwie tej sytuacji kpt. Ryszard Białous „Jerzy” dnia 1 sierpnia 1944 nakazał,
by z trzech przygotowywanych plutonów na miejsce koncentracji stawił się tylko jeden
- z bloku „Cytadela” (dowodzony przez Michała Glinkę „Michała”). Wybór nastąpił 
w drodze losowania miedzy dowódcami51. Na dodatek rozkazał, by oddział ten przejął
całą broń plutonu II z bloku „Prochownia” (Ochota). Jednostka dowodzony przez Iwo
Rygla „Bogusława” miała więc pozostać praktycznie bezbronny na kwaterach alarmo-
wych i czekać na dalsze rozkazy. Nie tylko dla dowódcy piaseczyńskiego oddziału, ale 
i dla jego żołnierzy, decyzja ta stanowiła prawdziwy cios. Moment jej otrzymania opisał
Bohdan Szermer „Lwowicz” (dowódca 3 drużyny II plutonu): „Bogusław wrócił po pierw-
szej. Zawołał Wojtka52 i mnie do pokoju, zamykając starannie drzwi. Jego zasępiona
twarz nie wskazywała nic dobrego. Rzeczywiście wiadomości, które przyniósł, nie mogły
być gorsze. Wystąpi pluton „Michała”, któremu mamy zdać całą broń. My pozostajemy 
w odwodzie. Aż do czasu, gdy batalion zdobędzie trochę broni. Pozostajemy na naszym
lokalu i czekamy na dalsze rozkazy. Patrzyliśmy na „Bogusława” bez słowa, a coś w nas
się buntowało, wzbierał się jakiś krzyk protestu, by w końcu wyrwać się krótkim stłu-
mionym przekleństwem. Na to, że możemy w pierwszym dniu nie wystąpić, nawet na
zdanie broni byliśmy przygotowani, ale nie na to, że w każą nam zostać bez broni i bez
łączności z batalionem. (Wiedzieliśmy, że „Zośki” nie ma na Ochocie.) Coś w tym czasie

50 Ibidem, s.536
51 Ibidem, s.537
52 Wojciech Hass „Bocian”
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powiedzieliśmy „Bogusławowi”, z trudem wstrzymując się od użycia słów, jakich nie
wolno używać żołnierzowi, gdy mówi o swych przełożonych. „Bogusław” wzruszył ra-
mionami - wiedzieliśmy doskonale, że myślał i czuł to samo, co my. Ale, gdy któryś 
z nas stwierdził: - przecież to nie ma sensu - poderwał się jak podrzucony sprężyną 
i nienaturalnie ostrym głosem przerwał: dosyć! To jest rozkaz i nie ma gadania na ten
temat! Umilkliśmy, jakby nas ktoś zimną wodą oblał. Jeszcze się coś w nas burzyło, ale
już opanowaliśmy się i zaczęliśmy myśleć spokojniej. Zaczęliśmy się naradzać nad tym,
co było największą troską: jak powiedzieć o decyzji chłopcom, aby nie wywarła na nich
takiego wrażenia, jak na nas”53.

W wyniku tej sytuacji piaseczyński oddział pozostał jako 438 pluton odwodowy AK
do dyspozycji dowódcy Obwodu Ochota - ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały”.
Mając nadzieję, że żołnierzom oddziału uda się dołączyć do batalionu „Zośka”, plut.
pchor. Iwo Rygiel „Bogusław” zastąpił II pluton innym, sformułowanym również z har-
cerzy z BS-ów. Niestety nie zmieniło to sytuacji oddziału, który pozostał na Ochocie 
i podzielił ostatecznie wyjątkowo tragiczny los żołnierzy tego obwodu. 

Mówiąc o „Szarych Szeregach”, trudno jest nie wymienić również w tym przypadku
dowódcy warszawskich Grup Szturmowych - hm. Tadeusza Zawadzkiego, mieszkają-
cego wraz z rodziną w Zalesiu przy ul. Królowej Jadwigi 8 (obecnie 11). Do jego domu,
na spotkania z profesorem zjeżdżało się całe kierownictwo Kwatery Głównej Szarych
Szeregów. Bywał tutaj Jan Rossman, Stanisław Broniewski „Orsza”, Aleksander Kamiń-
ski, nawet sam Florian Marciniak. To na drodze pomiędzy Zalesiem a Piasecznem, pod-
czas spaceru na dworzec piaseczyński, powstał pomysł, dzięki któremu zostały
napisane legendarne „Kamienie na Szaniec”. Miało to miejsce po tragicznym finale
akcji pod Arsenałem i śmierci Jana Bytnara oraz Macieja Aleksa Dawidowskiego.
„Zośka” bardzo przeżywał śmierć kolegów. W rozmowach z Halą Glińską, swoją sym-
patią, zastanawiał się dlaczego to on ocalał. Wtedy ojciec namówił go do opisania ca-
łego przebiegu Akcji pod Arsenałem. Początkowo miało to być jedynie formą swego
rodzaju terapii. Później chodziło również o utrwalenie wydarzeń i zachowanie pamięci
o ich uczestnikach. 

Jan Rossman, gdy przeczytał relację Tadeusza, pomyślał, że trzeba ją niezwłocznie
powielić. „W pierwszą niedzielę maja szliśmy z Tadeuszem z Zalesia do Piaseczna, skąd
jeździły pociągi wąskotorowe do Warszawy. W czasie tego spaceru Tadeusz wysunął
myśl, by zwrócić się do Aleksandra Kamińskiego o opisanie akcji odbicia więźniów pod
Arsenałem w formie broszury”54. Zanim jednak przekazał rękopis, dał go do przeczytania
Hali. Jak zapamiętała tamtą chwilę? 

53 Bohdan Szermer, Historia II plutonu 3. kompanii (maszynopis), za: Ibidem, s.536-537
54 Anna Zawadzka, Jan Rossman, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Wydawnictwo Wiking, Łódź 2001 s.193.
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Czytała do wieczora, bo miał przyjść i odebrać te notatki. Gdy potem porównywała tę
wersję z treścią „Kamieni na szaniec”, nie mogła się oprzeć wrażeniu: To bardzo różne
od tego, co napisał Kamiński55. Zważywszy jednak na to, że autor stworzył wersję lite-
racką, a przy okazji jeszcze wychowawczą, trudno się temu dziwić.

Powstanie Samodzielnego Batalionu NSZ im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego56

związane jest z faktem, że na terenie Jeziorny, Konstancina, Mirkowa i Piaseczna jeszcze
w czasie II RP istniały silne wpływy narodowe. Szczególnie aktywne było środowisko zwią-
zane z Sekcją Akademicką Stronnictwa Narodowego i Kołem Stronnictwa Narodowego 
w Skolimowie. Z tą pierwszą strukturą związany był m.in. późniejszy dowódca oddziału –
Florian Kuskowski „Szary”. Z drugą zaś - legendarny dowódca staromiejskiej powstańczej
żandarmerii, Włodzimierz Kozakiewicz „Grot”, „Barry”57. Po wybuchu II wojny światowej
początkowo przyszli żołnierze oddziału należeli do Narodowej Organizacji Wojskowej
(NOW) lub Związku Jaszczurczego. Po wydaniu przez Naczelnego Wodza dyrektywy do-
tyczącej tzw. akcji scaleniowej, mającej na celu połączenie mniejszych organizacji konspi-
racyjnych z Armią Krajową, doszło do rozłamu w strukturach podziemnego Stronnictwa
Narodowego i jego organu wojskowego - NOW. W jego wyniku część oddziałów przyłą-
czyła się do AK, pozostałe stworzyły zaś Narodowe Siły Zbrojne. 

Na terenie Mirkowskiej Fabryki Papieru jesienią 1942 roku utworzono Samodzielny
Batalion NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego. Jego nazwa była hołdem złożonym obrońcy
Lwowa. Na czele jednostki stanął ppor. Florian Kuskowski „Szary”. Organizacyjnie bata-
lion podlegał Komendzie Powiatu nr 5 (Powiat Zachodni), który wchodził w skład okręgu
Warszawa - Miasto (od lutego 1944 - funkcjonowała nazwa Okręg I). Do końca 1942
roku zostały zorganizowane 2 kompanie (pierwsza dowodzona była przez ppor. Tadeusza
Wyszyńskiego „Greya”, druga - przez ppor. Antoniego Kowalewskiego „Leszka”). Należeli
do nich głównie pracownicy fabryki mirkowskiej i mieszkańcy Klarysewa, Jeziorny, Kon-
stancina, Słomczyna i Powsina. W roku 1943 stworzono trzecią, rekrutującą się przede
wszystkim z żołnierzy z Piaseczna. Na jej czele stanął ppor. Marian Orłowicz „Antek”.
(Dowódcą plutonu I został: plut. pchor. Bogdan Terlikowski „Mariusz”, a II – NN
„Śmiały”). Poza tym powstał tzw. Pluton Specjalny, dowodzony przez Bronisława Ży-
chowicza „Wiktora” („Wiktora Kasprzyckiego”). Na czele Wojskowej Służby Pomocniczej
Kobiet stała komendantka Zofia Wisłocka „Zula Piasecka”. Jednostka w kwietniu 1944
roku miała w swoich szeregach ponad 400 osób, w tym 64 kobiety, należące do służb

55 Na podstawie niepublikowanego wywiadu Mariusza Malca z Halą Glińską-Sapalską z 2.10.2014, za: Jo-
anna Kowalska-Nowak, Przeszłość nie umiera… Opowieść o rodzinie Zawadzkich, Towarzystwo Przyjaciół
Zalesia Dolnego, Zalesie-Piaseczno , s. 86
56 Szersze omówienie tematu w: Rafał Utracki, Contumaces… Legio infera. Samodzielny Batalion im. Bry-
gadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Jeziorna Królewska - Piaseczno i okolice 1939-1945,
Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Arte”, Biała Podlaska-Warszawa 2004
57 Rafał Utracki, op.cit., s. 30
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łączności i sanitarnej. „Do najważniejszych zadań kadry kierowniczej Samodzielnego
Batalionu NSZ im. brygadiera Mączyńskiego w okresie przygotowań do powstania po-
wszechnego (które było celem wszystkich organizacji niepodległościowych), było bo-
jowe wyszkolenie żołnierzy i przygotowanie ich do wyznaczonych zadań.
Pierwszoplanowym zadaniem było zaś szkolenie podchorążych, albowiem brak wyszko-
lonych żołnierzy, mogących pełnić funkcje dowódcze (…) był szczególnie dotkliwy”58.

W czasie okupacji do zadań jednostki należało przede wszystkim zdobywanie broni
(doprowadzenie do odpowiedniego stanu tej zakopanej w roku 1939, zdobycie jej na
Niemcach, zakup na czarnym rynku lub od Węgrów); pozyskiwanie umundurowania
niemieckiego, niezbędnego do przeprowadzania kolejnych akcji; walka z bandami gra-
sującymi po terenie. Do najbardziej znanych i spektakularnych akcji należało zniszczenie
dokumentacji zawierającej nazwiska Polaków, którzy mieli zostać wywiezieni do III Rze-
czy (Góra Kalwaria, 23.08.1943, dowódca - Tadeusz Sybilski „Czarny”). Poza tym kon-
centrowano się na zdobywaniu środków finansowych i żywności na potrzeby oddziału
i jego żołnierzy, przeprowadzając np. atak na niemiecką restaurację przy pl. Zbawiciela
w Warszawie; niemiecką firmę budowlaną przy Krakowskim Przedmieściu 7, na sklep 
z instrumentami muzycznymi na Nowym Świecie, na niemiecki majątek w Żabieńcu, na
niemiecki zakład mleczarski w Piasecznie59. W odpowiedzi na te akcje żandarmeria nie-
miecka przeprowadzała wśród okolicznej ludności aresztowania i łapanki. 

„Pod koniec 1943 r. rozdźwięk pomiędzy NSZ i AK pogłębił się. Do istniejącego już
od dawna współzawodnictwa i sporów prestiżowych doszły nowe problemy. Dotyczyły
one przede wszystkim odmiennego stosunku do ZSRR oraz roli, jaką Związek Sowiecki
miał odegrać w powojennym życiu Polski. To różne zrozumienie spraw wschodnich rzu-
towało również na odmiennym podejściu do hitlerowskiego okupanta. Armia Krajowa
uważała, że z Niemcami trzeba prowadzić walkę do końca, licząc na pomoc ZSRR. Na-
tomiast NSZ określały Związek Sowiecki jako nowego okupanta, z którym nie należy
szukać dróg porozumienia, a wobec nieuniknionego zwycięstwa aliantów walka z Nie-
mcami za wszelką cenę - straciła już na aktualności”60. W końcu jednak doszło do pod-
pisania umowy scaleniowej. Wydawało się to być bardzo obiecujące, zwłaszcza, że NSZ
stanowiły drugą co do wielkości podziemną organizację wojskową w okupowanej Polsce
(pierwsze miejsce niekwestionowanie zajmowała AK). Niestety już po kilku miesiącach
okazało się, że scalenie nastąpiło jedynie na papierze, nie mając najmniejszego odzwier-
ciedlenia w terenie. 

W lipcu oddział partyzancki por. Bolesława Ostrowskiego „Lancy” przybył do Lasów
Chojnowskich z Lubelszczyzny (z Biłgoraju)61. Wzdłuż osi Warszawa - Pyry - Piaseczno

58 Ibidem, s.37
59 Ibidem, s.83-84
60 Ibidem, 94, także Zbigniew S. Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne, Odnowa, Londyn 1982, s. 112
61 Specyfika tej jednostki została omówiona w kolejnych rozdziałach publikacji. 
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aktywne było również Stronnictwo Ludowe i jego organ wojskowy czyli Bataliony Chłop-
skie („Chłostra”), który przez pewien czas współpracował z 5 Rejonem „Gątyń”. W jed-
nostce tej, podobnie jak i w strukturach AK oraz NSZ, istniał także pluton specjalny,
uczestniczący w akcjach o charakterze dywersyjno-sabotażowym. Po akcji scaleniowej
wszedł on do Kompanii 4, wchodzącej w skład 5 Rejonu Piaseczno - jako pluton nr 1712.
Na jego czele stał kpr. pchor. Marian Wielogórski „Dag”. Główny teren działania tej jed-
nostki stanowiły: Dąbrówka, Pyry, Dawidy i Wyczółki. 
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Rynek piaseczyński, 1939, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Widok rynku od strony ratusza, wrzesień 1939, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Niemcy w Piasecznie, okolice ul. Puławskiej około 10 września 1939, zbiory Archiwum Centrum
Kultury w Piasecznie

Widok z ul. Kościuszki w stronę skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, zbiory Archiwum Centrum
Kultury w Piasecznie
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Zniszczenia Piaseczna po bitwie rozegranej w dniach 9-10 września 1939, zbiory Stanisława Hof-
mana i Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Zniszczenia Piaseczna po bitwie rozegranej w dniach 9-10 września 1939, zbiory Stanisława Hof-
mana i Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Synagoga przy ul. Zgoda 1 (zdjęcie z kwietnia 1977 roku), zbiory Archiwum Centrum Kultury
w Piasecznie

Zniszczenia Piaseczna po bitwie rozegranej w dniach 9-10 września 1939, zbiory Stanisława Hof-
mana i Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Zarządzenie  Ortskomendantury dotyczące ludności pochodzenia żydowskiego, kwiecień 1940
roku, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Naczelny rabin Piaseczna -  Kelman Szapiro i jego wizytówka, zbiory Archiwum Centrum Kultury
w Piasecznie
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Helena Radwanowa i Ewa Krauze z uczniami, okres okupacji, zbiory Miry Walczykowskiej

Prof. Wacław Borowy podczas pracy, zbiory Miry Walczykowskiej
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Rysunek satyryczny „Przejawy życia w Generalnym Gubernatorstwie”, rys, Andrzej Will „WAS”,
pismo konspiracyjne „Demokrata” z dnia 25 stycznia 1944
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Dom przy ul. Świetojańskiej (na rogu z ul. Kolejową - obecnie Księcia Janusza I Starego), w którym
znajdowała się restauracja (bar) T.Jaroszyńskiego i J.Szymczaka, zbiory Archiwum Centrum Kul-
tury w Piasecznie

Puchar konspiracyjnych mistrzostw
Warszawy w piłce nożnej z 1943 roku,
zbiory MSiT

Odznaka z konspiracyjnych mistr-
zostw Warszawy w piłce nożnej z
1942 r., zbiory MSiT



Piaseczno ‘44 miasto i ludzie40

Budynek, w którym podczas okupacji mieścił się Arbeitsamt (ul. Mickiewicza 17),  zbiory Archi-
wum Centrum Kultury w Piasecznie

Konspiracyjny mecz Olimpia-Piaseczno, rozegrany 2 sierpnia 1942 roku, najprawdopodobniej
w Piasecznie, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Ulotka w wersji polskiej wydana przez okupacyjne władze Piaseczna informująca o sankcjach,
które grożą za współpracę z „bandami”, zbiory Włodzimierza Bagieńskiego
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Ulotka w wersji niemieckiej wydana przez okupacyjne władze Piaseczna informująca o sankcjach,
które grożą za współpracę z „bandami”, zbiory Włodzimierza Bagieńskiego
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Dokumenty z ewidencji Magazynu broni V Rejonu „Gątyń” w Piasecznie, Archiwum Środowiska
b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Dokumenty z ewidencji Magazynu broni V Rejonu „Gątyń” w Piasecznie, Archiwum Środowiska
b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Dokumenty z ewidencji Magazynu broni V Rejonu „Gątyń” w Piasecznie, Archiwum Środowiska
b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Dokumenty z ewidencji Magazynu broni V Rejonu „Gątyń” w Piasecznie, Archiwum Środowiska
b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Dokumenty z ewidencji Magazynu broni V Rejonu „Gątyń” w Piasecznie, Archiwum Środowiska
b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Artykuł z pisma konspiracyjnego „Żywią i Bronią”, wydawanego przez Bataliony Chłopskie, rok 1942.

Piaseczno, teren kolejki waskotorowej



Komendant Obwodu VII „Obroża” - mjr Kazimierz Krzyżak „Bronisław” tak określił
ogólne zadania związane z realizacją godziny „W” dla wszystkich rejonów: opanować
punkty oporu nieprzyjaciela, a ich siły żywe obezwładnić. Rozwijając tę myśl dodał, że
należało: obsadzić ważne taktycznie obiekty, utrzymać je do czasu wyparcia nieprzyja-
ciela ze stolicy, wybudować zapory pancerne na głównych arteriach dojazdowych do
Warszawy i bronić ich stałymi załogami, nie dopuszczając sił nieprzyjacielskich do
miasta. Poza tym oddziały poszczególnych rejonów, stosownie do zmieniającej się sy-
tuacji, miały uczestniczyć w jednym z 3 wariantów planu operacyjnego: Powstanie, Ba-
riera (walki nękające na tyłach nieprzyjaciela) lub Burza. 

Precyzując zaś sam charakter walk, wyodrębnił ich dwa etapy: nękanie, odwet i akcje
obronne oraz powstanie jako zryw ostateczny. Niestety jednak, jak sam stwierdził: „Na
wojnie, jak to na wojnie - życie udaremniło realizację tych misternie przygotowywanych
planów”62.

Natomiast Rejon 5 Piaseczno miał w ramach godziny „W” zrealizować następujące
zadania: blokowanie ważnych szlaków komunikacyjnych, opanowanie obiektów woj-
skowych, policyjnych, administracyjnych, komunikacyjnych oraz zajęcie kluczowych dla
rejonu miejscowości: Piaseczna, Chylic, Konstancina, Jeziornej i Wilanowa. A także za-
blokować drogi do Warszawy oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - przyjść z pomoc oko-
licznym rejonom. W niektórych źródłach pojawia się również postulat nawiązania
łączności z V Obwodem AK (Mokotów). 

62 Kazimierz Krzyżak, VII Obwód „Obroża” Okręgu Warszawskiego. Dywizja na przedpolu Warszawy, Zeszyty
Historyczne „Na Przedpolu Warszawy” 1994 nr 1, s. 14
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Godziny „W” w Piasecznie i okolicach

„A tylko trzeba pojąć głos i hasło,
bo jeden krok jest jak żołnierza krok,
kiedy się wstąpi weń, to się znalazło
Boga dla wiary i dzieło dla rąk.”

Krzysztof Kamil Baczyński „Dzieło dla rąk”



Przygotowująca się do realizacji owych celów komenda 5 Rejonu Piaseczno, działała
pod dowództwem nowego komendanta - kpt. rez. Michała Dorożyńskiego „Michała”
(od 2.08.1944 - ponownie kpt. Marian Bródka-Kęsicki „Grzegorz”.) Natomiast oddziały
liniowe składały się z 4 kompanii i jednostek pomocniczych:

- 1 kompania - ppor. Marian Krzemiński „Szczerba” (plutony 1700, 1701, 1702)
- 2 kompania - ppor. Józef Sobków „Brzeszcz” (plutony 1703, 1704, 1705)
- 3 kompania - ppor. Henryk Rybarczyk „Jesion” (pluton 1706, 1707, 1708)
- 4 kompania - ppor. Stanisław Milczyński „Gryf” (plutony 17012, 1713)
- 1709 pluton łączności - ppor. Wincenty Szeleszkiewicz „War”
- 1710 pluton saperów - ppor. Kazimierz Michniewicz „Orion”
- 1711 pluton artylerii - ogn. pchor. Józef Utrata „Brabec”

Kpt. Marian Bródka-Kęsicki „Grzegorz” podał, że: według zgodnych relacji rozkaz wy-
znaczający godzinę „W” dotarł do Rejonu stosunkowo wcześnie, bo już około godz.
12.30. Przywiozła go z Warszawy łączniczka - Maria Krystofiak „Magda”63. Niestety po-
mimo tego faktu, początki walki wyglądały jednak niezwykle dramatycznie. We właści-
wym czasie, tj. o godzinie 17-tej, z ogólnej liczby 10 plutonów piechoty stawiły się na
postawach wyjściowych i rozpoczęły akcję jedynie 3, plus kompania NSZ. Były to: pluton
1706 pod dowództwem ppor. Rybarczyka „Jesiona”, pluton 1707 pod dowództwem
ppor. Maciejewskiego „Lecha” i pluton 1703 pod dowództwem sierż. chor. Jabłońskiego
„Wilczka”. 

W Chylicach zebrała się wprawdzie 2 kompania pod dowództwem ppor. Sobkowa
„Brzeszcza”. Niestety miało to miejsce dość późno - jej żołnierze, poza plut. 1703, miesz-
kali na wyjątkowo rozległym terenie. Po nieudanej próbie zdobycia dwóch punktów
obsady reflektorów oddział wycofał się do Lasu Kabackiego. Z 4 kompanii (dwupluto-
nowej) na miejscu koncentracji stawił się jedynie pluton pierwszy, w sile około 53 ludzi.
Pluton drugi (1712), wywodzący się z „Chłostry” (Bataliony Chłopskie) w ogóle nie przy-
stąpił do Powstania. Nie zebrała się również w ogóle cała 1 kompania (pluton 1700,
1701, 1702), która była stosunkowo najlepiej uzbrojona. (Dopiero w następnych dniach
część jej żołnierzy ochotniczo przyszła do oddziałów zbierających się w Lasach Choj-
nowskich, reorganizowanych przez kpt. „Grzegorza”). Wiadomość o rozpoczęciu walk
niestety na czas nie dotarła do wszystkich łączniczek, dlatego do akcji stawiła się tylko
część ich plutonu łączności. Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy kpt. „Grzegorz” obar-
czył jego dowódcę - ppor. Szelenkiewicza „Wara”, który nie stawił się na zbiórkę i nie
objął dowodzenia nad swoją jednostką. Warto podkreślić, że teren 5 Rejonu był wyjąt-
kowo rozległy, na dodatek trzeba było powiadomić około 860 osób. 

63 W literaturze można jednak również znaleźć informację, że kpt. Michał Dorożyński otrzymał go dopiero
o godzinie 15:15.
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Powstańcy uderzyli na punkty nieprzyjaciela siłami, jakie udało im się zebrać. Ci, któ-
rzy nie zdążyli, ochotniczo dołączali do pierwszego napotkanego oddziału. Niektóre jed-
nostki zostały ostrzelane w czasie zbiórki, dlatego musiały się rozproszyć. (Sytuacja ta
dotyczyła m.in. żołnierzy 1702 plutonu64.

Pluton 1701 pod dowództwem ppor. Rybarczyka „Jesiona” zdecydowanie uderzył
na kwatery baterii artylerii plot. w Klarysewie - na Górkach (Zakład Wychowawczy im.
Boduena). Niestety ze względu na bardzo słabe uzbrojenie natarcie załamało się, a od-
dział poniósł wielkie straty. Zginęło tam 15 osób. W walce poległ również dowódca jed-
nostki i trzej bracia Komorowscy (Kazimierz, Stanisław i Tadeusz). Reszta żołnierzy
wycofała się do Lasu Kabackiego. Po jakimś czasie dotarł tam również piaseczyński plu-
ton 1704, koncentrujący się na odcinku Żabieniec - Chyliczki. 

Niepowodzeniem zakończyło się również natarcie 1707 plutonu na Wilanów. Po-
wstańcy natrafili tam na ostrzał z broni maszynowej i granatników, tracąc 2 żołnierzy. 
Z całej jednostki ppor. Maciejewskiego „Lecha” zebrało się 36 żołnierzy (na 56 ). I oni,
realizując wyznaczone zadanie, uderzyli na dużo silniejszego nieprzyjaciela, stacjonu-
jącego w pałacu w Wilanowie. Zatrzymał ich silny ogień z granatników i broni maszy-
nowej. Nie mając szans na odniesienie sukcesu, oddział wycofał się do Lasu Kabackiego. 

Pluton 1713 ppor. Stanisława Milczyńskiego „Gryfa” zebrał się ostatecznie około
godz. 18. Jak po latach opowiedział o tamtych chwilach dowódca tej jednostki? „O go-
dzinie piątej stawił się tylko jeden pluton, II pluton z „Batalionów Chłopskich” odmówił
wystąpienia. Dałem im jeszcze dwie godziny na zbiórkę, nie przyszli. Dowódca powie-
dział, że nie ma rozkazu, jego przełożeni nie chcą brać udziału w Powstaniu Warszaw-
skim. To była polityczna rozgrywka. (…) Koło godziny siódmej rozpocząłem wykonywać
moje zadanie powstańcze, czyli patrole we wsiach Kierszek, Karolinów, Julianów,
wszystko na południe od Lasu Kabackiego i od strony Piaseczna, gdzie było duże zgro-
madzenie osadników niemieckiego pochodzenia. To byli oficjalnie folksdojcze. Każdy 
z nich miał broń, na której nam zależało. Nawiązałem kontakt z dowódcą batalionu,
który był w Lesie Kabackim. Dostałem rozkaz dołączenia do jego kwatery z całą kom-
panią. W nocy z 1 na 2 sierpnia, po oczyszczeniu terenu, który do mnie należał, byłem
już pod bezpośrednim dowództwem” 65.

Pluton 1703 pod dowództwem Jabłońskiego „Wilczka” uderzył na obsadę reflektorów
w rejonie wsi Wierzbno i Chylic. Niestety znacznie lepiej uzbrojeni i oczekujący ataku Nie-
mcy zmusili powstańców do odwrotu. W akcji tej poległ plut. Tadeusz Nowakowski „Dzik”66.

Początkowo z powodzeniem przebiegała akcja Samodzielnego Batalionu NSZ im.
Brygadiera Mączyńskiego, dowodzona przez ppor. Floriana Kuskowskiego „Szarego”. Na

64 Jacek Sawicki, VII Obwód „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK w Powstaniu Warszawskim, Zeszyty His-
toryczne „Na Przedpolu Warszawy” 1994 nr 2/3, s. 12
65 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/stanislaw-milczynski,1294.html (dostęp 12.05.2019)
66 Mjr Marian Bródka-Kęsicki, op.cit. s. 13-14
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czas Powstania jednostka ta formalnie podporządkowała się dowództwu 5 Rejonu
„Gatyń”. Jednak, jak pokażą jej dalsze losy, nie było to działanie o charakterze ani stałym,
ani konsekwentnym. Wykorzystując efekt zaskoczenia oddział opanował Mirkowską
Fabrykę Papieru oraz pobliską szkołę, biorąc 30 jeńców. Zdobyto broń i dużo różnorod-
nego sprzętu. 

Do niewoli trafiło 40 żołnierzy nieprzyjaciela, a, co najważniejsze, powstańcy zdobyli
150 karabinów typu Mauser, 3 karabiny maszynowe, działo kal. 88 mm oraz dużą ilość
amunicji. Jak wspominał jeden z uczestników akcji - Ludwik Jopkiewicz „Drut”: „Z wozu
taborowego zabieramy karabiny niemieckie mausery nowe jeszcze zakonserwowane
smarem i owinięte taśmą ochronną - numer fabryczny mojego karabinu 5654. (…) Ktoś
nas formuje w oddziały i kieruje na stanowisko nad kanałkiem w pobliżu kościoła. Ustały
walki na terenie osady i panuje chwilowy spokój. Po pewnym czasie dociera informacja,
że z kierunku „Grapy” łąkami zbliżają się Niemcy. Rzeczywiście w niedługim czasie od
strony łąk zaczyna się ostra strzelanina i widać tyralierę Niemców posuwających się 
w kierunku osady Mirków. (…) Wymiana strzałów trwa jakiś czas, może ze 30 minut.
Niemcy rezygnują z ataku i wycofują się w kierunku Konstancina. Nastaje cisza, cała
osada Mirków jest opanowana przez oddziały powstańcze”67.

Po kolejnej zwycięskiej walce nastąpiła ponowna koncentracja. Oddział liczył wów-
czas około 50 dobrze, jak na warunki powstańcze, uzbrojonych żołnierzy. Był gotów do
wymarszu w kierunku Jeziornej, gdzie miał opanować most na rzece Jeziorce i drogę
prowadzącą do stolicy. A następnie - udać się do Lasu Kabackiego. Z otrzymanych in-
formacji wynikało, że Jeziorna jest wolna od Niemców. Niestety wiadomość okazała się
zbyt optymistyczna. Po przekroczeniu mostu część żołnierzy wpadła w krzyżowy ogień
broni maszynowej. Nie udało się również natarcie na posterunek policji. Zginał dowódca
batalionu - ppor. Florian Kuskowski „Szary”, plut. pchor. Stanisław Latoszek „Stalowy”,
kpr. pchor. Czesław Ogorzelski „Lisowski”, kpr. pchor. Mieczysław Odoliński „Równy”.
Wielu żołnierzy zostało również rannych. Cześć oddziału udała się w kierunku Lasów
Chojnowskich, część - do Lasu Kabackiego. Ta pierwsza grupa pod dowództwem ppor.
Tadeusza Wyszyńskiego „Greya”, przechodząc w okolicach wsi Wierzbno, w okolicach
cmentarza skolimowskiego stoczyła walkę, próbując bezskutecznie zdobyć niemiecką
pozycję reflektora przeciwlotniczego. Polegli wówczas ppor. Bronisław Żychowicz „Wik-
tor”, kpr. pchor. Władysław Najman „Zawieja” i strz. Henryk Markuszewski „Jastrząb”.
Straty oddziału w pierwszym dniu walk były więc poważne. 

Grupa, która przybyła do Lasu Kabackiego pod dowództwem ppor. „Miłosza”, za-
meldowała się przebywającemu tam kpt. Marianowi Bródce-Kęsickiemu „Grzegorzowi”,
podporządkowując się chwilowo jego rozkazom. Jednak, po dotarciu do Lasów Choj-

67 Ludwik Jopkiewicz „Drut”, Batalion im. Czesława Mączyńskiego w Powstaniu Warszawskim, „Na Przed-
polu Warszawy”, 1994 z. 2/3 s. 43
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nowskich, kiedy okazało się, że powstaje nowa jednostka NSZ, dowodzona przez por.
„Antka”, powróciła do swojej jednostki. 

Jedna z grup, należących do oddziału ppor. Mariana Orłowicza „Antka” z Piaseczna,
miała podczas transportu broni, zdobytej na komisariacie w Iwicznej, małe starcie 
z Niemcami. W jego wyniku w rejonie Adamowa, zginęło kilku żołnierzy. Poległ dowo-
dzący akcją Zbigniew Tomczyk „Zbigniew”, którego drużyna została ostrzelana z broni
maszynowej na wysokości wiaduktu. W walce zginął również Kazimierz Sieklicki „Tyran”.
Dwaj inni powstańcy zostali ranni. Pozostali przedostali się do wsi Orężna, a stamtąd -
do Zalesia Górnego. Niestety następnego dnia mieszkańcy Orężnej zapłacili bardzo wy-
soką cenę za pomoc walczącym. Wieś została spalona, a kilku jej mieszkańców rozstrze-
lano w Zalesiu Dolnym. Okazało się, że chłopcom schronienia udzielił wówczas Bolesław
Grzywaczewski. Następnego dnia do jego gospodarstwa przyjechali konno żołnierze ze
wschodnich jednostek, kolaborujących z Niemcami. Skierowali się prosto do stodoły,
w której ukrywali się powstańcy. Wobec zagrożenia ukrywających się powstaniec rzucił
granat, który zabił jednego z żołnierzy. (Niektórzy świadkowie podają, że obu.) 

W odwecie, w dniu 4 sierpnia 1944 roku w godzinach rannych około stuosobowy
oddział nieprzyjaciela przeprowadził akcję pacyfikacji wsi. Zastrzelono przechodzące
ulicą: Stefanię Bójską i Władysławę Mroczek. W podpalonym gospodarstwie Fryderyka
Vogla, Volksdeutscha, zginęli: Fryderyk Vogl, jego pięcioletnia siostrzenica Piekarniak 
i służąca. Aresztowani zostali: Józef Batorowski, Jakub Witkowski, Aleksander Kazubek,
Paweł Kowalczyk, Tadeusz Szewczyk, Zygmunt Batorowski, Stanisław Mielczarczyk, Mie-
czysław Janczewski, Mieczysław Bałut i Wacława Pomianowska. Wszystkich ich prze-
wieziono do Zalesia Dolnego, gdzie przy Alei Kalin zostali rozstrzelani68. 

Rozkaz por. „Szarego” z Samodzielnego Batalionu NSZ im. brygadiera Mączyń-
skiego dotarł do piaseczyńskiej 3 kompanii ppor. Mariana Orłowicza 1 sierpnia 1944
około godz. 15. Było to zbyt późno, by przeprowadzić pełną koncentrację. Pomimo
tego zbiórki jego żołnierzy odbyły się w wyznaczonych miejscach - w Chyliczkach, 
w Siedliskach, w Żabieńcu, na starym cmentarzu w Piasecznie, w mieszkaniu przy ul.
Rejtana (siedziba ppor. „Antka” - dom jego szwagra) oraz przy ul. Świętojańskiej69.
Niestety oddział dowodzony przez niego nie odniósł sukcesu. Nie powiódł się ani atak
na szpital niemiecki (szkoła przy ul.Świętojańskiej), ani na tzw. Jasny Dom przy 
ul. Mickiewicza70. Ta pierwsza akcja nie zakończyła się stratami, w drugiej zginęło na-
tomiast 3 ludzi. Brak odpowiedniej ilości broni oraz nasycenie terenu dobrze uzbro-
jonymi i przygotowanymi do obrony wojskami niemieckimi uniemożliwiły prze-
prowadzenie skutecznej akcji. 

68 Opracowane na podstawie materiałów zebranych przez Stanisława Hofmana. 
69 Rafał Utracki, op.cit., s.108
70 Oddział wyruszył do ataku z mieszkania rejenta Kurpiela (ul. Rejtana 13), który był prywatnie szwagrem
por. „Antka”.
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Po niepowodzeniu działań por. „Antka” kpt „Grzegorz” zarządził zbiórkę plutonów
z Piaseczna w Olszynce nad Jeziorką (tzw. Pindelszczyzna). W drodze na ten punkt zgi-
nęło dwóch żołnierzy - Leon Ryszka „Strąk” i Bogdan Muszyński „Pająk”. 

Niestety okazało się, że w samym Piasecznie utrudniony był również dostęp do ma-
gazynów broni. Znajdowały się w miejscach, koło których stacjonowali akurat tego dnia
Niemcy. Jeden przy ul. Ogrodowej - u pani Wojciechowskiej. Drugi - przy ul. Sztaszica,
u pana Felczyńskiego71. Pani Wojciechowska, będąca dzielną i niezwykle oddana spra-
wie niewiastą, w końcu własnoręcznie wynosiła powstańcom uzbrojenie oddziału do
ogrodu, skąd zabierali je od niej chłopcy. Natomiast z magazynu przy ulicy Staszica nie
udało się wyciągnąć broni. 

Ze względu na fakt, że już o godz. 15 w mieście pojawiły się posterunki niemieckie,
istnieje podejrzenie, że informacja o rozpoczęciu godziny „W” w Piasecznie została przez
kogoś przekazana nieprzyjacielowi. Zwłaszcza, że wzmocnił on również obsadę najbar-
dziej strategicznych punktów w mieście, takich jak dom żandarmerii na rynku, zajęty
przez wojsko dom sióstr Pasterzanek (ul. Zgoda 14), tzw. Jasny Dom (ul. Mickiewicza),
Arbeitsamt, dom Tychmanowicza przy ul. Mickiewicza, wieżę straży i mur okalający
cmentarz parafialny w Piasecznie72. Dlatego młodzi ludzie, idący na swoje punkty kon-
centracji, musieli wybierać boczne drogi, czy też przechodzić przez ogrody. I choć więk-
szość mieszkańców miasta zdecydowanie sprzyjała walczącym, to byli i tacy, którzy
zamykali przed nimi furtki lub też witali ich nieprzyjemnymi komentarzami. (Warto
dodać, że w Piasecznie zbiórki odbyły się w następujących miejscach: w Olszynce (tzw.
Pindelszczyzna), nad rzeką Starą za Regnerówką - niedaleko Żabieńca, nad rzeką Jeziorką
- przy boisku sportowym. Kompania piaseczyńska ppor. „Antka” spotykała się natomiast
w mieszkaniu Rejtana Kurpiela – ul. Rejtana 1373. 

Jak podkreślił kronikarz miasta - Jerzy Dusza, „Kiedy dzień 1 sierpnia chylił się ku
wieczorowi, zapanował w Piasecznie przygnębiający nastrój. Ulice były puste, widoczne
zostały patrole niemieckie z bronią gotową do strzału”74.

Nocą z 1 na 2 sierpnia ppor. „Antek” wyprowadził do Lasów Chojnowskich (w rejon
Zalesia Górnego) część zmobilizowanej w Piasecznie 3 kompanii. Tam połączył się 
z przybyłą następnego dnia grupą ppor. „Greya” i ppor. „Miłosza”, tworząc Kompanię
Leśną im. por. „Szarego”. Jednostka ta początkowo nawiązała formalnie współpracę
taktyczno-operacyjną z komendantem 5 Rejonu „Gątyń” - kpt. Marianem Bródką-Kę-
sicki „Grzegorzem”. Nie doszło jednak nigdy do zamienienia jej w faktyczne współdzia-
łanie.

71 Relacja „Watry” z kwietnia 1946. „Watra” to najprawdopodobniej pseudonim Romualda Veidta, znanego
w Piasecznie nauczyciela, późniejszego dyrektora szkoły, z Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
72 Jerzy Dusza, Powstanie Warszawskie w Piasecznie, „Gazeta Piaseczyńska” 1999 nr 8, s. 7
73 Ibidem, s. 7
74 Ibidem, s. 7
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Ówczesny dowódca Rejonu 5 AK „Gątyń” - kpt. Michał Dorożyński „Michał”, prze-
bywał przez pierwsze dwa dni w mieszkaniu dr Pająkowej w Klarysewie - Gawrońcu. Ze
względu na fakt, że nie miał początkowo bezpośredniej łączności z tak bardzo rozpro-
szonymi plutonami, nie był w stanie nimi dowodzić. Po doznanej klęsce zrzekł się do-
wództwa na rzecz swojego poprzednika - kpt. Mariana Bródki - Kęsickiego „Grzegorza”.
Ten ostatni tak podsumował to, co udało się osiągnąć przez pierwsze dwa dni walki:
„Jest sprawą oczywistą, że ze względu na znaczne rozproszenie, w jakim działały plutony
powstańcze, o bezpośrednim dowodzeniu nimi nie mogło być mowy. Oceniając najo-
gólniej przebieg działań w pierwszym dniu powstańczym należało stwierdzić, że oddziały
nasze nie odniosły żadnego sukcesu, poniosły natomiast znaczne straty w zabitych 
i rannych, przy czym 4 plutony liniowe na ogólną ilość 10 w ogóle do akcji powstańczej
nie wystąpiły”75. Natomiast w meldunku z 10 sierpnia 1944 pisał: „W ognisku Piaseczna
Niemcy kontrolowali newralgiczne punkty w mieście, paraliżując wszelkie poczynania
powstańcze. Powstrzymali atak na kwatery niemieckie w Klarysewie, (pluton 1706), na
Wilanów (pluton 1707), na stanowiska reflektorów przeciwlotniczych na wysokości Chy-
lic (plutony 1703 i 1705) i Wierzbna (plutony AK-NSZ ppor. Tadeusza Wyszyńskiego
„Greya”). Poległo wówczas kilkunastu powstańców. W tym dowódca plutonu 1706 - 
- ppor. Henryk Rybarczyk „Jesion”76.

Ponieważ w przypadku braku możliwości realizowania wyznaczonych zadań, jed-
nostki wchodzące w skład 5 Rejonu „Gątyń” miały wycofać się do Lasu Kabackiego,
należało spodziewać się tego, że niebawem zaczną tam przybywać kolejne oddziały.
Tak też się stało. Jako pierwsze dotarło tam kwatermistrzostwo, nie biorące bezpo-
średnio udziału w potyczkach z wrogiem. Jego dowódca - kpr. chor. Stefan Krystofiak
„Drut”, przybył tam zarekwirowanym z Mirkowskiej Fabryki Papieru samochodem.
Zaraz po nim pojawił się były dowódca rejonu - kpt. Marian Bródka Kęsicki „Grzegorz”.
Pod jego dowództwem przeprowadzono nieudaną próbę ataku na obsługę reflektora
w Kierszku. 

Niebawem zaczął padać deszcz, który przemienił się wkrótce w prawdziwą ulewę.
Żołnierze przenieśli się więc do siedziby nadleśnictwa znajdującego się na skraju Lasu
Kabackiego. Nad ranem dołączył pluton nr 1707 z Wilanowa pod dowództwem ppor.
Henryka Maciejewskiego „Lecha’. A także grupa ocalałych powstańców z rozbitego plu-
tonu 1706 - bez swojego dowódcy, który poległ w walce. Do Lasu Kabackiego zaczęły
także docierać pierwsze oddziały z Warszawy. Jako pierwszy pojawił się kpt. Marek Kar-
ski „Andrzej”77 z Czerniakowa z grupą 30 osób. 2 sierpnia o godz. 8 rano zameldował
się Stanisław Milczyński „Gryf” z plutonem 1713. 

75 Mjr Marian Bródka-Kęsicki, op.cit.
76 Meldunek kpt.” Grzegorza” z 10.08. 1944 w: Powstanie warszawskie 1944. Wybór dokumentów, t. 2
Okres przejściowy 8-10 VIII 1944, red. P. Matusak, Warszawa 2001, s. 264-265
77 Prawdopodobnie chodzi o Marka Karskiego „Andrzeja” z WSOP V Obwodu Mokotów
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Rankiem, 2 sierpnia 1944, kpt. „Grzegorz” dysponował więc oddziałem w sile 250 żoł-
nierzy, z których zorganizował 2 kompanie. Pierwszą dowodził ppłk. „Gryf” (plutony 1713,
1707, 1706 wzmocnione ochotnikami). Drugą - ppor. „Leszek” z NSZ - około 80 ludzi78. 

A jak działania oddziałów powstańczych widziane były z zewnątrz przez mieszkańców
Piaseczna? 

Według relacji burmistrza miasta, złożonej po wojnie, godzina „W” rozpoczęła się
w Piasecznie o 17. Oddziały polskie zaatakowały patrole niemieckie, lecz uległy ich
znacznej przewadze. Nie osiągając swoich wyznaczonych celów, wycofały się z miasta.
Na działania te niemieckie władze miasta odpowiedziały już następnego dnia. Wpro-
wadzona została godzina policyjna (godz. 20-ta). W specjalnych obwieszczeniach poja-
wiło się ostrzeżenie, że ci, przy których zostanie znaleziona broń, zostaną natychmiast
rozstrzelani. Domy, których właściciele pomagają ‘bandytom’, zostaną spalone, zaś ich
mieszkańcy będą zgładzeni79. 

Ze względu na fakt stałego napływu do miasta ludności ze stolicy (tak cywilów, jak 
i żołnierzy chcących przedostać się do Lasów Chojnowskich), dnia 7 sierpnia wprowa-
dzono dla przybyłych obowiązek podwójnego meldowania się w ciągu 24 h. Mieli się
zgłaszać w Zarządzie Miejskim i w Komendzie Policji. Dodatkowo ustanowiony został
nakaz obowiązkowego zaciemniania od 20 do 4 rano. W przypadku niezastosowania
się do niego sankcją miało być odcięcie prądu lub strzelanie do okien. Zakazano także
zgromadzeń i handlu artykułami spożywczymi w miejscach publicznych. 

W tym kontekście warto przytoczyć tekst jednego z takich rozporządzeń: „Zdarzają
się wypadki, że elementy nieodpowiedzialne, które mianują się członkami narodowego
ruchu oswobodzeniowego, w sposób niesumienny zakłócają spokój. Są oni podżegani
przez żydów i wywrotowców, którzy w mętnej wodzie łapią ryby i napadają zdradziecko
na wojska niemieckie. 

Mężczyźni i kobiety, pomyślcie do czego to prowadzi! Do większej jeszcze nędzy i znisz-
czenia. Od razu stosowane będą bezwzględne metody dla zabezpieczenia się od podobnych
wystąpień. Jeżeli będą się powtarzały napady bandyckie na życie wojska, część czy całe
miasto będzie obrócone w gruzy przez artylerię i wiele niewinnych, a w tej liczbie kobiety
i dzieci będą pozbawione życia. Spójrzcie na Warszawę, na wypadki w Orężnej, Julianowie.
To powinno Wam wystarczyć jako przykład. Ostrzegam przed nierozważnymi wystąpie-
niami. Zachowajcie spokój, zachowajcie porządek i nie pomagajcie w ruchu bandyckim
nielogicznym, niesumiennym, bezsensownym. We własnym interesie i w imię waszego
własnego bezpieczeństwa meldujcie o każdym wystąpieniu, o każdym ruchu, który może
szkodzić waszemu życiu i mieniu. Pomagajcie, abyście mogli żyć w spokoju i pracować”80.

78 Relacja kpt. „Grzegorza”
79 Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Szkice…, op.cit. s.68
80 Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Szkice…, op.cit. s.68-69
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Pierwszy powstańczy numer „Biuletynu Informacyjnego”, który ukazał się dnia 2 sierpnia 1944
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Żołnierze AK z Piaseczna i okolic, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Tzw. „Jasny Dom”, w którym w czasie okupacji mieściła się siedziba Hitlerjugend, ale i tajny
ośrodek Lebensborn, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Zbigniew Tomczyk „Gniew” - żołnierz Samo-
dzielnego Batalionu NSZ im. brygadiera
Mączyńskiego. Poległ 1 sierpnia 1944. 

Dowódca pułku „Baszta” - ppłk. Stanisław Kamiński „Daniel”, dokonuje przeglądu kompanii
„Krawiec”, która przebiła się na Mokotów z Lasów Chojnowskich.  Na zdjęciu widoczni są
żołnierze 1707 plutonu. Od lewej stoją: Henryk Maciejewski „Lech”, Kazimierz Pyrka „Andrzej”,
Ksawery  Frank „Kiejstut”. W drugim rzędzie widoczny jest Jerzy Rossudowski „Stary”. Podwórko
kamienicy przy ul. Puławskiej 132, zbiory Zygmunta Walkowskiego. 
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Wiersz Józefa Szczepańskiego „Ziutka” – żołnierza batalionu „Parasol”, napisany tuż przed
rozpoczęciem walk powstańczych, źródło: „Głos Starego Miasta” nr 9-12 z dnia 24 sierpnia 1944 



1 sierpnia 1944 - godzina „W”
2-3 sierpnia 1944 - zdobycie stanowisk obsługi reflektorów przeciwlotniczych przez od-
dział ppor. Stanisława Milczyńskiego „Gryfa” w Kabatach i ppor. Henryka Maciejew-
skiego „Lecha” w Kierszku
3-4 sierpnia 1944 - przejście do Lasów Chojnowskich oddziałów dowodzonych przez
kpt. Mariana Kęsickiego-Bródkę „Grzegorza”
3-6 sierpnia 1944 - do Lasów Chojnowskich dotarły oddziały z powstańczej Warszawy
(z Ochoty, Mokotowa i Czerniakowa)
4 sierpnia 1944 - z rozbitych oddziałów Samodzielnego Batalionu NSZ im. brygadiera
Czesława Mączyńskiego powstała Kompania Leśna im. por. „Szarego”
4 sierpnia 1944 - pacyfikacja wsi Orężna za pomoc udzieloną powstańcom
4-18 sierpnia 1944 - czas funkcjonowania Rzeczpospolitej Chojnowskiej - wolnego ob-
szaru w Lasach Chojnowskich, na którym przebywało w sumie około 1000 żołnierzy 
5 sierpnia 1944 - kpt. Marian Kęsicki-Bródka „Grzegorz” przeprowadził reorganizację
Rejonu 5 „Gątyń” tworząc batalion „Krawiec”
8 sierpnia 1944 - dowództwo nad Rzeczpospolitą Chojnowską obejmuje ppłk. Mieczy-
sław Sokołowski „Grzymała”
11 sierpnia 1944 - bitwa pod Piskórką
14/15 sierpnia 1944 - rozkaz gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, wzywający wszystkie
dobrze uzbrojone oddziały AK z terenu całej Polski do marszu ‘z odsieczą Warszawie’
15 sierpnia 1944 - obchody Dnia Żołnierza zorganizowane na terenie Rzeczpospolitej
Chojnowskiej
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Kalendarium walk oddziałów
związanych z Rejonem 5 AK Piaseczno
(kryptonim „Gątyń”)

„Jeno wyjmij mi z tych oczu
Szkło bolesne – obraz dni,
Które czaszki białe toczy
Przez płonące łąki krwi”

Krzysztof Kamil Baczyński, ***



16/17 sierpnia 1944 - przejście oddziałów dowodzonych przez płk. Mieczysława Soko-
łowskiego „Grzymałę” do Lasu Kabackiego
18 sierpnia 1944 - płk. Antoni Chruściel „Monter” wydał oddziałom przebywającym w
Lasach Chojnowskich rozkaz rozpoczęcia marszu z pomocą Warszawie
19 sierpnia 1944 - oddziały ppł. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” podejmują
próbę zdobycia pałacu w Wilanowie
19 sierpnia 1944 - oddziały ppł. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” podejmują
próbę zajęcia baterii artylerii przeciwlotniczej, stacjonującej w okolicach Wolicy
19 sierpnia 1944 - śmiertelnie ranny zostaje ppłk. Mieczysław Sokołowski „Grzymała”
19-20 sierpnia 1944 - część jednostek należących do batalionu „Krawiec” przebiła się
na Sadybę i Mokotów, reszta - pod dowództwem kpt. Mariana Kęsickiego-Bródki „Grze-
gorza”, powróciła do Lasów Chojnowskich
19 sierpnia 1944 - kpt. Marian Kęsicki-Bródka „Grzegorz” dokonuje w Lasach Chojnow-
skich reorganizacji podległego mu oddziału.
20 sierpnia 1944 - ppłk. Stanisław Kamiński „Daniel” - dowódca Pułku „Baszta”, dokonał
przeglądu oddziałów, przybyłych na Mokotów z Lasów Chojnowskich
23 sierpnia 1944 - Niemcy rozpoczynają pacyfikację Lasów Chojnowskich
25 sierpnia 1944 - bitwa pod Zimnymi Dołami
26 sierpnia 1944 - rozwiązanie Kompanii Leśnej im. por. „Szarego”
26 sierpnia 1944 - oddziały por. Bolesława Ostrowskiego „Lancy” opuszczają Lasy Choj-
nowskie, udając się w kierunku Gór Świętokrzyskich.
26 sierpnia 1944 - Niemcy rozstrzelali 23 mieszkańców Chojnowa za udzielanie pomocy
oddziałom przebywającym w Lasach Chojnowskich
26 sierpnia - 3 październik 1944 - walki kompanii „Krawiec” na Mokotowie (Fort Dąb-
rowskiego, okolice Łazienek, Królikarnia)
27 sierpnia 1944 - KG AK przekazuje dowodzenie nad oddziałami Rejonu 5 AK ppłk. „Wa-
leremu”, który miał stworzyć w Lasach Chojnowskich bazę dla miejscowych oddziałów
3 październik 1944 - kapitulacja Powstania
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Żołnierze batalionu AK „Krawiec” w okolicach Piskórki, Archiwum Środowiska b. żołnierzy VII
Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN

„Biuletyn Informacyjny” nr 38 z dnia 3 sierpnia 1944
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Powstańcy warszawscy, zbiory Roberta Bieleckiego

Placówka w Lasach Chojnowskich. Na zdjęciu żołnierze batalionu AK „Krawiec” - z lornetką stoi
Janusz Radomyski „Cichy”, przed nim - Bogdan Łączyński „Radwan”,  Archiwum Środowiska b.
żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Syrenka warszawska znajdująca się na
ogrodzeniu pałacu Brühla, zbiory
Stanisława Kopfa

Pałac w Wilanowie, zdjęcie z okresu okupacji, zbiory NAC
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Powstańczy plakat „Każdy pocisk - jeden Niemiec”, autor - Henryk Chmielewski „Yes”, zbiory
Stanisława Kopfa



Dzień 2 sierpnia 1944 roku miał przynieść wielu rodzinom piaseczyńskim żałobę. To
właśnie wtedy, w okolicach północy, powstańcy z plutonu dowodzonego przez Iwo Rygla
„Bogusława”, wycofali się wraz z płk. Mieczysławem Sokołowskim „Grzymałą” z Ochoty,
gdzie znajdował się ich punkt koncentracji. Większa część tej grupy, przez Reguły i Pęcice
przeszła do Lasów Chojnowskich. Zanim to nastąpiło, rozegrała się prawdziwa tragedia.
W Pęcicach - w parku i okolicach pałacu, zginęło bowiem w sumie 91 osób. Niestety 11
z nich pochodziło z Piaseczna: 

- Ryszard Dudek „Jowisz” (lat 22), 
- Wojciech Hass „Bocian” (lat 22), 
- Józef Jodłowski „Lechita” (lat 18), 
- Piotr Karczewski „Tomek” (lat 18), 
- Stanisław Mozer „Wichrowski” (lat 21), 
- Bogusław Polkowski „Kozak” (lat 19), 
- Stanisław Konrad Reszczyk „Baśka” (lat 19), 
- Kazimierz Dąbrowski „Witold” (lat 18), 
- Jerzy Rowiński „Rybowicz” (lat 19), 
- Janusz Wojewódzki „Mruczek” (lat 19) 
- Janusz Zwoliński „Karp” (lat 19) 
Z oddziału tego, zwanego zresztą ‘piaseczyńskim’, zginęły jeszcze 3 osoby: 
- dowódca Iwo Rygiel „Bogusław”, 
- Piotr Karczewski „Tomek” 
- Wiesław Skudlarski „Benito”.
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Pęcice

„Oto jest chwila bez imienia
wypalona w czasie jak w hymnie.
Nitką krwi jak struną – za wozem
wypisuje na bruku swe imię”.

Krzysztof  Kamil Baczyński, „Bez imienia”



Jak do tego doszło? Tę smutną i wyjątkowo dramatyczną opowieść warto rozpocząć
od wspomnienia jednego z żołnierzy plutonu - Tadeusza Studniarskiego „Łosia”, który
najpierw opowiedział o tym, jak jego oddział przywitał nadejście godziny „W”. 

„Broń otrzymaliśmy już na miejscu zgromadzenia - na Ochocie, na ulicy Filtrowej.
(…) Cały pluton był uzbrojony - to musze podkreślić. (…) O godzinie piątej oczywiście
oficjalnie rozpoczęło się Powstanie. My tam w tym lokalu, trzydziestu młodych chłopów,
naprzeciwko nas akademik, w którym zmasowane były oddziały żandarmerii. Cały dom
był otoczony bunkrami. (…) Jak się Powstanie zaczęło, zaczęliśmy śpiewać „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła”, okna otwarte; oczywiście Niemcy otwierali ogień po budynkach, już
było słychać strzały, ale my siedzimy! Zbiórkę zrobił plutonowy, dostał jakieś wiadomo-
ści, wtedy odczytał nam przydział: II pluton 3. kompanii Batalionu „Zośka”. (…) Oczeki-
waliśmy na rozkaz przedarcia się z Ochoty na Wolę. Niestety w nocy poderwano nas
na nogi i plutonowy oznajmił nam, że musimy złożyć broń, bo wychodzimy z Warszawy.
Przyjęliśmy to oczywiście z ogromnym żalem - przecież jak to: broń oddać i z Warszawy
będą nas wyprowadzać? Tak się zaczęło”81. Oddział przeszedł przez ulicę Asnyka, Gró-
jecką i Częstochowską. Na Szczęśliwickiej grupa zatrzymała jadący do Warszawy pociąg
EKD, którym - w kilku turach, dojechali do Reguł. Tam nastąpił podział na dwie grupy.
Ta, w której znaleźli się piaseczyńscy powstańcy, miała przebić się przez park i pałacyk,
w którym stacjonowali Niemcy. Niestety maszerujący powstańcy byli w zasadzie prawie
bezbronni. Jak dalej relacjonuje Tadeusz Studniarski, „Ubezpieczenie tylko miało broń
- bo z przodu i z tyłu były ubezpieczenia. Nas zatrzymano do ubezpieczenia całej ko-
lumny z tyłu, tak że wchodziliśmy na plac pęcicki na końcu, bez broni. Pamiętam głos
„Bogusława”, dowódcy plutonu, mówi: ‘Bierzcie jakieś patyki, coś, żeby imitowało z da-
leka broń’. Tragedia. Tyle ludzi bez broni…”82 Młodzi powstańcy przeprowadzili atak po-
zorowany. Z okrzykiem „hurra!” pobiegli na pałacyk i park. Tam ‘przywitały’ ich kule
karabinów maszynowych. Jak dalej wspominał, „Niestety skończyło się to wszystko tra-
gicznie. Jakaś mała grupa przedarła się, z tyłu pojawiły się samochody pancerne, Ukra-
ińcy83, to dostaliśmy rozkaz obrony od tyłu - znów, no jakże, bez niczego, w opaskach
na rękach. Niestety ponieśliśmy tam klęskę. Połowa mojego plutonu tam zginęła, to
znaczy około piętnastu chłopaków”84.

Właśnie większość z tej grupy stanowili mieszkańcy Piaseczna. Dalszy ciąg tego dra-
matu opisał kronikarz Ochoty - Józef Wroniszewski. Dzięki tego opowieści możemy do-
wiedzieć się, jak wyglądały ostatnie chwile tych młodych powstańców z 438 plutonu

81 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/tadeusz-studniarski,1904.html (dostęp 23.05.2019)
82 Ibidem
83 Najprawdopodobniej chodzi o oddziały wschodnie kolaborujące z Niemcami, które składały się z żołnierzy
różnych narodowości, nie tylko Ukraińców. Ale sami powstańcy najczęściej tak właśnie nazywali całą tę
grupę.
84 Ibidem
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Iwo Rygla „Bogusława”. „Ci najlepsi: wyróżnieni przed walką zaszczytem przydziału
broni, albo ci, którzy zdobyli ją sami, już w walce. Prawie sama młodzież. Młodzi, nie-
ulękli chłopcy, najofiarniejsi żołnierze powstania. Idą brawurowo skokami, jak ich
uczono przedtem w konspiracyjnych podchorążówkach i na kursach podoficerskich, prą
nieprzerwanie naprzód, chociaż tę drogę ścielą coraz gęściej własnymi ciałami. Zostaje
na niej jako jeden z pierwszych ciężko ranny „Bogusław” [Iwo Rygiel], krótko po nim -
dowódca jednej z jego drużyn pchor. „Rybowicz” (Jerzy Rowiński)85. (…)

Obłożona ogniem z trzech stron szpica i straż przednia utyka w fosie. W przodzie są
jeszcze niedobitki drużyn pchor. „Rybowicza” i pchor. „Kosa” (Janusz Urbański)86 (…), które
podrywa do szaleńczego ataku na dwór pchor. „Bocian” (Wojciech Hass)87, zastępca „Bo-
gusława”. To działanie jest już aktem heroizmu straceńczego. Na odsłonięty podjazd przed
dworem dociera zaledwie trzech żołnierzy: „Benito” (Wiesław Skudlarski), „Tomek” Piotr
Karczewski i „Bocian”. W tej kolejności padają; ostatni - niespełna 30 metrów przed dwo-
rem. Pchor. „Kos” z jednym żołnierzem oraz sanitariuszkami „Alką”88, „Hanką” (Hanna
Wieczorkiewicz) i „Marysią”89 przedziera się w prawo, obok budynków gospodarczych.

Natarcie załamuje się ostatecznie. Rozpoczyna się odwrót wykrwawionych pluto-
nów.  (…) Dopiero wtedy podnoszą się z ziemi i ruszają brzegiem parku za odchodzącymi
powstańcami Niemcy zza samochodów. Zastopowani ogniem przez pozostałą jeszcze
w rowie ostatnią grupę powstańców: trzecią drużynę plutonu „Bogusława”, dowodzoną
przez pchor. „Lwowicza” (Bogdana Szermera). Niemcy skręcają szybko w prawo, rozwi-
niętą tyralierą przez pola. „Lwowicz” odskakuje do tyłu, prowadzi swą drużynę między
budynkami. Drogę pokazują mu Polacy, pracownicy folwarku. Drużyna dopędza wyco-
fujące się oddziały na grobli”90. 

Do historii tej można jeszcze dopisać jeden smutny rozdział. Kiedy w 1946 przepro-
wadzano ekshumację zabitych pod Pęcicami powstańców, jednego z nich – Wojtka
Hassa „Bociana” – również mieszkańca Piaseczna, rozpoznała po medaliku jego kuzynka
- Marysia Szymańska „Duża Marysia”, również uczestnicząca w tej akcji. (Została wów-
czas ciężko ranna i cudem uniknęła śmierci.) Tragizm tamtej chwili pogłębiał fakt, że
Wojtek był jednak nie tylko jej krewnym, ale i wielką, na dodatek również szczęśliwą 
i odwzajemnioną miłością. Chcieli się pobrać, jednak dla kuzynostwa byłoby to dość
skomplikowane – musieliby uzyskać zgodę papieża. Zaręczyli się jednak, chcąc potwier-
dzić swoje uczucie. Nie wymienili pierścionków a właśnie medaliki91.  

85 Mieszkaniec Piaseczna
86 Mieszkaniec Piaseczna. Jak podał kronikarz Piaseczna - Jerzy Dusza, uratował się z masakry tylko dlatego,
że schował się w dole kloacznym i przykrył się gałęziami. 
87 Mieszkaniec Piaseczna
88 Alina Deręgowska, mieszkanka Zalesia Dolnego
89 Marianna Szymańska „Duża Marysia”, „Emilia” – mieszkanka Piaseczna
90 Józef K. Wroniszewski, Ochota 1944, Wydawnictwo MON, Warszawa 1970, s. 94-96
91 Na podstawie relacji ustnej Małgorzaty Szturomskiej.
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Przez lata w wielu domach piaseczyńskich, zwłaszcza wśród żołnierzy, którym udało
się wyjść z pęcickiej masakry, trwały dyskusje, czy akcja była przez dowódcę - płk. „Grzy-
małę” dobrze przygotowana i zaplanowana. Nieco więcej światła na sposób przepro-
wadzenia rozpoznania terenu rzuca wypowiedź uczestnika wydarzeń - Mieczysława
Gruszczyńskiego „Janusza”: „Obchodziliśmy [pałacyk] wkoło, bo nie wiadomo, jak iść,
gdzie są Niemcy. Szła dziewczyna (z mlekiem, czy po mleko) i pytali, czy w tym majątku
są Niemcy. Powiedziała, że nie ma. A byli92. Większa część poszła normalnie, koło stawu,
obeszli wkoło i poszli. My zostaliśmy i [skierowaliśmy się] na majątek Pęcice. Zostało
nas około 120, może 130 osób. Po dwóch godzinach żyło już tylko dziesięciu, a resztę
Niemcy powystrzelali. (…) Pamiętam tylko tyle (to się utrwala na całe życie), że było nas
może z dziesięciu lub piętnastu i byliśmy od [strony] stodoły lub obory. Szykowałem
granat, żeby rzucić do środka. Jeden z chłopców powstaje, wybiega i mówi: „Koledzy!
Naprzód! Za Ojczyznę!”. Dosłownie takie wielkie słowa. Myśmy się poderwali, ale za
chwilę patrzę, on już się przewrócił, już nie żyje. Koło mnie zrobiło się pusto, jestem
sam jeden. Nie było gdzie iść, nie było sensu”93.

Jako uzupełnienie tych rozważań posłużyć może opinia Zygmunta Lipskiego „Sulimy”,
również uczestnika tej akcji. Stwierdził on, że gdyby nie natknęli się po drodze na Nie-
mców jadących samochodami, to przeszli by obok majątku bez strat. Powstańcy zdobyli
wprawdzie wówczas trochę broni, ale przy okazji zaalarmowali pozostałe oddziały nie-
przyjaciela, które na dodatek sprowadziły posiłki z Pruszkowa, a także samolot zwia-
dowczy z Okęcia, który ostrzelał powstańców ukrywających się w snopach zboża, 
w okolicznych rowach i pod mostkiem płynącej obok pałacu rzeki94. 

Tych, którzy leżeli ranni w parku lub na pobliskich łąkach, dobili Niemcy, przeczesu-
jący teren. Natomiast powstańcy, którzy byli się w stanie samodzielnie poruszać, zostali
wzięci do niewoli i zamknięci w piwnicach dworu. Tam przeszli przez brutalne śledztwo,
przeprowadzone przez jednego z esesmanów. W końcu Niemcy skierowali ich do ko-
pania dużego dołu. Powstańcy sądzili, że po to, by pochować poległych w walce. Oka-
zało się jednak, że po złożeniu wszystkich ciał, w dole pozostało jeszcze dużo miejsca.
Wieczorem odbyła się więc egzekucja tych, którzy przeżyli wcześniejszą masakrę. 
W Pęcicach zginęło w sumie ponad 91 osób. Jak podaje Józef Wroniszewski, udało się
przeżyć około 20 uczestnikom akcji - przede wszystkim kobietom, którym pozwolił uciec
jeden z żołnierzy niemieckich, jak się okazało - Ślązak. Tak uratowała się m.in. Marianna
Szymańska i jej przyjaciółka - Alina Deręgowska „Ala”, która pomogła dojść do domu
ciężko rannej przyjaciółce. (Marianna pochodziła z Piaseczna, a Alina z Zalesia Dolnego). 

92 Jak dopowiedział Zygmunt Lipski „Sulima”, Niemców dzień wcześniej podobno faktycznie nie było w ma-
jątku, że przyjechali nie wiedziała ani pytana kobieta, ani powstańcy. Za: www.1944.pl/armiwum-historii-
mowionej//zygmunt-lipski, 303.html (dostęp 14.05.2019)
93 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jerzy-gruszczynski,2257.html (dostęp 14.05.2019)
94 www.1944.pl/armiwum-historii-mowionej//zygmunt-lipski, 303.html (dostęp 14.05.2019)
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Nad tragedią, która rozegrała się w Pęcicach, przez lata toczyła się emocjonalna, ale
i niezwykle trudna dyskusja. Wielu badaczy tematu zgadza się z opinią jednego z po-
wstańców walczących w Śródmieściu, lekarza - Stanisława Bayera. Stwierdził on, że:
„Brak odpowiedniego rozpoznania sprawił, że straż przednia związała się walką z sil-
niejszym, mającym znaczną przewagę ogniową przeciwnikiem, ponadto zajmującym
znacznie korzystniejszą pozycję. Wynik walki był tragiczny w skutkach”95. 

95 Stanisław Bayer, Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945, Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej, Warszawa 1985, s. 83
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Iwo Rygiel „Bogusław” Janusz Wojewódzki
„Mruczek”

Dwór w Pęcicach (stan obecny), fot. Agnieszka Cubała
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Jerzy Rowiński „Rybowicz” Bogusław Polkowski „Kozak” Ryszard Dudek „Jowisz”

Stanisław Reszczyk „Baśka” Tadeusz Dudek „Gryf” Wojciech Hass „Bocian”

Janusz Zwoliński „Karp”
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Tablica upamiętniająca mieszkańców Piaseczna poległych w bitwie pod Pęcicami dnia 2 sierp-
nia 1944, znajdująca się w kościele św. Anny, zbiory Stanisława Hofmana

Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych pod Pęcicami dnia 2 sierpnia 1944, fot. Agnieszka Cubała
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Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Pęcicach





Z samym Piasecznem najbardziej związani byli żołnierze 1704 plutonu Rejonu 5 AK
„Gątyń”, 3 kompanii Samodzielnego Batalionu NSZ im. brygadiera Czesława Mączyń-
skiego oraz 438 harcerskiego plutonu osłony sztabu Komendy IV Obwodu „Grzymała”
(Ochota) Warszawskiego Okręgu AK. Ze względu na fakt, że w jednostkach tych prze-
ważali mieszkańcy miasta, ewentualnie Zalesia Dolnego, do każdego z tych oddziałów
przylgnęło określenie „piaseczyński”. Po wybuchu Powstania Warszawskiego nastąpiły
pewne reorganizacje związane ze specyfiką i charakterem walk. W ich wyniku żołnierze
AK przebywający na terenie Lasów Chojnowskich przynależeli niejako automatycznie
do batalionu „Krawiec”, zaś NSZ - do Kompanii Leśnej im. „Szarego”. Natomiast harcerski
pluton Iwo Rygla „Bogusława” po masakrze, która rozegrała się w Pęcicach, praktycznie
przestał istnieć. Większość należących do niego żołnierzy albo zginęła 2 sierpnia, albo
została wówczas ciężko ranna. Kilka osób, którym udało się bez szwanku wyjść wtedy 
z opresji, przyłączyło się do jednej z lokalnych jednostek.  

W pierwszych dniach sierpnia 1944 większość oddziałów przeniosła się do lasu. 
O specyfice jednostek, które tam dotarły, kpt. „Grzegorz” opowiedział w następujący
sposób: „Uwzględniając słabe wyszkolenie żołnierzy powstańczych oraz niedostateczne
uzbrojenie, a w szczególności brak ciężkiej broni maszynowej trudno było bez obawy
dużych strat podjąć decyzję atakowania większych oddziałów nieprzyjaciela (np. w Pia-
secznie). Stanęło więc na tym, że będziemy [się] intensywnie doszkalać, dozbrajać, pro-
wadzić „małą” wojnę partyzancką, tj. krótkie akcje zaczepne na linie komunikacyjne
wroga i czekać ewentualnego rozkazu pospieszenia Warszawie z pomocą. Celem unie-
możliwienia ruchu kolejowego na linii Warszawa-Radom pluton ppor. „Lecha” poroz-
kręcał w kilku miejscach szyny kolejowe i w kilku miejscach pozrywał przewody
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Oddziały działające na terenie
Piaseczna i okolic 

„Arkebuzy dymiące jeszcze widzę,
jakby to wczoraj u głowic lont spłonął,
i kanonier jeszcze rękę trzymał,
gdzie dziś wyrasta liść zielony.”

Krzysztof Kamil Baczyński, „Historia”



telefoniczne. Należy stwierdzić, że w okresie naszego pobytu w lesie Chojnowskim
żaden pociąg nie przejechał tą linią kolejową. Również na szosie Piaseczno - Góra Kal-
waria urządzaliśmy zasadzki na pojedyncze samochody, które wkrótce w ogóle przestały
korzystać z tej drogi. Jedynie o świcie dnia 10 wzgl. 11 sierpnia obserwowaliśmy sporą
kolumnę ponad 20 wozów pancernych i opancerzonych posuwających się z Piaseczna
do Góry Kalwarii. Wobec braku sprzętu i środków przeciwpancernych nie byliśmy w sta-
nie przeszkodzić temu przemarszowi”96.

Przez prawie dwa tygodnie funkcjonowania Rzeczpospolitej Chojnowskiej wśród
lasów obozowały obok siebie batalion „Krawiec”, oddział ppłk. Mieczysława Sokołow-
skiego „Grzymały” z obwodu Ochoty, jednostki, które wycofały się z Mokotowa, oddział
por. Bolesława Ostrowskiego „Lancy” i Kompania Leśna im. „Szarego” (NSZ). Próba wy-
pracowania między nimi współdziałania i ustanowienia jednolitego dowództwa, podej-
mowana kilkakrotnie przez kpt. Mariana Bródkę-Kęsickiego „Grzegorza”, kończyła się
za każdym razem fiaskiem. W końcu z inicjatywy inspektora terenowego Podokręgu
„Hajduki” - ppłk. Wacława Ptaszyńskiego „Walerego”, dnia 11 sierpnia 1944 odbyła się
odprawa poświęcona sprawie wyruszenia z odsieczą Warszawie. Obecni na niej do-
wódcy oddziałów zaakceptowali przyjęte ustalenia, dotyczące wspólnego marszu do
stolicy. Jednak, już następnego dnia, swoje zastrzeżenia wobec planu wysunęli zarówno
sam kpt. „Grzegorz”, jak i por. „Lanca”. Nadejście rozkazu gen. Tadeusza Komorowskiego
„Bora” przesądziło sprawę. Ostatecznie batalion „Krawiec” uszczuplony o 3 kompanie
AK-NSZ por. Antoniego Kowalewskiego „Leszka” wszedł do grupy bojowej ppłk. „Grzy-
mały”, w ramach której uczestniczył w walkach o Wilanów, a następnie na Mokotowie
- jako część batalionu „Ryś”-„Oaza”, wchodzącego w skład Pułku „Baszta”. 

Dwoma jednostkami, które nie uczestniczyły w marszu z pomocą Warszawie, były
współpracujące ze sobą pod względem operacyjnym Kompania Leśna im. por. „Szarego”
oraz oddział por. Bolesława Ostrowskiego „Lancy”. Historia tej pierwszej jednostki, liczą-
cej wówczas około 130 żołnierzy, związana jest przede wszystkim z gajówkami leśniczego
Małeckiego i rybaka Kozłowskiego - w Zimnych Dołach. Szczególnie dramatyczne wyda-
rzenia rozegrały się tam 25 sierpnia. Niemcy przeprowadzili wówczas natarcie wzdłuż
głównej drogi leśnej, idąc od strony Piaseczna. Druga formacja przesuwała się wzdłuż
grobli przy stawach rybnych. W walce z przeważającymi siłami wroga zginął wówczas
dowódca jednostki - ppor. „Antek” i kilku jego żołnierzy: celowniczy rkm-u, st. strz. Ta-
deusz Tymiński „Trzaska”, amunicyjny - strz. Ryszard Popis „Cyngiel” i dwaj Rosjanie, któ-
rzy przyłączyli się do jednostki. Reszcie udało się wycofać w stronę gajówki Nowinki,
gdzie kwaterował „Lanca” wraz ze swoim kilkudziesięcioosobowym, świetnie uzbrojo-
nym jak na ówczesne warunki oddziałem97. Pozbawieni dowództwa żołnierze postanowili

96 Mjr Marian Bródka-Kęsicki, op.cit.
97 Niestety przy okazji przeprowadzenia pacyfikacji tego miejsca śmierć poniosło małżeństwo Kozłowskich
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się przyłączyć do sławnego i znanego ze skuteczności działania oficera. I tym razem nie
zawiódł on swoich ludzi. Wyprowadził ich z opresji dzięki świetnemu zwiadowi konnemu,
który przyniósł informację, że Niemcy, chcąc ostatecznie spacyfikować Lasy Chojnowskie,
zajęli wszystkie wsie, znajdujące się w rejonie trójkąta Żabieniec-Pilawa-Zalesie Górne.
We wsi Wojciechowice stanął dywizjon ciężki haubic. Pole walki zamykał pociąg pan-
cerny, poruszający na linii kolejowej Warszawa-Radom. Wówczas, czekając na rozpoczę-
cie akcji, zatrzymał się na przejeździe kolejowym w Ustanówku.

Por. „Lanca” nakazał więc swojemu patrolowi konnemu wywołać strzelaninę, ścią-
gając w ten sposób na siebie pociąg pancerny. Wówczas załoga rkm-u zlikwidowała po-
sterunek niemiecki pozostawiony w budce dróżnika. Dzięki temu manewrowi cały
oddział i żołnierze z Kompanii Leśnej mogli wycofać się z zagrożonego terenu98. Działa-
nie por. „Lancy” po raz kolejny okazało się więc być skuteczne. 

Kim był więc ów oficer, który w tak spektakularny sposób potrafił wyjść cało z każdej
niemal sytuacji?

O jednoznaczną odpowiedź na to pytanie z pewnością nie jest łatwo. Co odnajdu-
jemy więc w relacjach osób, które poznały go osobiście? Kpt. Marian Bródka-Kęsicki
napisał o nim: „Por. „Lanca”, przedwojenny oficer zawodowy, był typem watażki, który
swoich ludzi trzymał krótko, rekwirował żywność obficie po wsiach, zdrowo popijał i
bardzo unikał wszelkich ryzykownych akcji. W pewnym stopniu prowadził szkodliwą ro-
botę, gdyż po wsadzeniu części swego oddziału na konie (…) stał się bardzo ruchliwy i
zaczął przechwytywać broń zrzutową, która była przeznaczana dla oddziałów, które or-
ganizowały się i szykowały z pomocą (…) Warszawie”99.

Nie najlepsze zdanie o oficerze miał również nowy dowódca Mokotowa - ppłk.
Józef Rokicki „Karol”: „Oddział porucznika „Lancy” wspaniale wyekwipowany, dobrze
odżywiony, jeszcze lepiej uzbrojony nie cieszył się dobrą opinią u kolegów leśnych ani
w sąsiednich wsiach, z powodu stosowania „w imieniu A.K.” nadmiernych, rygory-
stycznie realizowanych i oczywiście bezpłatnych rekwizycji bydła, świń, zboża, siana
i słomy. (…) Ponadto polował on w nocy na zrzuty angielskie, tworząc specjalne pat-
role, które własnowolnie rozpalały ogniska w różnych punktach lasu, dezorientując
lotników i działając na szkodę regularnych oddziałów AK. Porucznikowi „Lancy” dałem
rozkaz w imieniu dowódcy A.K., aby pomaszerował z oddziałem na Mokotów. Oczy-
wiście odmówił, wysuwając nieistotne i śmieszne powody”100.

z córką i przebywająca u niej akurat koleżanką. Z opresji wyszła cało jedynie rodzina Małeckich, która ukryła
się w dobrze zamaskowanej piwniczce na ziemniaki.
98 Po wydarzeniu tym oddział rozwiązał się. Po jakimś czasie został odtworzony, ponownie jako batalion
im. brygadiera Mączyńskiego. Wówczas na jego czele stanął ppor. Zygmunt Zarębski „Mariana, „Marian
Mariański”.
99 Ibidem
100 Józef Rokicki (Michał), Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia, Niemcy Zachodnie 1949, s. 121
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AK

Ppłk. Kazimierz Krzyżak 
„Bronisław”

Kpt. Marian Bródka-Kęsicki 
„Grzegorz”

Ppor. Stanisław Milczyński 
„Gryf”

Ppłk. Stanisław Kamiński 
„Daniel”
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Oddziały powstańcze w Lasach Chojnowskich, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Dowódca pułku „Baszta” - ppłk. Stanisław Kamiński „Daniel”, dokonuje przeglądu kompanii
„Krawiec” na podwórku kamienicy przy ul. Puławskiej 132. Oddział melduje dowódca -  ppor.
Stanisław Milczyński „Gryf”. Od lewej stoją: kpr. pchor. Tadeusz Kozłowski „Kozak” i kpr.
Władysław Zygański „Żuk”,  zbiory Zygmunta Walkowskiego.
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Dowódca pułku „Baszta” - ppłk. Stanisław Kamiński „Daniel”, dokonuje przeglądu kompanii
„Krawiec” na podwórku kamienicy przy ul. Puławskiej 132, zbiory Zygmunta Walkowskiego.

Rysunek z okładki mokotowskiego pisma „Baszta”, „Baszta” nr 6 z dnia 
21 sierpnia 1944
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„Baszta” nr 4 z dnia 17 sierpnia 1944



Piaseczno ‘44 miasto i ludzie84

Miejsce pamięci w  Zimnych Dołach poświęcone walkom w Lasach Chojnowskich i Puszczy
Kampinoskiej, fot. Agnieszka Cubała

Janina Załęska - "Sanitariuszka Małgorzatka", postać symboliczna dla powstańczego Mokotowa,
zbiory Stanisława Kopfa
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Oddział por. „Lancy”

Budynek gajówki w Nowikach, w którym jadał posiłki oddział por. „Lancy”, na fotografii: kolonie
dla dzieci organizowane przez Radę Główną Opiekuńczą  (RGO), sierpień 1944, widoczny jest
również najprawdopodobniej sam por. „Lanca”, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Miejsce pamięci w Nowikach, zbiory Stanisława Hofmana
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NSZ

Ppor. Florian Kuskowski „Szary” -
dowódca Samodzielnego Batal-
ionu NSZ im. brygadiera Mączyń-
skiego

Ppor. Marian Orłowicz „Antek”
- dowódca Kompanii Leśnej im.
ppor.” Szarego”

Ppor. Tadeusz Sybilski „Czarny”  -
ostatni dowódca plutonu „S” ,
działającego w ramach Samodziel-
nego Batalionu NSZ im. brygadiera
Mączyńskiego

Łączniczka Zofia Wisłocka
„Piasecka”, „Zula Piasecka”
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Miejsce pamięci w Zimnych Dołach poświęcone wydarzeniom, które rozegrały się tam 25 sierp-
nia 1944, fot. Agnieszka Cubała
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Miejsce pamięci w Zimnych Dołach poświęcone wydarzeniom, które rozegrały się tam 25 sierp-
nia 1944, fot. Agnieszka Cubała
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Kamienie upamiętniające żołnierzy Kompanii Leśnej im. „Szarego” poległych 25 sierpnia 1944.
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Izba Pamięci, założona przez Sebastiana Sęka, poświęcona wydarzeniom, które rozegrały się
niedaleko gajówki Zimne Doły dnia 25 sierpnia 1944, fot. Sebastian Sęk
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Izba Pamięci, założona przez Sebastiana Sęka, poświęcona wydarzeniom, które rozegrały się
niedaleko gajówki Zimne Doły dnia 25 sierpnia 1944, fot. Sebastian Sęk
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„Szpital pod wezwaniem św. Antoniego, ul. Goszczyńskiego 1. Miejsce to, zwane najczęściej szpi-
talem Elżbietanek, uznawane jest za jeden z symboli powstańczego Mokotowa. Zbiory NAC”



W sierpniu 1944 na terenie Lasów Chojnowskich i przyległych do nich wsi – Choj-
nowa, Czarnowa, Wojciechowic, dzięki współpracy przybyłych tu powstańców i ludności
cywilnej, zamieszkującej te miejscowości, powstał teren wolny od okupacji niemieckiej,
nazywany Rzeczpospolitą Chojnowską. Jego funkcjonowanie przez prawie 3 tygodnie 
z całą pewnością należy uznać za swoisty fenomen, zarówno tamtego miejsca, jak i
czasu. Na terenie tym przebywało wówczas około 1000 powstańców, którzy czekali na
możliwość wymarszu do walczącej stolicy, przy okazji szkoląc się i dozbrajając.

Jeden z żołnierzy z Pułku „Baszta” - Zbigniew Żórawski „Mars” napisał: „We wsi Choj-
nów powstała ‘Rzeczpospolita Chojnowska’. Powiewały sztandary, migały biało-czer-
wone opaski, były śpiewy, msze polowe, warty, musztry, obsługa broni, potyczki 
z Niemcami, dozbrajanie oddziałów (ze skrytek z 1939 oraz nielicznych zrzutów). Miesz-
kańcy okolicznych wsi byli bardzo serdeczni, dostarczali kwatery, żywność, (…) informa-
cje. Odbywały się wyprawy do Zalesia Górnego i Piaseczna. Pitrasiliśmy posiłki,
dopisywała pogoda, nastały chwile prawie sielsko-anielskie”101.

O podobnych nastojach, a także ogromnej serdeczności, otwartości i gościnności
mieszkańców Chojnowa opowiedziała Halina Wołłowicz „Rena”102 podkreślając, że dla
młodych powstańców, przygniecionych doświadczeniem klęski doznanej 1 sierpnia,
takie podejście ludności cywilnej było niezwykle budujące. „Chłopi miejscowi, przyznam
się szczerze, że przyjęli nas bardzo entuzjastycznie, bardzo gościnnie. Byliśmy mokrzy,

101 Zbigniew Żórawski „Mars”, ‘Rzeczpospolita Chojnowska’, Eugeniusz Ajewski, Mokotów walczy 1939-
1944, Relacje, t. VII, WSHiP, Warszawa, s. 55,
102 Bardzo ciekawa postać, która prywatnie jest ciotką byłego Prezydenta - Bronisława Komorowskiego
oraz przyjaciółką i powstańczą sympatią Rajmunda Kaczyńskiego (ojca Lecha i Jarosława Kaczyńskich).
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Rzeczpospolita Chojnowska

„A tylko trzeba pojąć głos i hasło,
Bo jeden krok jest jak żołnierza krok,
Kiedy się wstąpi weń, to się znalazło
Boga dla wiary i dzieło dla rąk”

Krzysztof Kamil Baczyński, „Dzieło dla rąk”



zmęczeni, tak że dali nam ubrania, pościel. Wywiesiliśmy biało-czerwone flagi, to był
też moment euforii, stworzyliśmy małą Rzeczpospolitą w Chojnowie”103. 

A jednak, nawet wówczas, pomimo tych wszystkich wygód i przywilejów, młodzi lu-
dzie nie potrafili, ale również i nie chcieli przestać myśleć o walczącej Warszawie. 
I o tym, że należy jej przyjść z pomocą. Świadczą o tym słowa minerki batalionu „Krawiec”
- Zofii Koprowskiej „Czesi”, która podczas pobytu w Lesie Chojnowskim zapisała w swoim
dzienniku: „Pogoda piękna, noce spędzamy we wsi Wojciechowice, dni całe aż do zmierz-
chu w lesie przechodzą w zupełnej bezczynności. Niebo nad nami było pogodne, ale nad
Warszawą wisiała ciemna chmura dymu. Noce były ciemne, tylko Warszawa świeciła po-
żarami. Jedliśmy tłustą zupę z kotła, jajeczka, śmietankę i mleczko na własny rachunek -
a w Warszawie brakuje już żywności. Dookoła nas cisza, las, grzyby i jeżyny, a tam huk
bomb i wystrzałów. Tam - w Warszawie. Tu spokój, tam piekło, ale serca nasze rwały się
do Warszawy. Nie po to czekaliśmy pięć lat, aby obżerać się i żyć w bezczynności w ‘Lesie’.
My chcemy iść do Warszawy! I przyszedł rozkaz: Idziemy na Warszawę! Rozpłomieniły
się serca i odezwał się lękiem instynkt samozachowawczy. Tam ofiara, walka, bohater-
stwo, tam głód, cierpienia, a może śmierć. I byli tacy, których instynkt samozachowawczy
był silniejszy niż żądza ofiary i poczucie obowiązku. Ci pozostali”104.

Centralny punkt Rzeczpospolitej Chojnowskiej stanowił oczywiście Chojnów. To tutaj
zorganizowano sztab, szpital, a nawet powstańczą ‘rzeźnię’, zaopatrującą ponad ty-
sięczną leśną społeczność w żywność. Swoiste zakwaterowanie zapewniały powstań-
com poszczególne gospodarstwa. „W naszej stodole przez pewien czas mieszkało 
15 powstańców, podobnie było u sąsiadów”, jak opowiedziała Janina Obuchowicz,
jedna z mieszkanek Chojnowa, wówczas zaledwie 8-letnia105.

A jak wyglądał zwykły dzień powstańca w Rzeczpospolitej Chojnowskiej? Przede
wszystkim upływał na sprawach wojskowych – musztrach, ćwiczeniach i szkoleniach.
Ale i na zwykłym cieszeniu się życiem, tak charakterystycznym dla nastoletnich po-
wstańców. A o tym wszystkim opowiedział w swojej relacji żołnierz Pułku „Baszta” - Ta-
deusz Kubalski „Zbroja”: „Pobyt naszej kompanii w Chojnowie od razu zaczął się układać
sielankowo. Wtargnęliśmy w życie okupacyjne tej zaszytej w lesie i raczej ubogiej wsi
całą swoją młodością. Zaczęliśmy organizować wojsko, z którym - jak nam się począt-
kowo zdawało - mieliśmy zawojować przynajmniej pół Europy. Szybko wyznaczono plac
apelowy kompanii na rżysku leżącym w środku wsi, obok jedynej przechodzącej przez
nią drogi. Po obydwu stronach stały rzędem stare, pochylone wierzby. Droga była gli-
niasta i pełna dołów, w których skryć się mogło pół wozu, a po deszczu stawała się pas-
mem grząskich bajor, przez które skakało się z kamienia na kamień, by nie wykąpać się

103 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/halina-wollowicz, 851.html (dostęp 14.04.2019)
104 Zofia Koprowska „Czesia”, Wspomnienia minerki z Powstania Warszawskiego, Zeszyty Historyczne 
„Na przedpolu Warszawy”, 1996 z. nr 9, s. 19
105 Piotr Chmielewski, Byliśmy pewni, że prowadzą nas na egzekucję, „Kurier Południowy”, 2016 nr 30, s. 20

Piaseczno ‘44 miasto i ludzie94



w błocie. Dla nas jednak stawała się ważnym traktem, po którym maszerowały na ćwi-
czenia poszczególne drużyny z rejonów swego zakwaterowania do pobliskiego lasu lub
zagajników. Z miejsca przystąpiono do strzeleckiego szkolenia i musztry. 

Wieczorem zaś ta wiejska droga nabierała rangi alei spacerowej, po której przechadzali
się wszyscy, uskakując niekiedy w ostatniej chwili przed konnymi patrolami porucznika
„Lancy”, mknącymi w pełnym galopie przez wieś. Oni to właśnie budzili w nas największą
zazdrość. (…) Ich umundurowanie świadczyło może najbardziej o ich fantazji i pomysłowo-
ści. A choć każdy był ubrany nieco inaczej, wyglądali wszyscy bardzo bojowo i malowniczo.
Przeważnie mieli steny lub krótkie karabinki kawaleryjskie. Ponadto byli uzbrojeni w gra-
naty i pistolety, sterczące im zza pasów lub dyndające na sznurkach zawieszonych na szyi. 

Sam „Lanca” także pojawił się tu od razu, gdy jego patrole stwierdziły naszą obec-
ność we wsi. Jeździł bryczką, zaprzężoną w dobre konie, które gnały pełnym galopem,
zacinane przez fantazyjnie przebranego woźnicę. „Lanca”, opięty w niemiecką, skórzaną
kurtkę, był niskiego wzrostu i dość krępy. Na koniu podobno jeździł rzadko. Zawsze wi-
dywaliśmy go jeżdżącego bryczką, w asyście swoich ułanów”106. 

W Rzeczpospolitej Chojnowskiej kwitło również życie religijne. Z pobliskich miejsco-
wości przyjeżdżali tutaj kapłani. Celebrowano więc nie tylko niedziele, ale i święta, jak
choćby dzień 15 sierpnia, specjalnie obchodzony nie tylko w powstańczej Warszawie,
ale i tutaj. Tego dnia we wsi Wojciechowice rankiem, na skraju lasu, w czworoboku ogra-
niczonym ściętymi brzózkami odprawiona została specjalna, niezwykle uroczysta msza
polowa. Ksiądz udzielił wszystkim rozgrzeszenia ‘in articulo mortis’ (w obliczu śmierci),
wygłaszając przy okazji podnoszącą na duchu homilię. Wieczorem zorganizowano uro-
czysty capstrzyk, na który przybył konno kpt. „Grzegorz”. Za walkę we wsi Piskórka wy-
różnił wybijających się żołnierzy. Zorganizowano wówczas również ognisko, któremu
towarzyszyły wspólne śpiewy, a nawet występy indywidualne i deklamacje wierszy. 

Ciekawe wspomnienie, poświęcone wydarzeniom, które miały miejsce dwa dni
wcześniej poświęcił Antoni Woszczyk „Tosiek”. „Rano w głębi lasu odprawiona zostaje
Msza św. polowa, w której uczestniczy również okoliczna ludność. Obawia się ona bo-
wiem uczęszczać do parafialnego kościoła, gdyż Niemcy utartym już zwyczajem urzą-
dzają przed nim łapanki. Ponieważ wszystkie drogi i przejścia leśne strzeżone są przez
naszych żołnierzy i można poruszać się bezpiecznie, ludzi na Mszę przybywa sporo.
Ołtarz ustawiony jest w wysokopiennym, rzadkim lesie, otaczają go stojący w czworo-
boku nasi żołnierze. Ludność przygląda się nam z zaciekawieniem, gdyż po raz pierwszy
widzi nas wszystkich razem zebranych. Szczególnie żywe zainteresowanie budzi stojący
tuż przed ołtarzem poczet z proporczykiem.

Po Mszy odbywa się coś w rodzaju defilady. Ludzie ustawiają się wzdłuż leśnej prze-
sieki, a nasi żołnierze przemaszerowują czwórkami jej środkiem. 

106 Tadeusz Kubalski „Zbroja”, W szeregach „Baszty”, Wydawnictwo MON, Warszawa 1969, s. 169-170
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Mieszkańcy wioski zżyli się z nami i przyzwyczaili się już do nas. Choć utrzymanie
tak dużej liczby wojska jest dla nich uciążliwe, nie mogą sobie jakoś wyobrazić lasu bez
nas” 107.

Niestety, jak miało się już niebawem okazać, mieszkańcy zapłacili za takie podejście
do powstańców bardzo wysoką cenę. Bowiem 25 sierpnia 1944 rozpoczęła się pacyfi-
kacja Lasów Chojnowskich, w ramach której ludność Chojnowa, Orzeszyna i Pilawy zos-
tała o świcie wygoniona z domów i przeprowadzona na polanę za torami kolejki
wąskotorowej w Pilawie. Mężczyźni próbujący się ukryć w zaroślach zostali rozstrzelani.
Dotyczyło to również dzieci, które schowały się na pobliskich polach kartofli108.

Ośmioletnia wówczas Janina Obuchowicz wraz z dwiema koleżankami szukała schro-
nienia w ziemiance wydrążonej na polu przez jej ojca. Niestety Niemcy odkryli kryjówkę.
Zamierzali obrzucić ją granatami, ale jedna z dziewcząt krzyknęła po niemiecku, że już
wychodzą, co uratowało im życie. Na tę noc akurat z lasu przyszło do domu pięciu braci
Czapskich. Na dodatek w ich stodole ukryta była amunicji, która podczas pożaru wy-
buchła. Niemcy nie mieli dla nich litości - zginęli wszyscy. Jak wspominał Kazimierz
Świetlik, naoczny świadek tamtych wydarzeń, „Kiedy pędzono nas do Pilawy, ich dom
płonął. A mężczyźni leżeli przy płocie”109.

Tego dnia zginęło 23 mieszkańców. Jednak zdaniem ówczesnych mieszkańców Choj-
nowa żandarmi musieli mieć informatora. „Niemcy dokładnie wiedzieli, w których gos-
podarstwach ukrywali się partyzanci, ktoś im to zdradził. Podpalali tylko te domy.
Sąsiedniego Orzeszyna nie ruszyli”110 – tak skomentowała tamte wydarzenia również
ośmioletnia wówczas Krystyna Drożdż, która była świadkiem pacyfikacji Chojnowa. Do
dziś pozostaje tajemnicą to, kto wskazał okupantowi rodziny pomagające powstańcom.
Oddziały leśne podejrzewały o to miejscowego sklepikarza i jego żonę, na których póź-
niej wykonano wyrok śmierci. 

Na polanie w Pilawie Niemcy zgromadzili wtedy około 100 mieszkańców. Podzielono
ich na dwie grupy. W jednej znaleźli się mężczyźni, w drugiej kobiety z dziećmi. A przed
żołnierzami ustawiono karabiny maszynowe, gotowe do strzału. Wszyscy spodziewali
się egzekucji… A jednak, tego dnia nikt już nie zginął. Cała kolumna została zaprowa-
dzona na teren tartaku w Żabieńcu, a następnie przewieziona do Grójca. Po jakimś cza-
sie wszyscy zostali zwolnieni. „Podobno Niemcy nie wiedzieli, co zrobić z ludźmi, nie
dotarł do nich główny rozkaz. Dlatego tak przeganiali z miejsca na miejsce”. - dodał To-
masz Staniszewski, którego dziadkowie przeżyli pacyfikację Chojnowa. 

107 Antoni Woszczyk, „Baszta” „ K-3” walczy (Z działań powstańczych na Mokotowie w 1944 roku), War-
szawa 1999, s. 116-117
108 Piotr Chmielewski, Byliśmy pewni, że prowadzą nas na egzekucję, „Kurier Południowy”, 2016 nr 30, s.
20, Piotr Chmielewski, My, a naprzeciwko lufy karabinów, „Nad Wisłą”, 2014 nr 30, s. 6
109 Ibidem, s. 6
110 Ibidem, s. 6
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Kpt. Marian Bródka-Kęsicki „Grzegorz” dokonuje przeglądu plutonu 1713, zbiory Archiwum
Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, Zbiory AAN

Na placówce w Lasach Chojnowskich, przed uderzeniem na Wilanów, 16 sierpnia 1944. Na fo-
tografii: NN „Konrad”, Henryk Maciejewski „Lech”, Bogdan Łączyński „Radwan”, Archiwum
Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”, zbiory AAN
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Placówka w Lasach Chojnowskich, od lewej
stoją: Bogdan Łączyński „Rawicz”, Stefan Krys-
tosiak „Drut”, Stanisław Milczyński „Gryf”,
zbiory Archiwum Środowiska b. żołnierzy VII
Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Kra-
jowej „Obroża”, zbiory AAN

Chwila odpoczynku na placówce w Lasach Cho-
jnowskich, na zdjęciu: Bogdan Łączyński „Radwan”,
Władysław Pietrzak „Prus”, Tadeusz Bestydziński
(Bastydziński. Bostydziński?) „Tadeusz”, Domański,
Archiwum Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu
Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”,
zbiory AAN

Kolumna sanitarna AK, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Przed wymarszem do akcji, na zdjęciu Bogdan Łączyński „Radwan”, łączniczka - Anna Chądzyńska
„Olga”, Las Kabacki, Archiwum Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii
Krajowej „Obroża”, zbiory AAN

Msza polowa w Lasach Chojnowskich (najprawdopodobniej 15 sierpnia 1944, Wojciechowice),
zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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Msza polowa, która odbyła się 15 sierpnia 1944 w Wojciechowicach z okazji obchodów Dnia
Żołnierza oraz święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej), Archi-
wum Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”,
zbiory AAN

Msza polowa, która odbyła się 15 sierpnia 1944 w Wojciechowicach z okazji obchodów Dnia
Żołnierza oraz święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej), Archi-
wum Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”,
zbiory AAN



Marsz z pomocą Warszawie111

Dnia 14 sierpnia 1944 roku gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz wzywający
do marszu „na pomoc” („z odsieczą”) Warszawie wszystkie dobrze uzbrojone oddziały
AK112. Rozporządzenie to zostało potwierdzone 15 sierpnia we wspólnej odezwie - za-
tytułowanej „Polacy!”, podpisanej przez najwyższe władze krajowe – przewodniczących
Rady Jedności Narodowej (RJN) i Krajowej Rady Ministrów (KRM) oraz dowódcę KG AK.
W celu zaktywizowania Batalionów Chłopskich rozkaz został wsparty odezwą Stron-
nictwa Ludowego i artykułem zamieszczonym w prasie powstańczej („Żywią i Bronią”,
16 sierpnia 1944, nr 20).

Jak wspominał Komendant AK - gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, „W połowie sierpnia
dwaj przedstawiciele Stronnictwa Ludowego zwrócili się do mnie z propozycją zorgani-
zowania odsieczy dla Warszawy przy pomocy Batalionów Chłopskich. W koncentrycznym
marszu tych oddziałów ze wszystkich kierunków na Warszawę widzieli możliwość dy-
wersji na tyłach niemieckich, która odciągnie siły nieprzyjaciela i przyniesie ulgę miastu.
Inicjatywę tę postanowiłem wykorzystać”113. Był to tym bardziej cenny pomysł, że w sto-

111 Szersze omówienie tematu w: Agnieszka Cubała, Skazani na zagładę? 15 sierpnia 1944 Sen o wolności
a dramatyczne realia, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2106
112 Rozkaz został wydany dnia 14 sierpnia 1944, jednak 15 sierpnia 1944 ogłoszono go przez BBC, w Stacji
Nadawczej Armii Krajowej „Błyskawica”, w Polskim Radiu i prasie powstańczej.
113 Tadeusz „Bór” Komorowski, Armia Podziemna, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994, s. 333
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„Idą, idą pochody, dokąd idą,
których prowadzi jak wygnańców łaski
ląd krążący po niebie. A może 
niebo po lądzie dmące piaskiem
tak kształt ich zasypuje. Jak noże
giną w chlebie pogrążone – tak oni
z wolna spływają. Piach ich pokrywa.

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni.”
Krzysztof Kamil Baczyński, „Historia”



licy brakowało zarówno żywności, jak i amunicji. Na dodatek, jak widać na przykładzie
sytuacji w Rejonie AK „Gątyń”, odziały Batalionów Chłopskich nie wzięły udziału w wal-
kach powstańczych, nie uprzedzając o tym wcześniej na dodatek AK, co doprowadziło
do tego, że realizacja części założonych zadań była z założenie niemożliwa. W rejonie Pyr
i Dąbrówki pluton 1713, złożony z żołnierzy BCH nie stawił się na punkt koncentracji. 

Jeden z oficerów sztabu Komendanta AK - płk. Felicjan Majorkiewicz, tak napisał 
o tej propozycji: „W sztabie wciąż trwa dyskusja nad inicjatywą, która parę dni temu
wyszła ze Stronnictwa Ludowego - uruchomienia oddziałów Batalionów Chłopskich na
odsiecz Warszawie. Gen. „Grzegorz” [gen. Tadeusz Pełczyński] podchwycił tę myśl roz-
szerzając ją na wszystkie oddziały i zgrupowania AK”114. Tak powstał pomysł przepro-
wadzenia projektu, który przypisywany jest jedynie gen. Tadeuszowi Komorowskiemu.
I za który oficer w literaturze przedmiotu jest tak często krytykowany. A, jak się okazuje,
do uczestnictwa w genezie wydania tego rozkazu „przyznaje się” też stronnictwo PPS.
W swoich wspomnieniach Zygmunt Zaremba „Marcin” zanotował, że Kazimierz Pużak,
przewodniczącym RJN, wysłał do niego list, w którym zawarł pytanie, „Czy nie należa-
łoby rozszerzyć Powstania na okręg warszawski, by zdobyć szerszy oddech i bezpośredni
styk z nacierającą armią sowiecką? Zagadnienie to nurtowało wszystkich.”115 Sam Kazi-
mierz Pużak potwierdził tę wersję, pisząc: „Uważaliśmy (…), że gdyby nawet tylko czę-
ściowo udało się niektórym oddziałom AK przebić do Warszawy – to już sam apel 
o pomoc rzucony w kraj miałby ogromne znaczenie dla rozwoju powstania”116.  

Konsekwencją niniejszych rozmów było wydanie przez gen. Tadeusza Komorow-
skiego „Bora” rozkazu wzywającego wszystkie dobrze uzbrojone oddziały AK do marszu
z odsieczą dla Warszawy. „Walka o Warszawę przeciąga się. Prowadzona jest przeciw
wielkiej przewadze nieprzyjaciela. Położenie wymaga niezwłocznego marszu na pomoc
Stolicy. Nakazuję skierować natychmiast najbardziej pośpiesznymi marszami wszystkie
rozporządzalne dobrze uzbrojone jednostki AK z zadaniem bicia sił nieprzyjaciela, znaj-
dujących się na peryferiach i przedmieściach Warszawy i wkroczenia do walki wewnątrz
miasta”117.

Po latach tak komentował swoją decyzję: „Rozkaz ten mógł w praktyce wywołać
znaczne wzmożenie działań partyzanckich na całym szerokim zapleczu frontu niemiec-
kiego i dywersję na tyłach wojsk niemieckich atakujących Warszawę. Liczyłem nadto, że
jeśli nawet przebicie się oddziałów prowincjonalnych do miasta nie będzie możliwe, za-
silą one znacznie oddziały w Puszczy Kampinoskiej, nie tylko ludźmi, lecz także i bronią. 

114 Felicjan Majorkiewicz, Lata chmurne lata dumne, Warszawa 1983, Instytut Wydawniczy Pax, s. 220
115 Zygmunt Zaremba, Wojna i Okupacja, w: Socjaliści w Powstaniu Warszawskim, 1944r., Oficyna Gra-
ficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2004, s. 32 
116 Kazimierz Pużak, Wspomnienia 1939-1945, Towarzystwo Wydawnicze „Graf”, Gdańsk 1989, s. 68
117 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. IV, lipiec-październik 1944, Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich, Wrocław – Warszawa 1991, s. 107
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Oddziałom Armii Krajowej pozostającym w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy
wydałem rozkaz, by nie walczyły, lecz zajęły się zaopatrzeniem miasta w żywność i broń.
Doszedłem do przekonania, że pomoc tego rodzaju jest w tej chwili potrzebniejsza niż
bezpośredni ich udział w walce. Nasze zapasy żywności nagromadzone przed rozpoczę-
ciem „Burzy” w Warszawie już się wyczerpały”118.

Ostatecznie okazało się jednak, że rozkaz ten stał się jednym z najbardziej kontrower-
syjnych, dyskutowanych, a także bez konsekwencji niewykonywanych rozporządzeń spoś-
ród wszystkich, wydanych przez Komendanta AK. W literaturze przedmiotu od lat trwa
dyskusja na temat tego, czy w ogóle był to ‘rozkaz czy jedynie apel’? Czy akcja ta miała
być tylko demonstracją o charakterze wojskowo-politycznym, mającą wywołać żywsze
reakcje aliantów zachodnich? Czy też faktycznie liczono na pozyskanie realnej pomocy,
którą mogły zapewnić jedynie oddziały znajdujące się w okolicach samej stolicy?

W odpowiedzi na rozkaz nastąpiła szeroka mobilizacja w terenie. A w jej następstwie
marsz oddziałów z całej Polski - z odsieczą dla Warszawy. Wzięli w nim udział m.in. żoł-
nierze nawet z tak dalekich rejonów jak Bory Tucholskie, Częstochowa, Katowice, Kra-
ków czy Lwów. Jednak los jednostek, które wykonały rozkaz, był najczęściej podobny.
Większość oddziałów została rozbita przez wojska niemieckie lub rozbrojona przez od-
działy Armii Czerwonej. Żołnierze ginęli w bezpośrednich potyczkach, albo trafiali na
Majdanek, a stamtąd do więzień w ZSRR lub łagrów. W najlepszym przypadku włączono
ich do Armii Berlinga. 

Zdarzało się również często i tak, że oddziały wykonywały koncentrację, jednak nie
widząc możliwości przedarcia się do stolicy, rozwiązywały ją. W innych przypadkach
przechodziły część trasy, wracając do konspiracji i kontynuowania zadań „Burzy”. Nie-
stety konsekwencją tych działań stało się zdekonspirowanie wielu żołnierzy, a w na-
stępstwie ich aresztowanie lub nawet stracenie.

Komenda AK najbardziej liczyło na dotarcie do stolicy żołnierzy z Okręgu „Jodła”. Po
otrzymaniu rozkazu, dowództwo tej jednostki zarządziło koncentrację. Akcja otrzymała
kryptonim „Zemsta”. Miał w niej wziąć udział inspektorat radomski, starachowicki, kie-
lecki, sandomierski i częstochowski. Na czele Korpusu Kieleckiego AK stał wówczas Jan
Zientarski „Mieczysław”, a jego szefem sztabu był ppłk. Wojciech Borzobohaty „Wojan”.
Zmobilizowano około 7500 ludzi, co poza samym Powstaniem Warszawskim, stanowiło
największą koncentrację oddziałów AK. Przesuwające się jednostki w kilku miejscach
odbyły niewielkie potyczki z Niemcami. 

Dnia 23 sierpnia 1944 nadeszła z Warszawy depesza od płk. Antoniego Chruściela
„Montera”, w której informował o rozmieszczeniu sił nieprzyjaciela na przedpolach War-
szawy i żądał uderzenia na Ochotę z rejonu Nadarzyna, a po jej zajęciu - na Stare Miasto.
Tego dnia płk. „Mieczysław” zwołał odprawę wyższych oficerów. Po wysłuchaniu mel-

118 Tadeusz „Bór” Komorowski, op.cit., s. 335
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dunków operacyjnych i wywiadowczych, analizie sytuacji oraz braku odpowiedzi Ko-
mendanta AK na pytanie, czy, pomimo trudności, akcja ma być nadal realizowana, osta-
tecznie zrezygnowano z jej kontynuowania. 

Zbigniew Zieliński, jeden z uczestników marszu, po latach napisał: „Dla szarego żoł-
nierza-partyzanta była to niezrozumiała decyzja. Nastąpiła gorycz i rozczarowanie. (…)
Dziś zupełnie inaczej na to patrzymy. Zrozumieliśmy realizm komendanta okręgu. Po
wojnie, na jednym ze spotkań (…) powiedział: ‘Wiem, co czuliście wtedy w koneckich
lasach, kiedy zawróciłem was z marszu na Warszawę. Wiem, coście o mnie myśleli. To
był mój rozkaz. Moja decyzja. Podjąłem ją na własną odpowiedzialność. Nie myślcie,
że przyszło mi to łatwo. Ale do dziś uważam, że postąpiłem słusznie. Chcę, żebyście
mnie zrozumieli. (…) Odmówiono nam pomocy. Byłem odpowiedzialny za was wszyst-
kich. Nie chciałem takiego bohaterstwa. Teraz stoicie tu - żywi. Możecie mnie sądzić.”119

Do Warszawy udało się dotrzeć oddziałom, które stacjonowały w Puszczy Kampino-
skiej (wzięły one udział w najbardziej krwawej akcji Powstania Warszawskiego - dwu-
krotnym, nieudanym ataku na Dworzec Gdański) oraz w Lasach Chojnowskich (część
żołnierzy przedarła się na Sadybę i Mokotów). 

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że najbardziej skutecznie akcję rea-
lizował oddział konny por. Bolesława Ostrowskiego „Lancy”. Być może dlatego, że była
to niewielka, sprawnie działająca jednostka, której dowódca nie podporządkował się
rozkazom ani AK, ani NSZ, ani BCh. Choć różne źródła przypisują mu przynależność do
tych wszystkich struktur. W sierpniu żołnierze „Lancy” walczyli w rejonie Góry Kalwarii
i Piaseczna, niszcząc kolumnę amunicyjną, likwidując sztab jednostki niemieckiej, roz-
bijając posterunek Wehrmachtu, wysadzając tory na stacji koło Zalesia - na linii War-
szawa-Radom. Jednak, jak wynika z niektórych relacji, postawa tego oddziału bywała
dość dwuznaczna i kontrowersyjna. 

Akcja marszu z pomocą walczącej Warszawie zakończyła się niepowodzeniem i nie-
potrzebnymi ofiarami. Jerzy Kirchmayer twierdził, że rozkaz był niewykonalny i szkod-
liwy, a oddziały partyzanckie realizujące go zostały niepotrzebnie narażone na długie 
i często katastrofalne w skutkach marsze. Z opinią tą nie zgadzał się jednak Antoni Przy-
goński. Z raportów niemieckich wynika bowiem, że dowództwo Wehrmachtu obawiało
się bardzo aktywności AK na zapleczu Warszawy. Wojska nieprzyjaciela dysponowały
bowiem na tym terenie nielicznymi siłami, dlatego nie były w stanie zabezpieczyć się
wystarczająco przed atakami z tej strony. Obawiano się także zmasowanego natarcia
strony polskiej na infrastrukturę transportową w okolicach stolicy, co mogło doprowa-
dzić do swoistego paraliżu. 

Najbardziej trafnie rozkaz ten ocenił jednak najprawdopodobniej Józef Krzyczkowski
„Szymon” - dowódca Grupy „Kampinos”. Stwierdził, że: „Taki rozkaz i to nadany fonią

119 Zbigniew Zielińśki, Mówili - ‘Nie ma Warszawy’, „Stolica” 1988 nr 41
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można było wydać tylko w sytuacji szczególnie dramatycznej. Znaczyło to przecież, że
wszyscy dowódcy, gdzie by nie byli - blisko czy daleko Warszawy – mają słać odsiecz
Warszawie. Z natury rzeczy nie może to być akcja zorganizowana, wzajemnie powiązana
i jednolicie dowodzona, lecz samorzutne działanie każdego dowódcy, który ma w dys-
pozycji uzbrojonych ludzi” 120.

Ciekawa jest także opinia Zenona Tarasiewicza, który twierdzi, że nie można było li-
czyć na skuteczność wydanego przez „Bora” rozkazu, ponieważ przede wszystkim nie
było jasne czy to rozkaz, czy apel. Jeśli rozkaz, to wydany był bez wytycznych wykonaw-
czych - kto, gdzie i pod czyim dowództwem ma dojść i co zaatakować. Jeśli apel, to o
wątpliwym skutku dla walczących, a narażający bezpieczeństwo jego realizatorów i po-
wodujący jeszcze większe straty. Jednak pomoc z zewnątrz mogła być skuteczna, gdyby
została opracowana i kierowana przez fachowy sztab, posiadający rozeznanie sytuacji,
informacje o położeniu przeciwnika, a także dysponujący odpowiednimi siłami włas-
nymi. Byłoby to jednak jedynie możliwe w wypadku, gdyby sztab taki istniał poza War-
szawą, co jak wiadomo nie miało miejsca121. 

120 Józef Krzyczkowski „Szymon”, Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944, Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Warszawa 1962, s. 275
121 Zenon Tarasiewicz, Wspomnienia żołnierza, PWN, Warszawa 1994, s. 70-71
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„Biuletyn Informacyjny” nr 55 z dnia 18 sierp-
nia 1944

„Biuletyn Informacyjny” nr 53 z dnia 16 sierpnia 1944

Jeden z powstańców mokotowskich - najpraw-
dopodobniej żołnierz, który przedarł się do
stolicy z Lasów Chojnowskich, ze zbiorów
Stanisława Kopfa
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„Barykada” nr 4 z dnia 15 września 1944

Widok pałacu w Wilanowie, przedwojenne zdjęcie lotnicze, zbiory Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego w Krakowie





Największy problem powstańczej Warszawy stanowił brak broni, zwłaszcza przeciw-
pancernej, jak również stała obawa, że za chwilę skończy się amunicja. Oczywiście część
niezbędnego uzbrojenia można było zdobyć na nieprzyjacielu. W taki sposób można
było jednak zaspokoić kroplę w morzu potrzeb powstańczej armii. Jedyne rozwiązanie
dla zaistniałego problemu widziano w pomocy z zewnątrz - w zrzutach lotniczych.
Postawa ta widoczna była w coraz bardziej dramatycznym tonie depesz, które codzien-
nie wysyłane były ze stolicy do władz wojskowych w Londynie i do bazy lotniczej w Brin-
disi - „Odczuwamy dotkliwy brak amunicji. Czekamy na zrzuty”122 czy też „Żądamy
kategorycznie pomocy w amunicji i broni ppanc. natychmiast i w dniach następnych.
(…) My postawiliśmy wszystko na utrzymanie stolicy - zdobądźcie się na wysiłek”123. Za-
gadnienie alianckiej pomocy zrzutowej dla walczącej stolicy pojawiało się również jako
częsty temat rozmów na arenie międzynarodowej, m.in. w wymianie depesz pomiędzy
gen. Tadeuszem Komorowskim „Borem”, premierem Stanisławem Mikołajczykiem, Wo-
dzem Naczelnym - gen. Kazimierzem Sosnkowskim „Godziembą”, komendantem bazy
we Włoszech (w Brindisi) - płk. Ryszardem Dorotycz-Malewiczem „Hańczą”, premierem
Wielkiej Brytanii - Winstonem Churchillem, prezydentem USA - Franclynem D. Roose-
veltem, przywódcą ZSRR - marszałkiem Józefem Stalinem czy dowódcą lotnictwa ob-
szaru Morza Śródziemnego - marszałkiem Johnem Slessorem.

122 Depesza z dnia 3 sierpnia, s. 47
123 Depesza z dnia 4 sierpnia dowódcy AK do Sztabu Naczelnego Wodza, s. 53-54
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„Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.”

Krzysztof Kamil Baczyński, ***

Zrzutowiska w lasach 
Kabackim i Chojnowskich 



Jak się jednak okazało, loty z pomocą dla stolicy okazały się zadaniem nie tylko nie-
zwykle ryzykownym, ale i nadzwyczaj trudnym do realizacji. Na ich wykonanie wpływały
bowiem, poza problemami technicznymi, doświadczeniem i kwalifikacjami załóg - także
wątki dotyczące sfery politycznej, międzynarodowej, militarnej i psychologicznej. Na
dodatek strona polska i alianci zachodni patrzyli na sprawę zrzutów dla Powstania z cał-
kiem innej perspektywy. Komendant AK – gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, wspomina-
jąc czas Powstania Warszawskiego, pisał: „Wedle naszych obliczeń zrzut 5 ton amunicji
dokonany co noc umożliwiłby nam przetrwanie i utrzymanie wszystkich stanowisk. Za-
opatrzenie takie wymagało regularnego nalotu 5 samolotów na dobę”124. Jednak, aby
powstańcy mogli faktycznie otrzymać taką ilość broni, należałoby dziennie wykonać
znacznie większą ilość zrzutów. Miały na to wpływ: ograniczona pożarami celność zrzu-
tów, niewielkie rozmiary zrzutowisk w mieście, niemiecka obrona przeciwlotniczą i my-
śliwce. Dodatkową trudność stanowił brak wystarczającej ilości przeszkolonych załóg 
i samolotów odpowiedniego typu, a także stan techniczny tych, na których latano. Ko-
lejnym czynnikiem uniemożliwiającym wykonanie tego zadania był podział stref wpły-
wów dokonany już w 1943 roku w Teheranie, skazujący Polskę na uzależnienie od ZSRR.
Jak również brak zgody Stalina na lądowanie samolotów aliantów zachodnich, po do-
konaniu zrzutu, na lotniskach zajętych przez Armię Czerwoną. 

Pomimo tych wszystkich trudności lotnicy sami zgłaszali się na ochotnika do owych
‘hazardowych’ zadań, określanych przez nich mianem ‘Warsaw Concerto’. Jak wspomi-
nał Tadeusz Rolski: „Pierwszą myślą każdego lotnika było lecieć z pomocą walczącym
w kraju braciom. Udzielenie tej pomocy w chwili, gdy waliła się w gruzy przemoc hitle-
rowska w Polsce, było celem, dla którego znaleźliśmy się na obczyźnie i walczyliśmy
przez pięć lat. Wiedzieliśmy również, że w razie załamania się powstania zemsta roz-
wścieczonych hitlerowców przekroczy wszystkie dotychczasowe bestialstwa. Prawie
każdy z nas miał w Warszawie kogoś z rodziny, przyjaciół czy bliskich, którym groziła
śmierć. Tak więc do spraw ogólnych doszły osobiste. Nieść pomoc walczącej Warszawie
znaczyło ratować od śmierci bliskich.”125

Niestety straty, jakie przynosiły te operacje, były ogromne, dlatego marszałek Slessor
wstrzymał całą operację, uznając ją za zbyt kosztowną. W wyniku nacisków międzyna-
rodowych zakaz lotów do Polski wydawał i zdejmował trzykrotnie. O tym, co wówczas
czuli polscy piloci, oczekujący na rozkaz wylotu we włoskich bazach lotniczych, opowie-
dział jeden z nich: „Mój Boże, być teraz z wami! (…) Lecieć nad Warszawą, mając taką
broń (…) Zamek, Poczta Główna, Stare Miasto - wiem, jak one wyglądają z powietrza.
Znam każdy zaułek, niemal każdy dom. Wiedziałbym, jak strzelać, żeby was nie trafić.
Mógłbym wam pomóc. Moglibyśmy razem zwyciężyć. Ale muszę czekać. Dobrze uzbro-

124 Tadeusz „Bór” Komorowski, op.cit. s. 322
125 Tadeusz H. Rolski, Uwaga, wszystkie samoloty, Warszawa 1974, s. 324
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jony, silny, gotów do walki - muszę czekać na rozkaz”126. Inny z nich - Zbigniew Neuge-
bauer, dodał: „Klniemy wszyscy w duchu Niemców i Anglików. Siedzimy w samym cen-
trum potęgi lotniczej, braliśmy udział w nalotach, ba w jakich nalotach, po tysiąc
samolotów na jedno miasto, teraz tłuczemy się pojedynczo, jak złodzieje, z cennym ła-
dunkiem, który i tak jest kroplą w morzu. Kilkadziesiąt metrów pod nami mordują
miasto. Rozpacz ogarnia człowieka. Nie ma tej satysfakcji, jaką daje wyrzucenie kilku
ton bomb i świadomość, że posłało się do diabła kilkudziesięciu Niemców. Okropna nie-
moc. Żeby tak chociaż dwieściepięćdziesiatkę zwalić tamtym na łeb. Jedna bomba ozna-
czałaby tyle samo mniej ładunku broni”127. 

Niestety samo oddanie zrzutu nad stolicą było zadaniem wyjątkowo trudnym, po-
nieważ, jak opowiadali lotnicy, „Warszawa stanowiła morze ognia”128. Dlatego dużego
znaczenia nabierały zrzutowiska usytuowane niedaleko Warszawy, z których w ramach
„marszu z odsieczą stolicy” i indywidualnych transportów broni, można było dostarczać
broń powstańcom walczącym w Warszawie. Kiedy więc zachodziły nieprzewidziane
okoliczności, samoloty leciały nad Puszczę Kampinoską lub Lasy Chojnowskie. Napisał
o tym jeden z uczestników misji – Brytyjczyk, Leo V. Craven: „Na odprawie powiedziano
nam, że nasze miejsce przeznaczenia płonęło, i rzeczywiście z odległości 80 mil zoba-
czyliśmy czerwoną łunę na horyzoncie. Nie trzeba było kłopotliwego odczytywania
mapy. ‘Celuj prosto na czerwoną łunę, kapitanie!’ (…) Dusquesne odnalazł główną ulicę
prowadzącą do centrum miasta, przypuszczając, że tam lada chwila odnajdzie budynek
Poczty Głównej po prawej stronie. Każdy budynek był objęty pożarem, centrum miasta
gorzało. Nie można było nic rozpoznać - bo był to jeden ogromny płomień, w którym
zapewne znalazła się Poczta. Płomienie sięgały do wysokości, na której znajdował się
nasz samolot. Jeżeli zrzucilibyśmy ładunek, to liny spadochronów spaliłyby się od razu
posyłając drogocenny zasobnik z bronią i amunicją na pewną stratę, na rozbicie się. Nie
było żądnej wątpliwości, że nasze główne zadanie nie mogło być wykonane, zdecydo-
waliśmy się szybko podążyć do drugiej strefy, położonej na północnym zachodzie i do-
konać zrzutu na ślepo”129. 

Najwięcej zrzutowisk znajdowało się w Puszczy Kampinoskiej. W Lesie Kabackim
była placówka „Kabaty”. Zaś w Lesie Chojnowskim - placówka „Kanapa”, znajdująca się
niedaleko Baniochy, Łubnej i Kawęczynka (na tzw. Saharze), placówka „Rogi” - miesz-
cząca się niedaleko miejscowości Łoś - Rogatki czy też kolejna - w pobliżu Runowa. 

126 Lyne Olsen i Stanley Cloud, Sprawa honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski, Zapomniani bohaterowie II
wojny światowej, AMF Plus Group, Warszawa 2004, s. 320
127 Zygmunt Neugenauer, Wracajcie szczęśliwie do bazy, Warszawa 1971 lub 1974 , s. 301-302
128 Ludomir A. Rayski, w: Janusz K. Zawodny, Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 362
129 Leo W. Craven w: Janusz K. Zawodny, Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 357
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O tym, jak w tym ostatnim miejscu przygotowywano oznaczenie zrzutowiska opowie-
dział Henryk Olszewski „Jodełka” z mokotowskiego Pułku „Baszta”: „Na zrzutowisko
naprowadzało się w ten sposób, że paliło się z dwóch stron ogniska na drogach albo
tam, gdzie była wolna przestrzeń. To było znakiem, gdzie mają zrzucać. Część trafiała.
Część trafiała do chłopów. Nie odzyskaliśmy tego, ginęło to. Spadochrony na ogół ginęły,
bo to była bardzo cenna rzecz” 130. Inny sposób przedstawił Stefan Pawlak „Zarewicz” 
z IV Obwód Ochota: „Tak, mała polanka była w lesie, ona była niby rozświetlona pękami
palących się jałowców. Było pięć chyba gniazd jałowców i pojemnik mniej więcej koło
tego spadł”131.

Władysław Pietrzak „Prus” dodał, że kiedy czekał na zrzut w lesie w okolicach Ba-
niochy, słuchali radia. Szyfrem nadawana była bowiem informacja na temat tego, czy
danego dnia przybędą samoloty z pomocą dla Powstania, czy też nie. Jedna melodia
oznaczała, że nie będzie zrzutu - był to „Chorał” Karola Ujejskiego, znany lepiej pod
nazwą „Z dymem pożarów…”. Informację z pozytywną dla powstańców wiadomością
przynosiła piosenka „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”.

Najwięcej zrzutów przejmował niestety oddział por. „Lancy”, który wyspecjalizował
się w przejmowaniu zrzutów. O tym, jak wyglądało zawiadomienia o miejscu zrzuto-
wiska, a później poszukiwanie zasobników opowiedział Anatoliusz Nowakowski „Max”
z oddziału por. „Lancy”. „Którejś nocy nadleciał ciężki samolot. (…) Wartownik, który
tej nocy stał na warcie, miał na szczęście latarkę i jak ten samolot nadleciał, to on mu
zrobił kilka znaków szczególnych. Ten samolot poleciał, zrobił krąg, a w międzyczasie
wartownik (…) obudził od razu porucznika [„Lancę”]. On poderwał cały oddział i w mo-
mencie, kiedy samolot nadleciał drugi raz, to tylko można było patrzeć po niebie, bo
tak w lesie, to nic nie widać, a na niebie sylwetka samolotu była bardzo widoczna 
i widać było odrywające się pojemniki i spadochrony. Otrzymaliśmy wtedy dziewięć po-
jemników z bronią, pojemniki spadły na las. Od razu dowódca ustawił nas w tyralierę 
i weszliśmy do lasu, żeby jak najszybciej przejąć zrzut. Oczywiście w lesie było tak
ciemno, że trudno było się poruszać, ale niektórzy mieli lampy od wozów chłopskich.
[Weszliśmy] w las po omacku, ale szliśmy. Doszliśmy do miejsca, gdzie pojemniki na
spadochronach wisiały od samej góry lasu aż do [ziemi, nie było trudno je ściągnąć].”132

Pozbierali je więc szybko, bojąc się by nie ubiegł ich jakiś inny oddział. Niestety tak to
wówczas wyglądało, dlatego do właściwych adresatów zrzutów – oddziałów AK, spie-
szących z pomocą walczącej stolicy, docierało tak mało broni. Jak dalej relacjonuje,
„Dwa czy trzy wozy zostały zaprzężone i też wjechały do lasu. Załadowaliśmy wszystko.
Przywieziono to do oddziału. Później następowało zapoznanie z tym, co mamy. Tam

130 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/henryk-olszewski, 1866.html (dostęp 23.04.2109)
131 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/stefan-pawlak, 958.html (dostęp 2.05.2019
132 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/anatoilusz-nowakowski,2600.html (dostęp 25.05. 2019)
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były dwa PIAT-y (granatniki do strzelania z ramienia do czołgów), dwa erkaemy Breny
angielskie (lekki karabin maszynowy, ale dość skuteczny). Poza tym było trochę broni 
z włoskiego frontu: karabiny mauzer, poniemieckie (to na pewno była broń zbierana 
z pól we Włoszech), włoskie Fiaty (pistolety maszynowe przypominające wyglądem
[niemiecki] pistolet maszynowy Bergmann). Oprócz tego dostaliśmy jeszcze kilka re-
wolwerów Smith-Wesson, tak zwane kolty, do tego amunicja i granaty. To było przekła-
dane sortami wojskowymi, żeby się w czasie upadku nie potłukły, nie odkształciły. (…)
Powstała sytuacja, że mamy więcej broni niż ludzi, co się rzadko zdarzało, jeśli chodzi 
o Powstanie, bo przeważnie byli ludzie, a nie było broni”133.

133 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/anatoilusz-nowakowski,2600.html (dostęp 25.05. 2019)
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Marszałek John Slessor -
dowódca lotnictwa obszaru
Morza Śródziemnego, który
miał decydujący głos w sprawie
dokonywania zrzutów dla po-
wstańczej Warszawy

Wiersz Zbigniewa Jasińskiego „Rudego” pt. „Żądamy amunicji” (inny tytuł „Apel Warszawy”),
źródło: „Baszta” nr 12 z dnia 5 września 1944

Liberator B-24 latający z pomocą zrzutową dla Warszawy,
zbiory Stanisława Kopfa
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Polscy lotnicy, uczestniczący w hazardowych lotach nad Warszawę, stoją przed ‘swoim’ Hali-
faxem na lotnisku Campo Casssale w Brindisi, zbiory Stanisława Kopfa

Halifax MK II latający z pomocą zrzutową dla Warszawy, zbiory Stanisława Kopfa





Podczas Powstania Warszawskiego Piaseczno stało się zarówno dla żołnierzy wal-
czącej stolicy, jak i dla towarzyszącej im ludności cywilnej miejscem, w których po wy-
jątkowo trudnych doświadczeniach mogli otrzymać pomoc, wsparcie, dach nad głową,
talerz gorącej zupy, opiekę medyczną, ale i równie ważne w trudnych sytuacjach dobre
słowo. Po wręcz koszmarnych czasami przeżyciach tutaj odnajdywali swój mały azyl.

Było to możliwe dzięki temu, że mieszkańcy Piaseczna ze zrozumieniem, serdecz-
nością i chęcią pomocy podeszli do przybyłych warszawiaków, otwierając przed nimi
nie tylko drzwi swoich domów, kieszenie, ale i serca. Choć każdy zdawał sobie sprawę,
że za udzielenie tego typu pomocy grożą bardzo poważne sankcje, takie jak choćby spa-
lenie domu czy też rozstrzelanie mieszkańców. A o tym, że Niemcy traktowali całą
sprawę poważnie świadczyły choćby wydarzenia, które rozegrały się w Orężnej i egze-
kucja wykonana w Zalesiu Dolnym.

Jednym z miejsc, gdzie na pomoc mogli liczyć przedzierający się ze stolicy żołnierze
Pułku „Baszta”, okazała się plebania kościoła św. Anny. A dowiadujemy się tego z relacji
kpr. Mariana Ślusarczyka „Zaremby”. „Co w tej sytuacji zrobić, trzeba do Piaseczna się
dostać. (…) Mówię: ‘Wiem, gdzie mieszka ksiądz Zając, [to niedaleko]’. W momencie,
kiedy uważałem, że jest ciszej, spokojniej, przeskoczyłem szosę i do księdza Zająca. 
(…). Powiedziałem, że jestem z chłopakami, że po [pierwszym boju] i takich przeżyciach
jesteśmy. Byłem oblepiony błotem, to wszystko było do mnie przylepione. [Mówią]:
„Dawaj ich tu prędko wszystkich do mieszkania”. (…) Księża pomogli, duża miednica,
gorąca woda, gospodyni, generalne mycie u księży, bielizna księżowska. Jak nas prze-
brali, to wyszedłem [sam] na Piaseczno, ludzie się zaczęli ruszać, bo w Warszawie Po-
wstanie, a w Piasecznie normalny ruch, poirytowani, ale się ludzie ruszają, czym prędzej
poszedłem do swoich przyjaciół do państwa Gajewskich, do Gajdarskich. Tam złapaliśmy
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„Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała
i runął na nas grzmiąc ognisty strop,
błogosławieni ci, co im za mała,
była ta trwoga dla serc i dla rąk.”

Krzysztof Kamil Baczyński, *„Dzieło dla rąk”

Piaseczno jako azyl dla powstańców 
i ludności cywilnej Warszawy



kontakt [z łączniczkami] jak dostać się do Chojnowa. Do Chojnowa łączniczki miejscowe
nas przeprowadziły”.134

Kolejnym miejscem, w którym zarówno żołnierze, ale i cywile mogli otrzymać pomoc,
stał się szpital piaseczyński. Sama historia jego lokalizacji jest tak ciekawa, że warto ją
choćby w skrócie przybliżyć. Podczas okupacji piaseczyński ośrodek zdrowia mieścił się
w dwuizbowym lokalu przy ul. Kościuszki 8. W pierwszych dniach sierpnia, dzięki stara-
niom Henryka Danielewicza (lekarza i dotychczasowego kierownika Ośrodka Zdrowia 
w Piasecznie) i Zygmunta Tołtyżyńskiego (przewodniczącego piaseczyńskiej Rady Głównej
Opiekuńczej i zastępcy burmistrza), a także samego burmistrza Karola Rotszylda 135 (był
Reichsdeutschem, ale bardzo pozytywnie nastawionym do Polaków i otwartym na po-
trzeby mieszkańców miasta), szpital został przeniesiony do drewnianego budynku szkoły
powszechnej przy ul. Świętojańskiej 12. Po jakimś czasie, kiedy w mieście pojawiły się
pierwsze przypadki tyfusu plamistego, koniecznością stało się otworzenie oddziału we-
wnętrznego. Wtedy nastąpiła kolejna przeprowadzka - tym razem do ceglanego budynku
przy ul. Kościuszki 49. (Po wyzwoleniu ośrodek przeniesiony został do tzw. jasnego domu,
mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 23/25, w którym przed wojną znajdował się siero-
ciniec dla dzieci, podczas okupacji siedziba Hitler-Jugend oraz ośrodek Lebensborn136).

Jak wynika ze wspomnień i relacji, w zasadzie już od dnia 2 sierpnia 1944 do pia-
seczyńskiego ośrodka zdrowia zaczęli przenikać ranni w walkach powstańcy. Widząc
potrzebę chwili doktor Henryk Danielewicz i Zygmunt Tołtyżyński, przekonali bur-
mistrza Rotszylda do zorganizowania „Szpitala Miejskiego dla cywilnych w Piasecz-
nie”, który faktycznie stał się jednak szpitalem powstańczym. I to ta druga nazwa
zapisała się w pamięci społecznej. W pracach nad jego powstaniem ogromną rolę
odegrały jeszcze dwie kobiety - Kazimiera Danielewiczowa i Janina Skorupińska. Osta-
tecznie ośrodek funkcjonował od 6 sierpnia 1944 do lutego 1945roku. Pracowali tam
m.in.: Henryk Danielewicz (dyrektor szpitala), Bolesław Hryniewiecki (naczelny chi-
rurg) oraz lekarze: Zygmunt Pogorzały, Czesław Niedzielski, Bolesław Górnicki, Kazi-
mierz Bacia, Stanisław Zamęcki, Władysław Bobrowski, Janusz Welke. Przełożoną
pielęgniarek została Janina Zagórska, pod której nadzorem pracowały jako pielęg-
niarki, sanitariuszki i ochotniczki: Kazimiera Sobańska, Alicja Szubiańska137, Maria
Guzikowska, Alicja Guzikowska, Alicja Nassal, Maria Morawska, Helena Malinowska,
Irena Sadurska, Zofia Kruszewska, Krystyna Szubiańska, Helena Lenarczyk. Intenden-
turę prowadziła Janina Skorupińska, a pracami porządkowymi zajęły się Genowefa

134 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/marian-slusarczyk,866.html (dostęp 21.04.2019)
135 W literaturze przedmiotu pojawia się różna wersja zapisu jego nazwiska
136 Relacja Janiny Skorupińskiej, Zapiski okupacyjne Janiny Skorupińskiej, mieszkanki Piaseczna, w czasie
okupacji - członka P.C.K., R.G.O., oraz ruchu oporu - A.K., dotyczące poza Warszawą Szpitala Powstańczego
w Piasecznie, otwartego 6 sierpnia 1944r, Zbiory Centrum Kultury w Piasecznie
137 W jednej z relacji występuje również zapis nazwiska Szubianka
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Madziarska i Agnieszka Kubicka. W szpitalu dokonano ponad 1500 zabiegów chirur-
gicznych i operacji138. 

W pomoc na rzecz szpitala w ogromnym stopniu włączyli się jednak przede wszyst-
kim sami mieszkańcy miasta. Można wręcz powiedzieć o swego rodzaju pospolitym ru-
szeniu ludzi dobrej woli. Przynoszono łóżka, sienniki, pościel, opał, a przede wszystkim
środki sanitarne i żywność. Gorące posiłki przygotowywane były w kuchni RGO, działa-
jącej na rogu ul. Czajewicza i Sienkiewicza (ul. Czajewicza 18). Po jakimś czasie powstała
i druga, zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza 6. Jej kierowniczką została Janina Kozimiń-
ska. Franciszek Nasal, kierownik młyna, organizował dla szpitala dodatkowe przydziały
mąki, zaś lekarz weterynarii - Konstanty Morawski - przydziały mięsa. O lekarstwa i
środki sanitarne zatroszczył się natomiast miejscowy aptekarz - Kazimierz Kotwica. Nie-
stety pomimo wysiłków i starań nie wszystkich pacjentów udało się uratować. Po-
trzebne były więc i trumny, które bezpłatnie przygotowywał jeden ze stolarzy. Jak
podkreśliła Janina Skorupińska, szpital piaseczyński stał się instytucją skupiająca wszyst-
kich ludzi dobrej woli, chcących nieść pomoc potrzebującym, zaś przez cały czas dzia-
łania placówki jego ‘dobrymi duchami’ okazali się przewodniczący RGO - Zygmunt
Tołżyński, stojąca na czele piaseczyńskiego PCK- Helena Geysztorowa, a także Józefa
Danielewiczowa, Zuzanna Rowińska i sama Janina Skorupińska. 

O tym, jak wyglądała praca w tym ośrodku opowiedziała również pracująca tam He-
lena Lenarczyk-Rdzanek „Emilka-Mila”: „Rannych przybywało, bo trwały walki, a po-
nadto często atakowały radzieckie samoloty, które zrzucały bomby gdzie popadło.
Szpital był przepełniony, brakowało leków, łózek, sprzętu - wszystkiego. Lekarze, pie-
lęgniarki, wolontariuszki cudów dokonywali, aby tylko ludziom pomóc. W tamtym okre-
sie często do szpitala przychodził mój brat, Kazik. Odwiedzał ciężko rannego strzelca
Wiesia Osieckiego z oddziału partyzanckiego por. „Lancy”. Wiesio zmarł 1 listopada
1944 r., pochowany jest na naszym cmentarzu. Miał szesnaście lat”139. 

Niemcy byli oczywiście świadomi tego, że do miasto napłynęło wielu uchodź-
ców. Nieustannie sprawdzali więc dokumenty. Jeśli ktoś miał Kennkartę z warszaw-
skim adresem, natychmiast wysyłany był na roboty do III Rzeszy. Wyszło zresztą
specjalne rozporządzenie, zgodnie z którym nowoprzybyli mieli obowiązek zgła-
szania się do miejscowej żandarmerii. O tym, że cała akcja prowadzona była na
wielką skalę świadczy fakt, że: „W październiku 1944 r., w dwóch okresach Niemcy
otoczyli wojskiem całe miasto i wyłapali uciekinierów z Warszawy w liczbie około
1000 osób”140. Dlatego pracownicy lokalnych władz potajemnie wystawiali za-

138 Relacja Janiny Skorupińskiej op.cit. i Agnieszka Pindelska, Pamięć o powstańczym szpitalu, „Gazeta Pia-
seczyńska” 1999 nr 8
139 Helena Rdzanek, Piaseczyński szpital z czasów Powstania Warszawskiego, Małgorzata Kawka, Miesz-
kańcy wspominają, cz. 1, s. 85-86
140 Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, Szkice…, op.cit, s.70
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świadczenia o okupacyjnym meldunku w Zalesiu czy Piasecznie, Jazgarzewie, Py-
rach czy Dąbrówce. 

Wiele rodzin z tych miejscowości otwierało swoje domy dla będących w potrzebie przy-
jaciół, znajomych, członków rodziny, a czasami nawet i obcych ludzi. Najbardziej spekta-
kularnym przykładem była rodzina Pindelskich z Zalesia. W ich willi przy ul. Moniuszki
powstał w pewnym momencie nawet swoisty pensjonat dla rodzin uchodźców z Warszawy.

O tym, że mieszkańcy miasta postanowili służyć pomocą wszystkim potrzebującym
świadczy wiele relacji. Jedna z nich utrwalona została w pamiętniku ośmioletniego
wówczas Jurka Arcta: „Szliśmy wąską uliczką, gdy nagle stanął przed nami gen. węgierski
i rzekł - Państwo nie macie domu to proszę za mną. Nie namyślając się wiele poszliśmy
za nim i znaleźliśmy się koło budynku, w którym było już dużo uchodźców z Warszawy.
Przenocowaliśmy w ‘Platerówce’, bo tak ten budynek nazywał i zaczęliśmy szukać no-
wego mieszkania, bo w ‘Platerówce było bardzo zimno”141.

Piaseczno stało się również azylem dla osób, które trafiły do obozu przejściowego
dla ludności cywilnej w Pruszkowie. O jednej z takich historii opowiedziała m.in. Halina
Bójska: „Po upadku Powstania Warszawskiego, jak tysiące innych mieszkańców stolicy,
znaleźliśmy się z rodzicami w obozie w Pruszkowie. Któregoś dnia Niemcy zapędzili
mnóstwo ludzi do pociągu na wywózkę na roboty do Niemiec. W Milanówku, maszy-
nista, który był Polakiem, celowo zwolnił i przedłużał przejazd przez miasto, by dać lu-
dziom szansę na ucieczkę z pociągu. Dużo osób tedy z okazji skorzystało - my też. Tatuś
wyskoczył przez okno, potem mama podała mu mnie i sama wyskoczyła. Jeszcze zdążyła
wyrzucić naszą walizkę, żebyśmy nie zostali bez niczego. Jakiś czas błąkaliśmy się po
Polsce w poszukiwaniu mieszkania, aż mamy koleżanka z Piaseczna zaprosiła nas do
siebie. I tak zamieszkaliśmy w domu Marii i Stefana Żaków przy ul. Młynarskiej”142. 

O tym, co działo się w obozie przejściowym dla ludności cywilnej w Pruszkowskie w lite-
raturze przedmiotu można znaleźć dużo informacji. Natomiast znacznie mniej znany jest
wątek dotyczący tartaku w Żabieńcu, w którym również Niemcy zorganizowali obóz przej-
ściowy dla cywilów, pojmanych podczas pacyfikacji Lasów Chojnowskich. Nieocenioną pomoc
wszystkim, którzy się tam znaleźli świadczyły piaseczyńskie oddziały P.C.K. i R.G.O., o czym
opowiedziała w swojej relacji niestrudzona w niesieniu pomocy potrzebującym Janina Sko-
rupińska. Piękną kartę zapisał tam również lekarz - Janusz Welke, który nie tylko udzielał po-
mocy medycznej wszystkim rannym, ale również wystawiał im fałszywe zaświadczenia 
o chorobach. A ze względu na fakt, że Niemcy panicznie bali się epidemii, to, podobnie jak 
i w przypadku pruszkowskiego Dulagu 121, najczęściej tego typu dokument zapewniał zwol-
nienie z obozu143. 

141 Zalesie miejscem schronienia, w: Zalesie nasze miejsce na ziemi, 2009, z. nr 2, s. 28
142 Halina Bójska, Od Młynarskiej po Nadarzyńską, Małgorzata Kawka-Piotrowska, Mieszkańcy wspominają,
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno 2017, t. 2, s. 7
143 Relacja Janiny Skorupińskiej, op.cit. 
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Janina Skorupińska „Pogodna”

Ranni żołnierze zaproszeni do Piaseczna na obiad do E. Szymańskiego, towarzyszy im zespół
opiekunek, Piaseczno 1940, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Półkolonie letnie dla dzieci organizowane przez
piaseczyńską Radę Główną Opiekuńczą (RGO), lipiec
1943, zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie
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„Demokrata” nr 179 z dnia 27 sierpnia 1944

Ludność cywilna w drodze do Pruszkowa, zbiory Tomasza Karasińskiego



Opowieść o Domu „Zośki”, który stał się na mapie okupacyjnego, powstańczego,
jak i powojennego Piaseczna i Zalesia Dolnego wyjątkowo ważnym miejscem, warto
zacząć od słów Aleksandra Kamińskiego. „Są w kraju domy rodzinne, w których istnieją
warunki dające możność zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego zarówno rodzi-
com jak i dzieciom. W domach tych jest wystarczająca skala zarobków, bez których
jakże trudno o normalne ludzkie życie. Jest także harmonia wśród członków rodziny,
oparta o wzajemną dobrą wolę i ustępliwość. Jest pewien poziom kulturalny, umożli-
wiający udział w przeżyciach świata całego i w dorobku przyszłych pokoleń. Jest wresz-
cie specjalna atmosfera, którą trudno określić, a którą poznaje się tylko po skutkach:
poszczególnych członków rodziny łączy mocna więź, dom jest ostoją i otuchą, dodaje
odwagi, zapewnia spokój”144.

Takim właśnie był dom, legendarnego ze względu na swoje dokonania podczas oku-
pacji, hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Jego rodzina posiadała oczywiście mieszkanie
w Warszawie, ale jak większość dobrze sytuowanych mieszkańców stolicy w pewnym
momencie pomyślała również o tzw. domu letnim, w okolicach Warszawy. Dzięki po-
mocy zaprzyjaźnionego prof. Radwana, rodzina prof. Józef Zawadzkiego - wybitnego

144 Aleksander Kamiński (Juliusz Górecki), Kamienie na szaniec, Wydawnictwo „Śląsk”, Stalinogród 1956,
s.16
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„Ja rozmawiam z cieniami umarłych rycerzy
Nad grobowiskiem ziemi, sam jak krzyż zgorzały,
I mówię: ‘O, przeklęty ten, który nie wierzy
Wystygłym prochom ludu i serc żywych grozie;
Bo kto na swej klęsce – klęskę ducha mierzy,
O! tego nie wybawi płomienisty orzeł.
Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył
Chociaż przez chwile jego ognia drżeniem,
Chociaż i w dniu potopu w tę miłość nie wierzył,
To temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem”

Krzysztof Kamil Baczyński, „Polacy”

Dom „Zośki” 



chemika, wykładającego na Politechnice Warszawskiej, zamieszkała w roku 1929 
w Zalesiu Dolnym, w pięknej, drewnianej willi przy ul. Królowej Jadwigi 8 (obecnie 11).
Początkowo był to tylko dom letni, jednak w czasie okupacji zaczął odgrywać w życiu
rodziny i jej środowiska coraz większą rolę. Odbywały się tutaj spotkania konspiracyjne,
m.in. zebrania Rady Wychowawczej Szarych Szeregów, do której należał profesor Za-
wadzki. Z tego względu stałymi gośćmi byli: Aleksander Kamiński „Hubert”, Stanisław
Broniewski „Stefan Orsza” czy też Jan Rossman „Wacek” czy też naczelny kapelan har-
cerstwa - Jan Zieja. „Wojciech”. Przez pewien czas mieszkał tutaj nawet wraz z żoną
sam komendant AK - Stefan Rowecki „Grot”. 

Oczywiście w domu można było również spotkać kolegów Tadeusza Zawadzkiego,
tak barwnie opisanych w „Kamieniach na szaniec”. Jak również koleżanki czy też pod-
komendne Anny Zawadzkiej, starszej siostry Tadeusza, komendantki Hufca Harcerek
Śródmieście, skupiającej wokół swojej bardzo charyzmatycznej postaci szeroki krąg
dziewcząt z legendarnej przed wojną drużyny - Błękitnej Czternastki. 

Po Powstaniu Warszawskim dom prof. Józefa Zawadzkiego stał się punktem kon-
taktowym dla harcerzy i harcerek. Świadczy o tym np. relacja Ireny Paprockiej: „Jak
Hanka dotarła do Zalesia, to się dowiedziała, że ja jestem u Profesora na lekcji. Na-
tychmiast wzięła mnie za swoją łączniczkę, taką towarzyszkę do pomocy i szukałyśmy
harcerek, które ocalały. Atmosfera w domu Hanki była popowstaniowa. Wszędzie
pełno było ludzi. Tak więc zaczęłyśmy z Hanką chodzić i szukać instruktorek harcer-
skich. Hanka szukała tych, o których wiedziała, że ocalały. Chodziłyśmy na piechotę.
Pamiętam wyprawę przed Bożym Narodzeniem w 1944 r. Szłyśmy do Magdalenki.
Ubrana byłam w ciepły kożuszek, ale tak padał śnieg, tak byłam przemoczona, że jak
kożuszek wysuszyłam, to do niczego się nie nadawał, tak był skurczony. Z Hanką
wtedy łączyła mnie podległość służbowa. Jeszcze się nie przyjaźniłyśmy. To przyszło
później. Hanka trzymała dystans służbowy, a my, harcerki, nie miałyśmy do niej śmia-
łości się zbliżyć”145.

Jak podkreślił Bohdan Szermer „Lwowicz” , zarówno  po samym Powstaniu, jak 
i w tak trudnych dla wszystkich AK-owców latach PRL, mieszkający w Zalesiu profesor
Józef Zawadzki stał się duchowym opiekunem „Szarych Szeregów”. Pomagał nawią-
zywać kontakty, zbierać informacje o poległych kolegach, doradzał w kwestiach za-
wodowych, ale i w trudnych dylematach związanych z dalszymi wyborami życiowymi.
Między innymi dzięki niemu harcerze uratowali wiele cennych pamiątek czy archi-
wów. W taki sposób został m.in. ocalony wspaniały księgozbiór geografa - profesora
Wuttkego, ojca poległego w Powstaniu Jana Wuttke „Czarnego Jasia”. O czym opo-
wiedział wspominany już Bohdan Szermer: „Mieszkanie uszkodzone, ale nie znisz-
czone całkowicie. Chodziło o to, aby księgozbiór stopniowo ewakuować,

145 Joanna Kowalska-Nowak, op.cit. s. 65
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zabezpieczyć w jakimś miejscu. Więc pomagaliśmy w takiej akcji. Rozmaite rzeczy
się prowadziło”146. 

Najcenniejsze jest jednak to, że dzięki staraniom Anny Zawadzkiej Dom „Zośki”
przetrwał. I staje się miejscem pamięci o tych, którzy już odeszli, ale nadal stanowią
wzór i inspirację dla przyszłych pokoleń. O przesłaniu takim, pisał w jednym ze swoich
listów do ojca Jan Wuttke „Czarny Jaś”: „Odchodzą, jeden za drugim, jak kamienie
przez Boga rzucane na szaniec. Ale rzucane nie w nicość, nie na zmarnowanie. Jeden
przy drugim twardo stoją, trzymają się razem. Jak cegła przy cegle. Wznoszą się ściany
wielkiego domu. Dziś nie ma odwrotu. Trzeba budować wysoką ścianę wielkiego
domu. To nic, jak przyjdzie być martwą cegłą, nieruchomą, takiego domu. Każdy wszę-
dzie musi o tym myśleć. Ja tu, Ty tam daleko go buduj. Myśl o wnętrzu, o urządzeniu
pokojów. To bardzo ważna sprawa mieć estetycznie urządzone mieszkanie. Bo ‘niech
żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba na śmierć
idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec’”147.

146 www. 1944.pl/archiwum-historii-mowionej/bohdan-szermer,1985.html (dostęp 20.03.2019)
147 List Jana Wuttke „Czarnego Jasia” do ojca Gustawa, 30 września 1943, w: Bohaterowie „Kamieni na sza-
niec” w świetle dokumentów, wstęp, opracowanie i wybór tekstów Tomasz Strzembosz, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 197
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Tadeusz Zawadzki „Zośka”, rok 1938 Danuta Zdanowicz-Rossmanowa podczas obchodów
rocznicy Powstania Warszawskiego w Zalesiu Dolnym,
30 lipca 2016, fot. Karolina Klimecka, zbiory Joanny
Kowalskiej-Nowak

Tadeusz Zawadzki „Zośka”, 
okres okupacji
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Dom „Zośki”, zbiory Łukasza Wylezińskiego

Danuta Zdanowicz-Rossmanowa przed Domem „Zośki”, lipiec 2015, 
zbiory Joanny Kowalskiej-Nowak





Barbara Brudek-Rytel „Iza Głowacka”, Zgrupowanie „Chrobry II”

„1 sierpnia o godzinie „W” zgłosiłam się do punktu na ulicy Twardej 41, gdzie był
werbunek ochotników do Powstania, tym sposobem znalazłam się w zgrupowaniu
„Chrobry II”. Cały czas tam brałam udział w ewakuacji rannych, w opatrywaniu, nosze-
niu, w czasie różnych operacji pomagałam w szpitalach, to znaczy wszystko to, co
trzeba było w tym czasie wykonać. Później był taki moment, że dostałam na kilka dni
przepustkę, ponieważ chciałam dowiedzieć się, co się dzieje z moją rodziną, która
mieszkała na Powiślu. Znalazłam się tam na Powiślu, gdzie walczył „Krybar”, tam kilka
dni byłam, akurat spotkałam tam swojego chłopaka, z którym chodziłam przed Po-
wstaniem i tak się złożyło, że mieliśmy ślub w kościele Świętej Teresy na Tamce. Książę
Jan Czartoryski nam udzielał ślubu, bardzo znany zresztą był, wiele ludzi o tym wie-
działo i mówiło. (…) 

Ślub był bardzo piękny (…). Najpierw musieliśmy mieć zezwolenie dowództwa Armii
Krajowej na zawarcie ślubu, musiałam mieć dodatkowe zezwolenie, ponieważ byłam
niepełnoletnia, więc uzyskaliśmy w drapaczu chmur, jak to się przed wojną mówiło na
PKO, który na Placu Powstańców obecnie jest, to tam było nasze dowództwo i tam
musieliśmy dostać zezwolenie na ślub wojskowy. Nasze dokumenty ślubne zostały spi-
sane w kaplicy na ulicy Moniuszki, bo to była kaplica Armii Krajowej, po uzyskaniu
wszystkich dokumentów zgłosiliśmy się do kościoła Świętej Teresy na Tamce, gdzie był
kapelan Armii Krajowej książę Jan [poprawne imię: Michał, red.] Czartoryski, domini-
kanin, chodził w długim, białym habicie, był bardzo wysoki, zresztą uroczy człowiek.
On nam zezwolił na zawarcie ślubu, wyznaczył nam datę. Przyszliśmy godzinę przed
ślubem, bo to był 27 sierpień, niedziela, poszliśmy tam i nasi chłopcy, znaczy to wła-
ściwie byli chłopcy z kompanii mojego przyszłego męża, przyszli wszyscy do kościoła.
Zrobili nam przez cały kościół szpaler, skrzyżowali karabiny i myśmy pod szpalerem,
pod karabinami doszli do ołtarza. Bardzo było dużo ludzi, obcy ludzie nam składali ży-
czenia, byliśmy na całej mszy, później po mszy odbył się ślub. W czasie ślubu wiem, że
robiono nam zdjęcia i kręcono film, tego filmu nie widziałam, ale był kręcony, bardzo
dużo ludzi było, i prezent dostaliśmy na weselne przyjęcie – pięć kilo koniny. Nawet
był ciekawy moment, bo jeden z chłopców chciał nam zrobić prezent, wyczołgał się
na działki, które były nad Wisłą, pod ogromnym ostrzałem, przyniósł nam kartofle, co
było wielkim sukcesem, bo przecież kartofli [w czasie] Powstania nie było, więc było
przyjęcie, konina, kartofle, to było przyjęcie ślubne. Było nasze dowództwo i był jeden
z kolegów, który pięknie grał na pianinie, oczywiście szyb nie było, była duża cisza na
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Powstańcy wspominają (wybór)



ulicy Lipowej, on grał na pianinie nasze powstańcze piosenki, ale Niemcy na górze, na
uniwersytecie słyszeli, bo echo szło. Strasznie nam tłukli w okna, tylko że to bokiem
szło, tak że myśmy mogli w tym pokoju być, tylko walili w boczną ścianę, to takie było
nasze przyjęcie. Potem wróciliśmy. Na drugi dzień już swojego męża na noszach za-
niosłam do szpitala, bo został ranny na ulicy Bednarskiej, więc go zaniosłam do szpitala,
który się znajdował na Tamce, ponieważ on za dwa dni mimo tego wstał z łoża i wy-
szedł stamtąd, kiedy chciałam go z powrotem odprowadzić, to szpitala już nie było,
został zbombardowany, śladu już nie było po tym szpitalu, więc tym sposobem, że wy-
szedł wcześniej niż mu pozwolono, to ocalił życie. Wróciliśmy oboje już wtedy do
„Chrobrego”. (…)

Obrączkę ślubną dostałam od jakiejś pani, z jakiegoś zwykłego metalu, to nie było
ani złoto ani srebro, a on kupił od jakiegoś mężczyzny, który zażądał dużą sumę pie-
niędzy i sprzedał swoją obrączkę, on miał inną, ja miałam inną, zresztą mam do tej
pory na pamiątkę, moja była ze zwykłego metalu, potem kupiliśmy sobie oboje nor-
malne obrączki. (…)

Po maju wróciłam do kraju, ponieważ w Warszawie nie miałam żadnej możliwości
zamieszkać, nie było gdzie, znajomi moi pozwolili mi mieszkać w Piasecznie. W Pia-
secznie był pałacyk moich znajomych, nad rzeką, tam dostaliśmy pokój z moim
mężem”148.

Alina Woźniak-Hofman „Halka” - łączniczka, sanitariuszka i kolporterka
podziemnej prasy, 5 Rejonu „Gątyń” AK batalion „Krawiec”, pluton 1704

1 VIII 44 r. (piątek)
W godzinach przedpołudniowych pomoc w transporcie żywności z Piaseczna do

Dworca Południowego w Warszawie dla plut. „Bogusława” z bat. „Zośka”, zgrupowa-
nego na Ochocie,  ul. Niemcewicza 7.

Godzina 13-15 wyjazd z Piaseczna do Jeziorny Fabrycznej celem odebrania mel-
dunków. Z rąk „Małej” odebrałam meldunek dla ppor. „Dęba” wraz z poleceniem sta-
wienia się razem z nim o godz. 17-tej w miejscu dowództwa Rejonu w Lesie Kabackim. 

Z uwagi na nieobecność „Dęba” w domu i długotrwałe jego poszukiwanie polecenia
nie wykonałam.
2 VIII 44 r. (sobota)

Otrzymałam za pośrednictwem „Dęba” rozkaz stawienia się w leśniczówce Dobiesz, 
u leśniczego „Sosny” – Wiśniewskiego. Rozkaz wykonałam natychmiast.

148 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/barbara-rytel,806.html (dostęp 12.03.2019)
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2-10 VIII 44 r. 
Stałym moim miejscem pobytu była w/w leśniczówka. Znałam zawsze miejsce po-

bytu zgrupowania kpt. „Grzegorza” oraz obowiązujące w danym dniu hasło i odzew.
Kierowałam zgłaszających się do oddziału powstańców z różnych ugrupowań, tak zbio-
rowo, jak i indywidualnie.
10 VIII 44 r. (niedziela)

Po południu otrzymałam rozkaz zgłoszenia się do dowództwa, stacjonującego we
wsi Wojciechowice. Tam zapytano mnie, czy jestem gotowa pójść z meldunkami do
Warszawy na ul. Podchorążych. Numeru nie pamiętam. Po wyrażeniu zgody otrzyma-
łam meldunki o nieznanej mi treści wraz z adresami punktów kontaktowych na trasie
– Powsin (organista) – Wilanów (gmina, urzędnik). Meldunki i adresy wręczył mi por.
„Twardy”.
11 VIII 44 r. (poniedziałek)

Rano opuściłam Dobiesz. i przez wieś Czarnów, Jeziornę na rowerze dojechałam do
Powsina. Tam zostawiłam rower i pieszo poszłam do Wilanowa. Z uwagi na godzinę
policyjną musiałam zanocować w mieszkaniu w/w urzędnika na Sadybie.
12 VIII 44 r. (wtorek)

Rano wyruszyłam w dalsza drogę. Bez większych przeszkód dotarłam pod wska-
zany adres na  ul. Podchorążych. Nie zastałam tam, jak i w całej najbliższej okolicy
„żywego ducha”. Po zastanowieniu się postanowiłam iść dalej i szukać możliwości
przedostania się na stronę powstańczą. Na wysokości klasztoru sióstr Nazaretanek
przy ul. Czerniakowskiej zobaczyłam trzech skradających się młodych ludzi. Szybko
zorientowałam się, że łączy nas wspólny cel. Widząc, że wskazują sobie właz do kanału
zapytałam, czy mogę iść z nimi. Przytaknęli i szybko kolejno zniknęliśmy w otworze
włazu. Już w kanale ostatni podał mi poły swojego skórzanego płaszcza i kazał się
trzymać. Droga była ciężka, bo kanały były wąskie i nie przetarte. Na pewnym odcinku
trzeba się było czołgać. Nie umiem powiedzieć, jak długo szliśmy. Wyszliśmy przy 
ul. Mącznej. Tam skierowano mnie do miejscowego dowództwa, któremu byłam go-
towa oddać meldunki, ale nikt ich nie chciał ode mnie przyjąć. W nocy z 12 na 13
sierpnia łącznik przeprowadził mnie pod ostrzałem ognia ulicą Czerniakowską, Ksią-
żęcą, przez plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie na posterunek żandarmerii, znaj-
dujący się chyba przy ul. Wilczej. Szło się piwnicami, a nie ulicami. Sprawdzono, czy
nie jestem szpiegiem i kazano czekać na łącznika, który mnie poprowadzi dalej. Do-
piero z 14-go na 15-go w nocy poprowadziła mnie łączniczka trasą przez Aleje Jero-
zolimskie (barykada) przy ul. Kruczej na ulicę Świętokrzyską do Komendy Głównej AK.
Tam zostałam doprowadzona do płk „Montera”. Odebrał ode mnie meldunki i polecił
czekać na odpowiedź. Po otrzymaniu meldunków od płk „Montera” wyruszyłam 
w drogę powrotną, tą samą trasą, pilotowana przez tę samą łączniczkę, aż do poste-
runku żandarmerii.
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Piętnastego sierpnia w godzinach przedpołudniowych uczestniczyłam we mszy 
św. Polowej, odprawianej na jednym z podwórek. W nocy z 16 na 17 sierpnia zostałam
doprowadzona przez łącznika na ulicę Mączną. 

Siedemnastego sierpnia weszłam do włazu. Tym razem ja prowadziłam ze sobą
dwie kobiety. O jednej wiedziałam, że jest łączniczką i chce się dostać do swojego zgru-
powania na Mokotowie. O drugiej nic nie wiedziałam, poza tym, że została wpuszczona
do włazu przez pełniących przy nim wartę żołnierzy. Wyszłyśmy przy klasztorze sióstr
Nazaretanek, na krótko przed godziną policyjną. Ukryłyśmy się w jednej z altanek, 
w pobliskich ogródkach działkowych i tam spędziłyśmy noc.
18 sierpnia

Rano rozeszłyśmy się, każda w swoją stronę. W drodze powrotnej w Powsinie otrzy-
małam miejsce pobytu zgrupowania. W godzinach południowych dotarłam do naszego
batalionu w Lesie Kabackim i przekazałam meldunki dowództwu. Poprosiłam o trzy-
godzinną przepustkę celem odwiedzenia rodziców i podzielenia się z nimi wrażeniami
z walczącej Warszawy oraz przywiezienia torby sanitarnej, potrzebnej do zbliżającej
się akcji.
Z 18 na 19 sierpnia 

W nocy wyruszyłam wraz z całym zgrupowaniem płk „Grzymały” z Lasu Kabackiego
na pomoc walczącej Warszawie. Przydzielona zostałam tym razem, jako sanitariuszka
do batalionu kpt. „Grzegorza”. Brałam udział w akcji pod Wilanowem. Po akcji znalaz-
łam się wśród tych resztek batalionu, które kpt. „Grzegorz” wyprowadził do Lasu Ka-
backiego. Z Lasu Kabackiego zostałam ponownie wysłana z meldunkami do Warszawy,
tym razem łącznie z „Małą”. Dotarłyśmy tylko na Mokotów. Tam zatrzymano nas, twier-
dząc że już nie można przejść przez Pole Mokotowskie do Śródmieścia. Jeżeli mnie pa-
mięć nie myli 24 sierpnia – wróciłyśmy z meldunkami do kpt. „Grzegorza”. Później
jeszcze kilkakrotnie usiłowałam przedostać się do Warszawy, ale już nie pamiętam
przez kogo i do kogo kierowana. Pamiętam tylko, że raz doszłam aż do okopów przy
forcie mokotowskim. Szłam z „Leną” (Halina Lenard). Innym razem z „Ritą” (Wanda
Jachimska). Za każdym razem bez rezultatu.

We wrześniu byłam wysyłana, jako łączniczka do Pruszkowa, Pyr, Chylic i na Kró-
lewską Górę. Pomagałam w tym czasie w ulokowaniu na naszym terenie powstańców,
wydobytych z obozu w Pruszkowie lub docierających innymi drogami.149

149 Dorota Zając, Udział V Rejonu „Gątyń” VII Obwodu „Obroża” w Powstaniu Warszawskim (praca dyplo-
mowa), s. 43-45
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Maria Straszewska „Emma” - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI
BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - redakcja „Biuletynu Informacyjnego”

„Powstanie to nie było jakieś wydarzenie, które mnie zaskoczyło, było to wydarze-
nie, do którego ja i wojskowe komórki, w których ja działałam, od dawna się przygo-
towały. (…) Komórka, w której wtedy pracowałam, mianowicie redakcja „Biuletynu
Informacyjnego” organu Armii Krajowej, była w stanie pogotowia już osiem dni przed
wybuchem Powstania. (…) 

Formalnie nazywało się, że ja „Emma” jestem sekretarką i łączniczką „Biuletynu In-
formacyjnego”. Muszę tutaj wspomnieć, że miałam to wielkie szczęście i zaszczyt, że
przez cały okres okupacji od 1939 roku aż do zakończenia Powstania, byłam łączniczką
komórek, których szefem był Aleksander Kamiński, jeden z najbardziej aktywnych ludzi
podziemia. Otóż szefem „Biuletynu Informacyjnego” w Powstaniu, który wychodził
jako dziennik, był również Aleksander Kamiński, a ja miałam być łączniczką i sekretarką.
Ale trzeba sobie uświadomić, że właściwie z typowymi funkcjami sekretarskimi moja
funkcja niewiele miała, bardzo niewiele miała wspólnego. Wraz z moją zastępczynią
Martą - studentką Akademii Sztuk Pięknych, harcerką z „Kuźnicy” - pełniłyśmy wsze-
laką służbę: służbę zaopatrzenia placówek na których, w których się pracowało, łącz-
ność, wyżywienie i wszelkie prace pomocnicze związane z powstawaniem pisma.
Pracowałyśmy i w korekcie, i potem w stałej łączności z drukarniami. (…)

Przez pierwszy okres Powstania, przez wszystkie dni i noce sierpnia, byliśmy w Śród-
mieściu. Wraz ze sztabami byliśmy w rejonie Placu Napoleona, obecnie Plac Powstań-
ców. Tam przeżyliśmy euforię pierwszych dni Powstania. Oddziały nasze zdobyły, jeden
z najbardziej umocnionych bastionów, pocztę na Placu Napoleona. Na gmachu naj-
większego budynku w Warszawie - Prudentialu, dzisiaj „Hotel Warszawa”, powiewała
biało-czerwona flaga. W euforii radości wszyscy wylegli na ulicę, z jakiejś rozwalonej
kwiaciarni kwiaty rzucano na żołnierzy. Ludzie płakali. To był jeden z najpiękniejszych
dni Powstania. (…)

Praca nasza jako łączniczek polegała na tym, że musiałyśmy utrzymywać stałą łącz-
ność ze źródłami informacji: z nasłuchami radiowymi i z placówkami radiowymi, które
dostarczały nam wszelki bieżący materiał informacyjny czerpany z meldunków poszcze-
gólnych dowódców okręgów, czerpany z narad dowództwa Powstania. (…)

Ten materiał przenosiliśmy na zebrania redakcyjne. Zawsze uczestniczyłam w codzien-
nych odprawach redakcji i w pracy redakcji. Towarzyszyłam redaktorowi przy redagowa-
niu artykułów wstępnych. Następnie ten materiał przenosiło się do zecerni, a potem na
maszyny drukarskie. Otóż sytuacja wyglądała w ten sposób, że zecernia mieściła się przy
ulicy Czackiego, w obecnym tym ogromnym gmachu technikum, a jak powiedziałam, re-
dakcja na Szpitalnej. Otóż musiałyśmy materiał zredagowany przenieść do zecerni 
w gmachu techników na Czackiego. Ulica Czackiego, była oddzielona od Placu Napoleona
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ulicą Świętokrzyską, pod stałym ostrzałem ze strony Nowego Światu. (…) Musiałyśmy
się przedostawać przez taki duży teren i przez ten będący pod stałym ostrzałem odcinek
ulicy Świętokrzyskiej, oddzielony maleńką barykadą na wysokości ulicy Czackiego. Bary-
kadą, która była ciągle rozwalana. Przeżyłyśmy ciężkie dwa momenty, kiedy w czasie ro-
bienia składu drukarnia była zaatakowana przez patrol niemiecki. (…) 

Wspomnę jedną noc, która szczególnie utrwaliła się w mojej pamięci. Kwaterowa-
liśmy na Złotej. Kończyliśmy numer kiedy dopalały się już świece. W pewnym momen-
cie „Kamyk”, bo tak mówiliśmy do naszego szefa, zwrócił się do mnie: „Chodź ze mną
w miasto”. Poszliśmy. Plac Napoleona nie istniał. Zwaliska gruzów otaczających kamie-
nic dogasały, zapach spalenizny, raz po raz wystrzelające płomienie ognia, gdzieś jakieś
zgubione echo pojedynczych strzałów, taka księżycowa poświata i krajobraz zupełnie
księżycowy. Wspinaliśmy się na piętrowe zwaliska gruzów, szliśmy wąwozami między
dogasającymi murami. W rejonie ulicy Świętokrzyskiej tylko sterczał kikut drapacza.
Rozwalony bastion poczty róg Jasnej i Świętokrzyskiej, sylwetki przemykające między
gruzami. Zupełna cisza. Zupełna pustka, tylko gdzieniegdzie jakaś schylona postać. Sta-
nęliśmy i tego nie zapomnę nigdy „Kamyk” położył mi rękę na ramieniu, spojrzał i po-
wiedział: „Pamiętaj! Za to wszystko i ty i ja jesteśmy odpowiedzialni!” Poszliśmy dalej,
w którymś momencie usłyszeliśmy kobiecy głos.

Kobieta z dzieckiem na ręku, z tłumokiem na plecach, prowadziła dziewczynkę za
rękę i błagalnym głosem zwróciła się do nas byśmy pomogli jej przedostać się na ulicę
Pańską. Wzięłam za rękę dziewczynkę, zdjęliśmy z niej plecak i tak wyruszyliśmy w kie-
runku Pańskiej, żeby tę nieszczęsną kobietę zaprowadzić. Powstanie odcięło ją od 
rodziny. Straciła w Powstaniu męża i matkę. Przedostaliśmy się przez ulicę Marszał-
kowską, na której wszystkie barykady już były rozwalone i gdyśmy przeszli na drugą
stronę - zupełnie inny krajobraz. Tam zionęło gorąco, suche powietrze tak, że zupełnie
skóra na twarzy jak papier się stawała, tutaj jeszcze nie spłonęły kamienice. Chłód
nocy. Musieliśmy się dostać do przekopu i dalej posuwać się już tylko schronami, tym
labiryntem ludzkiego nieszczęścia, z tą stłoczoną, zrozpaczoną ludnością. Przedosta-
waliśmy się przez labirynty podziemnych przejść i jak kamienie na nas padały prze-
kleństwa: „Wojny wam się zachciało! Powstania wam się zachciało!” Byliśmy 
w mundurach z opaskami. Przedostaliśmy się na ową ulicę Pańską, gdzie nieszczęsna
kobieta odnalazła swój dom. Wracaliśmy zupełnie opustoszałymi ulicami, gdzieś w re-
jonie ulicy Siennej i tam nas zatrzymywano, bo ustawiała się kolejka do studni artezyj-
skiej, z której czerpano wodę. Tak szliśmy i szliśmy aż do rana. Wreszcie zmęczeni, już
kiedy niebo zupełnie jaśniało, dotarliśmy na ulicę Złotą.

Wtedy „Kamyk” zatrzymał się i powiedział: ‘Pójdziesz natychmiast [do] „Montera”!
Muszę z nim zaraz się zobaczyć. Będę żądał kapitulacji!’ Poszłam”150.

150 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/maria-straszewska,233.html (dostęp 11.02.2019)
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Witalis Hoppe „Szczurek”

„Na Polu Mokotowskim ludzie zrobili sobie działki i rosły tam kartofle, pomidory,
ogórki i różne warzywa, ale teren był pod ostrzałem niemców151 ze strony Politechniki
i Placu Unii Lubelskiej. Mój kolega Zenek Szwarc ps. „Skunks” dowiedział się, że po-
trzebni są ochotnicy, którzy pod osłoną nocy przedostaną się na Pole Mokotowskie 
i zdobędą trochę warzyw na potrzeby szpitala polowego. Oczywiście zgłosił mnie i sie-
bie (on był zawsze narwany). Następnego dnia po północy wyruszyliśmy, było nas sze-
ściu. Wyszliśmy z ulicy Jaworzyńskiej na Polną. Noc była wyjątkowo ciemna. Po polu
snuły się dymy z palących się domów. Przeczołgaliśmy się przez ulicę i znaleźliśmy się
na działkach. 

Każdy miał zadanie, co ma zbierać. Ja ziemniaki. Zenek marchew, itd. 
Na razie wszystko było dobrze, wokoło cisza i spokój, ale kiedy znaleźliśmy się mię-

dzy dojrzałymi pomidorami i ogórkami, zapomnieliśmy o ostrożności. 
Zaczęliśmy się ze sobą porozumiewać, widocznie za głośno i niemcy to usłyszeli (…).

Wystrzelili rakietę oświetlającą i otworzyli do nas ogień z broni maszynowej. Zaczęliśmy
się wycofywać, czołgając się w zielsku jak najniżej ziemi. 

Ja, oprócz ziemniaków w worku miałem za bluzą dojrzałe pomidory, które zabrałem
dla mamy. Niestety z chwilą, kiedy nad głową świstały pociski, całkiem o tym zapom-
niałem. Kiedy wróciłem, zauważyłem, że sok z pomidorów wycieka mi rękawami i przez
bluzę na brzuchu. Kiedy oddawałem ziemniaki, które udało mi się przyciągnąć 
w worku, ktoś powiedział, że pewnie jestem ranny w brzuch i wtedy przypomniały mi
się nieszczęsne pomidory. Szybko się wycofałem, żeby nie stracić pomidorów. Niestety
dwóch kolegów nie wróciło z akcji „Witamina”. 

W dniu 19 sierpnia przy gaszeniu pożaru zginął nasz drużynowy „Jacek” (Zygmunt
Przewłocki), część drużyny przejął jego brat „Placek” (byli bliźniakami). Ja z kolegą -
Zenkiem, przeszliśmy do harcerskiej Poczty Polowej, której stanica znajdowała się przy
ul. Wilczej 41. 

Jednocześnie byliśmy w kontakcie ze sztabem AK bat. „Golski” i jako łącznicy wy-
konywaliśmy również ich rozkazy dotyczące łączności z punktami obrony rejonu Śród-
mieścia. Jako harcerze Poczty Polowej roznosiliśmy listy pisane przez poszukujące się
rodziny, które na skutek bombardowań i pożarów straciły ze sobą kontakt.

Były to niebezpieczne zadania. Ulice były pod silnym ostrzałem niemców, na da-
chach domów, zajętych przez niemców siedzieli tzw. „gołębiarze” (snajperzy), którzy
na nas polowali. Jednak my, wówczas najmłodsi łącznicy, mieliśmy swoje różne przej-
ścia przez podwórka, piwnice, wykopy, [tak] że udawało nam się docierać do miejsc 
i ulic, będących pod silnym ostrzałem i prawie niedostępnych. Po drodze w bramach 

151 Zachowana oryginalna pisownia.
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i na barykadach były różne napisy informacyjne, wypisywane przez łączników, jak np.:
‘Uwaga gołębiarz’, ‘Droga do nieba’, albo - w jednej z bram, której ulica była pod silnym
ostrzałem, był napis, który najlepiej zapamiętałem i starałem się do niego stosować
przez całe powstanie: ‘Nie bądź głupi, nie daj się zabić!’

Najgorsze jednak były przejścia kanałami, którymi spływały śmierdzące ścieki, 
w których brnęło się po kolana, a czasami nawet do pasa, w błocie. Na górze słychać
było strzelaninę i wybuchy bomb oraz chrzęst gąsienic niemieckich czołgów. Trzeba
było bardzo uważać, żeby nie pomylić drogi i przy wyjściu z kanałów nie wpaść w ręce
niemców. Na szczęście ja tylko dwa razy musiałem przejść kanałami. 

Później kanały stały się niedostępne, niemcy zaczęli sypać do nich karbid, który 
w zetknięciu się z wodą, zamieniał [się] w (…) gaz, wieszali też granaty połączone sznur-
kami, które były przymocowane do zawleczek granatów. Sznurki przy słabym świetle
latarki były prawie niewidoczne, a zaczepienie o sznurek powodowało wybuch grana-
tów i śmierć przechodzących ludzi. 

W początkach września sytuacja stawała się coraz bardziej tragiczna, pod naporem
niemców padały kolejne dzielnice Warszawy: Ochota, Wola, Starówka, Żoliborz i Czer-
niaków. W Śródmieściu przybywało uciekinierów z tych rejonów. Brakowało środków
opatrunkowych, żywności, wody i oczywiście amunicji. Niemcy coraz bardziej zacieś-
niali pierścień wokół Śródmieścia”152.

Mjr Włodzimierz Kozakiewicz „Barry” - dowódca żandarmerii 
Grupy „Północ” 

„Do obowiązków żandarmerii należało: 1) ochrona sztabu, 2) jeden pluton osło-
nowy był stale do dyspozycji Ziemskiego, 3) pluton dozorował obóz jeńców niemiec-
kich, który znajdował się blisko sztabu „Wachnowskiego”,4) zabezpieczenie włazów
kanałowych, którymi rozpoczęła się łączność z Żoliborzem, 5) służba wykonawcza do
dyspozycji kwatermistrzostwa Grupy „Północ” oraz wszystkie inne uwidocznione 
w rozkazach. (…) Do mnie należało również śledzenie i chwytanie tzw. gołębiarzy oraz
likwidacji akcji dywersyjnej niemieckiej. (…) Również należało do nas rozpatrywanie
skarg ludności cywilnej w sprawie folksdeutschów153, dochodzenia w sprawie kra-
dzieży, interwencja porządkowa, ewakuacja schronów itp. 

Zostałem szefem żandarmerii czy przez intrygę, czy przez ironię losu. Płk. „Kuba”154

rzucił mi w twarz obelgę, że sieję defetyzm i organizuję dezercję powstańców na Sta-

152 Witalis Hoppe, Moje wspomnienia z okresu II wojny Światowej i lat okupacji 1939-1945 (rękopis)
153 Zachowany oryginalny zapis
154 Ppłk. Stanisław Juszczakiewicz - dowodził południowo-zachodnim odcinkiem obrony Starego Miasta 
w ramach Grupy „Północ” w dniach 8-13.08.1944, (Zgrupowanie "Kuba").
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rówce. Odtąd miałem zwalczać dezercję i utrzymywać dyscyplinę w całym rejonie.
Przyjmując to stanowisko wziąłem na siebie brzemię obowiązków nad wyraz ciężkich
i niewdzięcznych. W żadnym bowiem wojsku żandarmeria nie cieszy się sympatią ani
popularnością. (…)

Wróg opasawszy Stare Miasto pierścieniem ognia i żelaza, zaciskał nam pętlę na
szyi. (…) Za wszelką tedy cenę postanowiliśmy trwać i utrzymać Starówkę. Wkracza-
liśmy dopiero w pierwszą fazę walk. I mieliśmy prawo mniemać, że Warszawa oczekuje
i żąda od nas wytrwania, że jeśli wytrwamy, doczekamy się przełomowych, pomyślnych
dla nas wydarzeń. (…) W skutek olbrzymiego żniwa śmierci załamywali się ludzie żyjący
jeszcze w ogarniętych ogniem ruinach i gruzach. Nikt już nie żył życiem normalnym,
nie czuł i nie myślał, jak w warunkach normalnego bytowania. Zarysowały się pierwsze
objawy rozprężenia, samowoli i skłonności do anarchii. Anarchia zaś to stan, w którym
człowiek wyraża się w zaprzeczeniu siebie i coraz szybciej dąży do zguby własnej i całej
zbiorowości. Do tego nie mogłem dopuścić, choćby z racji powierzonego stanowiska. 

I tu się zaczyna źródło mej niepopularności zarówno wśród ludności cywilnej, jak 
i wszystkich niemal żołnierzy. Każde wykonanie mego obowiązku uderzało prawie za-
wsze w jakieś wykroczenie, chęć, ambicję lub inny przejaw egoizmu. (…)

Rozumiałem, że każdy szukał wówczas w alkoholu zapomnienia i ucieczki pozornej
od straszliwej rzeczywistości. Ale dowództwo Starówki orzekło dosłownie w rozkazie
Nr 5, że w obecnym stanie wyczerpania fizycznego i napięcia nerwowego, użycie nawet
małych ilości alkoholu może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki. Nałożono na mnie
obowiązek rekwirowania alkoholu przynoszonego przez żołnierzy z rozbitych składów.
Ten jeden obowiązek wystarczy, bym sobie przysporzył batalion wrogów i ściągnął na
siebie potężne odium”155.

155 Wspomnienia z Powstania Warszawskiego mjra Kozakiewicza ps. Barry Włodzimierz vel „Bari”, Zgrupo-
wanie „Radosław” Pismo Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”, 2015 nr 9, s. 91
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Bohdan Szermer, pseudonim „Lwowicz” - IV Obwód „Grzymała”, 
438 pluton harcerski osłony Sztabu Komendy Obwodu

„W czasie podchodzenia do Pęcic nie było wiadomo, co się w Pęcicach dzieje, więc
na wszelki wypadek rozrzucono plutony. Większość plutonów poszła na prawo, do
drogi prowadzącej do dworu, a dwa czy trzy plutony - nasz, drugi szaroszeregowy 
i jeszcze chyba jeden - przeszliśmy na lewo od drogi, na lewy skraj parku. Jak żeśmy
podchodzili, za rzeczką, (…) jak się zaczęło podchodzenie pod górę, już zaczęli nas
ostrzeliwać. Jak żeśmy przeszli rzeczkę, to ze wsi czy z dworu wyjechały dwa samo-
chody niemieckie i na zakręcie przy bramie dworu trafiły na naszą szpicę. Oczywiście
ich ostrzelali, jakiegoś Niemca wzięli do niewoli, może paru zginęło albo uciekli, zdobyli
troszkę broni. Ale Niemcy zostali ostrzeżeni i wtedy już zaczął się ostrzał. (…)

Podeszliśmy szczęśliwie, [to znaczy szczęśliwie] dla mnie, bo niestety niektórzy już
zginęli na podejściu do parku: dowódca plutonu zginął, dowódca 1. drużyny zginął na
podejściu, paru jeszcze innych. (…) Mówię do mojego przyjaciela „Bociana”, zastępcy
dowódcy, (…): „Wojtek, z lewej, ze wsi, podchodzą Niemcy”. „To idź, ubezpieczaj lewe
skrzydło”. Zobaczyłem, co jest, kto jest, czterech czy pięciu zagarnąłem, jeden miał ka-
rabin, ktoś miał zdaje się pistolet, może jeszcze jakieś granaty. Poszliśmy rowem, na
lewy skraj zupełnie, tam zapadliśmy i czekaliśmy. Jakiś czas się nic nie działo, od czasu
do czasu jakieś strzały były w parku koło dworu. Potem patrzymy: idą Niemcy polami
za parkiem. Powiedziałem do moich chłopaków: „Uwaga, Niemcy podchodzą!”. Ten 
z karabinem niestety nerwowo nie wytrzymał i zamiast spokojnie wycelować, wymie-
rzyć, trafić w dowódcę czy karabinowego, który z erkaemem szedł, strzelił dosłownie
Panu Bogu w okno. Uzyskał tyle, że Niemcy się trochę zatrzymali, ale byli ostrzeżeni.
Nie było już co tam siedzieć. Chwilę przedtem przechodził ktoś z dowództwa chyba
dzielnicy, nie wiem, bo munduru, stopni nie pamiętam. Mówi: „Chłopcy, co wy tutaj
robicie?”. Mówię: „Ubezpieczamy lewe skrzydło, bo taki mamy rozkaz”. „Nie możecie
tutaj zostać”. (…) Cofaliśmy się rowem, całe szczęście Niemcy na nas nie natarli, bo
Niemcy zdecydowali się pójść dalej, troszkę pod górkę, tam był stary cmentarzyk na
górce. Zajęli miejsce na cmentarzyku, bo stamtąd mieli ostrzał na całe przedpole, na
plutony, które jeszcze szły. Myśmy rowem się wycofali. (…) Przeszliśmy miedzą przez
pola, zobaczyliśmy, że idzie cała kolumna oddziałów Ochoty - więc do kolumny. Zaczę-
liśmy szukać, myśleliśmy… Z naszego plutonu było czterech: dwóch z mojej drużyny,
jeden z 1. drużyny. Czterech w sumie. (…)

Ponieważ większość naszych ludzi pochodziła z Piaseczna i Zalesia, tośmy postanowili
dojść tam, zobaczyć, czy naszych nie ma - może się jakimiś drogami dostali - i zebrać
większą grupę. Zwolniliśmy się u pułkownika „Grzymały” na przejście do Piaseczna, Za-
lesia, przeszliśmy tam i zaczęliśmy szukać naszych. Okazało się, że jeszcze się grupka
znalazła, w sumie chyba jedenaście osób, jedna łączniczka i jedna sanitariuszka. Dwie
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sanitariuszki potem się znalazły, dopiero po dwóch tygodniach. Maryśka była dosyć
ciężko ranna pod Pęcicami: strzaskana kość ramieniowa. Miały i tak wielkie szczęście,
bo większość wziętych do niewoli Niemcy w Pęcicach rozstrzelali, a one trafiły na jakie-
goś podoficera, który trochę umiał po polsku, być może był Ślązakiem. Coś im powie-
dział, że ma córkę taką i jak zobaczył, że nikogo nie ma, kazał im iść w stronę Tworek.
Polami we trzy, bo ona pomagała rannej - Alka, z domu Deręgowska, późniejsza Riedel
– i do nich jeszcze udało się dołączyć „Małej Marysi”, łączniczce, która w ostatniej chwili
dołączyła do naszego plutonu. Te trzy znalazły się później w Piasecznie. 

Tam zaczęliśmy przede wszystkim szukać kontaktów na jakiś oddział, który będzie
miał broń albo chce iść do Warszawy. Chcieliśmy przede wszystkim broni, bo mieliśmy
doświadczenie, jak bez broni wygląda starcie z Niemcami. (…) Dostaliśmy kontakt na
porucznika „Rogera”, to z miejscowych [oficerów] Armii Krajowej i był chorąży „Korab”,
był oficerem wywiadu całej akowskiej grupy w Lasach Chojnowskich i Piasecznie. Po-
trzebował ludzi do rozpoznania, więc nas zatrudnił i obiecał nam, że ma kontakt z od-
działami podejmowania zrzutów. Tam działał oddział porucznika „Wróbla”, oddział
podejmowania zrzutów, który początkowo był w Lesie Kabackim, ale ponieważ tam
było niebezpiecznie, to się potem przenieśli do Chojnowskich. 

Zrzuty rzeczywiście od czasu do czasu bywały, więc myśmy mieli nadzieję, że zała-
piemy się, wobec tego już nie wracaliśmy do „Grzymały”, tylko czekaliśmy tego kon-
taktu. Braliśmy udział dwa razy w wyjściu po zrzuty, z tym że mnie się nie udało
zahaczyć na zrzut, bo zasada była taka, że na zrzutowisko wychodziło się nie tylko, jak
był sygnał na dane zrzutowisko, ale jak na sąsiednie. Chodziło o to, że jeżeli by samolot
nie mógł dokonać zrzutu na wyznaczone, to leciał i zrzucał na sąsiednie, tak że zawsze
u nas było drugie w rezerwie. 

Ciekawa historia: zapowiedzi zrzutów były podawane przez radio umownymi sygna-
łami w formie określonych pieśni czy piosenek, melodii. Ponieważ trzeba było szybko 
w razie czego alarmować, to skorzystano z tego, że nie oddałem Niemcom odbiornika ra-
diowego. Był przecież nakaz oddawania. Miałem schowany. Słabiutki, przedwojenny, dwu-
lampowy, polskie „Echo”, który nie miał fal krótkich. Kolega, amator radiotechnik, pomógł
mi dorobić do tego fale krótkie. Wyciągnąłem ten odbiornik, trzymałem go potem pod
łóżkiem i jak były nasłuchy, zawsze słuchałem. Jak był sygnał – nasza melodia (wiedziałem,
jakie są nasze) – od razu się różnymi drogami alarmowało wszystkich do wyjścia. 

W pewnym momencie dostaliśmy wiadomość, że będzie okazja przejścia do War-
szawy. Poszliśmy do Lasu Chojnowskiego. Tam była trochę nieprzyjemna historia, bo
w pierwszej chwili, nie wiem, czy to „Wróbel”, czy ktoś drugi, powiedział: „Przeniesiecie
amunicję do Warszawy”. „Ale co i jak?” „Przejdziecie do Warszawy, droga jest usta-
lona”. „A broń mamy?” „Nie, broni nie dostaniecie”. „Dobrze, ale sami? Panie porucz-
niku, jesteśmy oddziałem, który połowę ludzi stracił, dlatego że natknął się na
Niemców bez broni”. „Zbiórka!” Powiedział, jaka jest sytuacja. „Kto chce iść?” Trzech
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się wycofało. Nie mam do nich pretensji o to, bo jeden z nich dostał się do niewoli 
w Pęcicach i cudem mu się udało z niewoli uciec, uniknąć rozstrzelania, dwóch pozos-
tałych było takich, którzy po prostu nie chcieli ryzykować. Została nas siódemka. (…) 

Skrajem do Ursynowa, koło Ursynowa ze skarpy na dół, dróżką przez szosę prowa-
dzącą z Wilanowa do Służewa, potem do szosy idącej chyba w kierunku Czerniakowskiej,
prawie skrajem Sadyby i potem dołem koło jednego z fortów przez Królikarnię wycho-
dziło się na Mokotów. Bez jednego strzału cały oddział przeszedł. Byliśmy w Warszawie
na Mokotowie. Tylko ze szwolem szedłem, nie byliśmy do niego wcieleni. Miałem rozkaz
zdać amunicję, przynieść pokwitowanie z podpisem dowódcy dzielnicy, więc zdaliśmy.
Chyba było tysiąc dwieście czy więcej sztuk amunicji, koło dwóch tysięcy chyba. Spraw-
dzono, większość była w paczkach, ale część paczek była rozsypanych, trzeba było liczyć.
(…) Dostałem kartkę z podpisem i mówię: „Panie pułkowniku, jesteśmy resztką plutonu,
który powinien być w Batalionie «Zośka». Zostaliśmy rozbici, połowa nas została. Prze-
szliśmy tutaj, chcieliśmy, jeżeli można, dołączyć do batalionu. Czy są jakieś możliwości?”.
Okazało się, że oni w ogóle nie mieli rozeznania. To był już 22 czy 23 sierpnia, Wola
dawno była zlikwidowana. Dogorywała już po trochu Starówka. „Zośka” była na Sta-
rówce i stamtąd potem się wycofywali na Śródmieście. Niezależnie od tego: „Nie ma
żadnej łączności, nie ma mowy, żebyście przeszli”. Wtedy powiedziałem: „Panie puł-
kowniku, czy można wobec tego prosić o jakiś przydział do któregoś z oddziałów na
Mokotowie?”. Pułkownik do mnie powiedział: „Panie podchorąży, ludzi to ja mam
dosyć, tylko broni i amunicji nie mam. Wy znacie drogę z lasów. Jeżeli zdecydowalibyście
się wrócić i przyjść z następnym transportem, to oddacie większą przysługę Powstaniu
niż zostając tutaj. To nie jest rozkaz, bo nie jesteście moim oddziałem, to jest propozy-
cja”. Wtedy na to powiedziałem: „Panie pułkowniku, jeżeli pan mówi, że to nie jest roz-
kaz, tylko propozycja, to czy pozwoli, że w tej sytuacji, gdzie większość naszych przeszła
właśnie spotkanie bez broni z Niemcami, też nie dam im rozkazu, tylko pójdę, zapytam,
bo to jest robota na ochotnika”. „Dobra, macie pół godziny”. Poszedłem, przedstawiłem
sprawę. Nie uśmiechało się nam to, ale jak tak, to idziemy. Wróciłem do pułkownika,
powiedziałem: „Idziemy panie pułkowniku”. „Świetnie, sądziłem, że tak zrobicie”. 

Dostaliśmy hasło, odzew, jakiś suchy prowiant na nocny przemarsz. Krótko przed
naszym wyjściem zjawił się u nas kapitan „Janusz” z pierwszego szwolu. „Co z wami?”
Przedstawiłem sytuację. „Szkoda, bo bym was chętnie przyjął”. „Panie kapitanie,
trudno. Zameldowałem pułkownikowi, że idziemy”. „To szczęśliwej drogi”. (…)

Prowadziliśmy trasą. Przeszliśmy bez jednego strzału, bez żadnych kłopotów, z tym
że w momencie, gdy myśmy szli z Lasów Chojnowskich do Lasu Kabackiego, w Lasach
Chojnowskich była jakaś strzelanina. Co się okazało? Niemcy urządzili pacyfikację”156.

156 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/bohdan-szermer,1985 (dostęp 12.04.2019)
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Ks. Jan Twardowski - żołnierz AK III Obwód „Waligóra” (Wola)

Jan Twardowski uczestniczył w walkach na Woli (III Obwód „Waligóra”). W jednym
ze swych wspomnień tak pisał o Powstaniu Warszawskim: „Zginęli w nim wszyscy moi
koledzy. (…) Człowiek został sam z wyrzutem sumienia, dlaczego on ocalał. To jest pro-
blem, to jest przeżycie. Dramat pokolenia… To mi życie ustawiło, ja nigdy nie zamie-
rzałem być księdzem. Zajmowałem się literaturą. Chciałem iść w tym kierunku. Moje
powołanie wzięło się w dużym stopniu z tych przeżyć.”157 Myśląc o dniach przeżytych
w stolicy w sierpniu 1944 roku napisał wiersz „Piosenka o Powstaniu”. 

„Powstanie chłopców pełne,powstanie pełne snów…i tamte pieśni rzewne,i tamten pożar głów,I ta naiwność wszędzie,taka głupota w krąg…I Polska, która wzejdziez serc tamtych, z tamtych rąk…”158

Stanisław Milczyński „Gryf”  
„Po 20 sierpnia, po przeglądzie przez pułkownika „Daniela”, dostałem rozkaz za-

meldowania się u majora Czajkowskiego[Czaykowskiego] na Czerniakowie na ulicy
Chełmskiej, który był dowódcą Batalionu „Ryś”. Od tego czasu walczyłem na odcinkach
wzdłuż Chełmskiej, między Belwederską a Czerniakowską. Pierwszy punkt oporu czy
stanowiska mieliśmy na samym narożniku Czerniakowskiej i Chełmskiej. Od tego mo-
mentu często zmienialiśmy miejsca postoju, byliśmy wycofywani. Wszystkie akcje od-
bywały się na bardzo wąskim odcinku, bo już wtedy na placu Bernardyńskim byli
Niemcy z południa i nie opuścili koszar DAK-u i Szwoleżerów na północy. Parę ulic jak
Zakrzewska, Sielecka czy jeszcze inne, były wolne. Były jeszcze stanowiska niemieckie
na Szwoleżerów, nasze od Chełmskiej. [Robiliśmy] wypady patroli. Czekaliśmy na
pomoc, bo widzieliśmy potyczki na Pradze po drugiej stronie Wisły. Jak niektóre ka-
tiusze, rakiety były wystrzeliwane, to spadały bardzo blisko naszych stanowisk, tak
jakby Rosjanie nie wiedzieli, że to są [tereny] zajęte przez powstańców. 

Od pierwszego dnia Powstania Warszawskiego prowadziłem dziennik. Codziennie

157 Jan Gregorczyk, O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony, Wydawnictwo Znak, Kraków
2007, s. 105
158 Ks. Jan Twardowski, Piosenka o Powstaniu, za: Warsaw Concerto. Powstanie Warszawskie w poezji, wybór
i opracowanie Andrzej Krzysztof Kunert, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 516-517
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wieczorem [notowałem] kilka zdań, bardzo krótko, ale tak, że zapamiętałem i mógłbym
później, już po wojnie, rozwinąć te notatki. Każdego dnia również mój szef kompanii
prowadził ewidencje, różne wydarzenia. Później porównywaliśmy, jak zacząłem przy-
jeżdżać na urlopy po 1970 roku, wcześniej nie mogłem. Dziennik udało mi się później
przewieźć pod bandażami, byłem ciężko ranny 15 września. To był najgorszy dzień do
przeżycia dla całych oddziałów, które walczyły przy ulicy Chełmskiej, w różnych ulicach
odchodzących od Chełmskiej czy to na południe, czy to na północ. W tym czasie nie
było łatwo się porozumieć nawet między oddziałami albo z dowódcą batalionu, dla-
tego że wszystkie telefony były uszkodzone, traciło się gońców. Wysłałem paru gońców,
to nie dotarli, takie było nasilenie ognia. Na Chełmską były naloty sztukasów, niemiec-
kich samolotów nurkujących. Szpitala już nie było, bo 30 sierpnia szpital na Chełmskiej
został zbombardowany. 

Dostaliśmy rozkaz generała „Montera” do utrzymania naszych pozycji do 13 wrześ-
nia. Możliwości utrzymania nie było właściwie, mało amunicji, również żywności, ale
żywność nie była tak ważna jak amunicja, nie było czym bronić. W każdym razie wy-
trzymaliśmy do 15. Z rana Niemcy przypuścili niesamowity szturm, był Wehrmacht,
oddziały SS, przyszło więcej czołgów.       Przedtem były tylko dwa ataki typu Tygrys, 
a później nadeszło jeszcze parę. Dwa czołgi strzelały po osi samej ulicy Chełmskiej.
Musieliśmy przedzierać się na południe od ulicy przez ogrody, przez zabudowania, zruj-
nowany szpital, żeby przeskoczyć o pięćdziesiąt metrów na południe od skrzyżowania
Chełmskiej z Belwederską, przeskoczyć na stronę zachodnią. Zauważyłem około dzie-
siątej rano, że oddziały między mną a ulicą Belwederską opuszczają stanowiska i ewa-
kuują się. Nie mając żadnego rozkazu, żadnej łączności, dowiedziałem się dopiero od
gońca, którego wysłałem na penetrację, że tamte domy są już zupełnie opustoszałe.
Niemcy mogą się lada moment wedrzeć, okrążyć mnie na samym zetknięciu się Chełm-
skiej z Czerniakowską. Nakazałem stopniowe wycofywanie się pierwszego plutonu,
drugiego, a sam zostałem z sekcją drużyną Wirskiego podkaprala. Jako ostatni z moim
gońcem Mazurem podskoczyliśmy do samej Belwederskiej. W czasie przygotowywania
się do przeskoczenia ulicy wydałem rozkaz Mazurowi, żeby skakał przede mną. Nie
odezwał się do mnie. Jak podniosłem jego hełm, już nie żył. Dostał, oberwał w samą
głowę. Zostałem ostatni sam. Przeskoczyłem Belwederską. Uratował mnie upadek na
plecy do tyłu, nie do przodu szczupakiem jak powinien żołnierz. Obliczyłem, że Niemcy
będą strzelać, mają nastawione, zaryglowane karabiny, jak już wszyscy próbują paść.
Padając, podniosłem rękę do góry, dostałem serie w rękę i potem dwa czy trzy pociski
z moździerza wybuchły blisko mnie, byłem naszpikowany odłamkami, cały bok i lewe
udo. Udałem, że nie żyję. Przeczekałem chwilę, zacząłem się czołgać. Zobaczyłem, że
oberwałem kulą ekrazytową, która eksplodowała i wyszarpała mi cały mięsień. Każdy
ruch, jak się czołgałem, to krew bryzgała. Doszedłem do skrzyżowania. Musiałem
wyjść, tam były ogródki działkowe, posuwałem się w rowie… Belwederska w tym miej-
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scu była troszkę wyżej. Czołgałem się w rowie do bunkra, który był na rogu. Tam już
był porucznik „Gustaw”, dowódca kompanii, który był przedtem najbliżej „belwederki”.
Woła mnie, że mam przyjść do bunkra, powiedziałem: „Nie, idę na Mokotów. Będę się
czołgał. Jestem ranny”. Zwróciłem się w lewo, już na ulicy Dolnej, zauważyłem płytki
rów i zacząłem się rowem czołgać. Z tyłu szedł „Gustaw”, prawdziwe nazwisko Andrzej
Chyczewski, mówi: „Posuwaj się prędzej”. Mówię: „Ale nie mogę, jestem ranny”. On
mówi: „To połóż się, przejdę po tobie”. I przeszedł.      Doszedłem do pierwszych ka-
mienic na ulicy Dolnej, jak się podniosłem za klamkę, zemdlałem. 

Od tego momentu to mi później powiedzieli w szpitalu, że zanieśli mnie na Misyjną
do szpitala [sióstr] Elżbietanek. Dopiero tam obudziłem się już na stole, gdzie doktor
„Mikrob”, doktor „Staszek” stali nade mną i mówili: „Co my tu możemy zrobić?” Jak
zobaczyli, że się poruszyłem, mówią: „Panie poruczniku, my wiemy, kim pan jest, po-
wiemy panu prawdę, musimy amputować lewę ramię, bo pan ma tu wyszarpane, pan
się wykrwawił, musimy operować bez znieczulenia”. „To niech panowie ciachają, tylko
proszę mi ratować ramię, bo gram na wiolonczeli, jeżdżę na nartach, uratujcie mi rękę”.
Zamknęli mi wszystko w gips, obandażowali. Położyli mnie na Wiśniowej w willi. Jak
były naloty sztukasów, wszystkich wynosili do rowów do ogrodu, ja jeden zostawałem
na łóżku, bo zrobili krzyżyk. Nikt nie wierzył, że przeżyje. Jeszcze jak wynosili ze szpitala,
to doktor „Mikrob” mówi: „Jeżeli zdobędę zastrzyk przeciwtężcowy do godziny czwar-
tej, to może pana uratuję”. O godzinie trzeciej wpadł zdyszany na Wiśniową, tam gdzie
leżałem. Krzyczy na całą parę: „»Gryf«, odkryj dupę!” – przepraszam za wyrażenie. Za-
aplikował mi zastrzyk. Zanim on przyszedł, to sobie wydłubałem dużą blaszkę, która
zatrzymała się na żebrze i oddałem to sanitariuszce. On się już po drodze dowiedział 
i mówi: „Na drugi raz brudnymi paluchami nie wyjmuj odłamków, bo nam zepsujesz
robotę. Jest dziewięćdziesiąt pięć procent, że nie przeżyjesz. Przygotuj się na tamtą
stronę”. Zawołałem księdza, wyspowiadałem się, dostałem komunię, dał mi oleje, na-
maszczał na drogę. Straciłem przytomność, obudziłem się po trzech dniach. Sanita-
riuszka zaczęła krzyczeć, bo się poruszyłem: „Zawołać lekarza, bo »Gryf« się obudził”.
Wtedy tylko wodę poprosiłem. Tak przyszedłem do zdrowia” (…)

26 września poszedłem do dowódcy, wtedy dowodził Mokotowem podpułkownik
„Karol”, Józef Rokicki, oficer saperów. Zapytałem się, jaka sytuacja, co się dzieje, co
my mamy dalej robić. Mówię: „Moi ludzie nie mają już [ani] jednego pocisku, jak mają
bronić skarpy, Królikarni?”. On mówi: „Wszystkich was ucieszę, po południu wyjdzie
rozkaz, będzie wycofywanie się kanałami”. Wróciłem na kwaterę po południu, wysła-
łem szefa kompanii Władysława Pietrzaka pseudonim „Prus”. Wrócił z przepustką na
kanał dla jedenastu rannych z mojej kompanii, a reszta będzie kapitulować z całym
Mokotowem. Zobaczyłem, że „Prus” powpisywał wszystkich rannych, mnie na czele.
Jak to zobaczyłem, to zawezwałem ludzi, żeby poszli do parku Dreszera i nacięli krót-
kich patyków. Przedtem się dowiedziałem, że w kanałach dobiegowych, nie w burzow-
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cach, potrzebny jest patyk. Poszedłem do kwatery saperów kanałowych. Przyjął mnie
sierżant wachmistrz czy chorąży, ale pseudonim miał „Kapitan”. On mi pokazał na stole
dokładny plan kanałów i punktów, które trzeba zapamiętać, żeby wejść do każdego
właściwie. Na rozkazie „Prus” przyniósł, że o godzinie ósmej będziemy schodzić do ka-
nału za oddziałem „Szarych Szeregów”, za „Radosławem”. Jak tylko „Radosław” zejdzie,
tak my będziemy schodzić. Ustawili nas na ulicy Szustra w bramie w kolejce za „Rado-
sławem”. Przyszedł do mnie cywil około czterdziestu lat, powiedział: „Wszystką broń
jaką macie składać na ziemię. My zabieramy do dalszej walki”. Mówię: „Kto pan jest?”
On mówi: „Dowódca oddziału AL-u”. Mówię: „Jak pan stanie trochę dalej, to będę le-
piej celował”. Nie mogłem oddać. „Broń oddamy tylko na rozkaz generała »Bora«”. 

Zeszliśmy z bronią do kanałów. Najpierw szliśmy małym dobiegowym w pozycji
skurczonej z laską, żeby się podpierać, aż wyszliśmy na skraju Puławskiej nad skarpą,
gdzie szedł bardzo stromo w dół też dobiegowy. Tam trzeba było usiąść, złapać za grubą
linę i na mule, nazwijmy tak, zjechać na dół, gdzie już na nas czekał wysoki, dwumet-
rowy burzowiec. Szliśmy w pojedynkę, jeden za drugim, bo burzowiec był owalny,
można się było łatwo poślizgnąć, upaść.

Jak ktoś upadł, to już prawdopodobnie nie wstał, gdyż był rozdeptany albo po pro-
stu utonął. Doszliśmy do momentu, gdzie od czoła przyszedł rozkaz z zapytaniem: „Kto
zna rozkład kanałów?” Podałem do przodu, że znam, ale zapytałem się: „Kto się pyta?”
Od czoła przyszedł: „Kto to? Ten co zna rozkład, naprzód do nas doszlusować”. Podałem
szeptem: „To podporucznik »Gryf«, prowadzę oddział rannych z kompanii »Krawca«”.
„Porucznik »Gryf« na czoło!” – taka rozmowa. Ostatnie moje było: „Dobrze, ale całą
grupą albo wcale”. To był pułkownik „Daniel”, który poszedł dużo przed nami, też był
ranny, ale zgubił się. To już było pod Łazienkami, była olbrzymia studnia, wielki zbior-
nik, do którego dochodziły kanały dobiegowe. Trzeba było wybrać, wiedzieć, który do-
biegowy może być na wyjście do Śródmieścia. Wiedziałem, ale on nie wiedział.

Szef saperów kanałowych pokazał mi na planie, że obok [właściwego] kanału po
prawej stronie będzie wisiało na ścianie krzesło bez nóg, siedzenie i oparcie wyplatane
trzciną i na nim będzie stała lampa stajenna. Oni tego nie wiedzieli. Mówię: „Panie
pułkowniku, to jest ten kanał, którym trzeba iść”. On mówi: „Dobrze”. Nie mieli nawet
przygotowanych kijków. Nikt się nie zainteresował, żeby pójść do tych, którzy znają
kanały, jak tam się chodzi, co w ogóle się robi. On był na tyle uprzejmy, że powiedział:
„Pan prowadzi, pan wie, to teraz pan wchodzi”. To był kanał, który szedł bardzo stromo
do góry, na czworakach i na kolanach trzeba było [iść]. Kijek nie pomógł, bo [było]
dużo mułu kanałowego. Pod ulicą Myśliwiecką, Agrykolą do Książęcej i Książęcą do
Kruczej, tak doszliśmy. Myślałem, że to były Aleje Ujazdowskie, a to była Krucza. Wy-
szliśmy na wierzch”159.

159 www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/stanislaw-milczynski,1294.html (dostęp 21.05.2019)
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Maria Dąbrowska160

Dziennik powstańczy161

1 sierpnia
„O piątej zaczęła się strzelanina koło nas. Zeszliśmy do piwnicy, ale zorientowawszy

się, że to walki uliczne wróciliśmy na górę…”
2 sierpnia

„Jemy śniadanie śród huku armat i trzasku karabinów maszynowych, tanków, ka-
rabinów zwykłych, granatów ręcznych i w ogóle wszelkiej broni. A także wśród nieu-
stannego szumu deszczu. Pogoda wręcz beznadziejna. Żadnych wobec tego widoków
na sukurs z powietrza. 

Cały dzień na robotach domowych, przygotowywaniu puszek itd., w niesłychanym na-
pięciu nerwowym. Dom odcięty od miasta i wiadomości szalenie skąpo przeciekają…” 
3 sierpnia

„… Dziś rano zbudziło mnie i Annę rzewne  gwizdanie młodej wilgi pośród zupełnej
ciszy. Potem w ciągu dnia na przemian cisza i przeraźliwa strzelanina. O zmroku miasto
zasnuwa się siwym dymem. Widać łuny, czuć woń spalenizny, na podwórko lecą zwęg-
lone strzępy papieru…”
4 sierpnia 1944

„…Wieczorem około dziesiątej  przed naszym domem zaczęto ustawiać barykadę.
Dziwny i patetyczny był widok Polnej - pustej - z ciszą zielonych działek - z rudym, wiel-
kim, tylko co zeszłym księżycem osnutym w dymy pożarów - z ludźmi krzątającymi się
cicho około budowy barykady.”
5 sierpnia 1944

„…Około piątej rozpoczęła się bitwa na Mokotowskiej i Polnej. Pożar w kamienicy
Lardellego. Chcąc uchronić trochę rzeczy w razie pożaru, przenieśliśmy je ogródkiem
przez bramę do tego dworku, na który patrzę przez okno przez 26 lat, a w którym
pierwszy raz byłam.  Przyjęto nas bardzo  życzliwie  i podano nawet herbatę z chlebem
i marmoladą. Przez cały czas przelatywali ze wszystkich stron powstańcy, przekazywano
rannych…”
6 sierpnia 1944

„…Wszyscy komentują łajdacką postawę Moskali, którzy umyślnie zatrzymali swoje
wejście do Warszawy, aby Niemcy mogli nas grzebać. Ich lotnictwo, które nas tak
przedtem nękało terrorystycznymi nalotami, męczącymi całe dzielnice, nie przyszło
nam z pomocą. Ani jeden samolot sowiecki od wybuchu powstania nie pojawił się nad
miastem. Zapewne Stalin używa tego jako atutu wobec Mikołajczyka. Albo dasz połowę

160 Związana rodzinnie i z Piasecznem - pomieszkiwała u swojego kuzyna, Bronisława Gałczyńskiego, przy
ul. Reytana, i z Zalesiem Dolnym  - dużo czasu spędzała również u rodziny brata męża - Wacława Dąbrow-
skiego, mieszkającego w willi „Kropka”  u zbiegu ul. Akacjowej i al. Kalin.
161 Dzienniki  z Powstania Warszawskiego, wybór i opracowanie Zuzanna Pasiewicz, LTW, Warszawa, s. 47-51
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Polski, albo nie wejdę do Warszawy. Kiedy Polacy myśleli, że dadzą sobie radę bez So-
wiecków, to niech giną. Ale my nie zginiemy, postawa miasta jest świetna.”
7 sierpnia 1944

„... O pierwszej dwa pociski czy z tanku, czy armatnie  uderzyły w podwórze naszego
domu. (…) po tym wypadku, obawiając się, że nasz dom będzie już nadal ostrzeliwany,
przenosimy się razem z Kowalskimi na Jaworzyńską 10, gdzie w poniemieckim miesz-
kaniu urządziliśmy się bardzo wygodnie….”
8 sierpnia 1944

„…Od wczoraj Warszawa jest już bez światła i bez  gazu. Ale to mniejsza, byleby
woda była, a ta wciąż jeszcze jest. 

Dziś tydzień od wybuchu powstania. Sytuacja wciąż ciemna – bez zmian, piekielnie
trudna, humory melancholijne”
9 sierpnia 1944

„…Status quo zupełne. Ani jeden odgłos boju nie dochodzi z frontu. Czyżby tak się
oddalili?”
10 sierpnia 1944

„Rano zjawiła się na Jaworzyńskiej Komisja Czerwonego Krzyża, która oświadczyła,
że zabiera dom na szpital. Strasznie ważni panowie - ani do nich przystąp - urzędują.
Powiało na mnie biurokratyzmem Polski przedwojennej…”
11 sierpnia 1944

„Rano idę z wizytą do pani Potockiej. Strasznie miła wizyta, która dobrze mi robi.
Nosimy Kartofle Kołodziejskiemu, pani potockiej i pani Kowalczewskiej…”
14 sierpnia

"Dnie mijają na gotowaniu, sprzątaniu - i słuchaniu strzelaniny. Dziś dobre nastroje,
bo dużo wiadomości z miasta raczej pomyślnych. (…) Największą sensacją było obser-
wowanie przez okno  w nocy z 13 na 14 i z 14 na 15 zrzutów broni - rakiety - walka po-
wietrzna.". 
15 sierpnia

"Dziś jest pierwszy dzień bez wody. To pogłębia grozę sytuacji. Tragedia zapada 
w obrzydliwość…"

Kpr. pchor. Tadeusz Bury-Burski „Brandt”
„Około godziny 16 przyszedł łącznik ze sztabu dowództwa AK Ochota do dowódcy

naszego plutonu z rozkazem, że godzina „W” wyznaczona została na 17:00. Zarządzona
została zbiórka plutonu i rozkaz odczytał „Bogusław”, dowódca plutonu. Jeszcze przed
godziną 17 usłyszeliśmy strzały. Pluton powstał i odśpiewał „Rotę”. Wszyscy cieszyliśmy
się, że ‘nareszcie’, ale i smuciliśmy, że nie na stanowiskach bojowych razem z batalio-
nem „Zośka”. Po godzinie 17 widzieliśmy z balkonu, jak zlikwidowano jadące na plac
Narutowicza samochody nieprzyjaciela. Pluton bez broni, bezsilnie przysłuchiwał się
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odgłosom walki na Ochocie. Nieprzyjaciel przez megafony ogłaszał, że każdy z bronią
będzie rozstrzelany, a dom, z którego padną strzały, będzie zburzony. Ściemniło się,
odgłosy walki ucichły, a pluton ułożył się do spania. Jeszcze było ciemno, gdy padło
pobudka - ‘wstawać’. Dowódca plutonu zawiadomił, że wychodzimy na zewnątrz i nic
poza kocami ze sobą nie bierzemy. Plecak mój został na ulicy Filtrowej, a ja zabrałem
tylko koc. Sądziłem, że idziemy na barykadę. 

Tymczasem, na podwórzu kamienic między ulicami Filtrową a Niemcewicza two-
rzyła się kolumna wojska i ludności cywilnej do wymarszu poza miasto. Bardzo nas to,
bezbronnych, ucieszyło, że idziemy do lasu. (…)

Kolumna wojska dotarła do stacji WKD Reguły. Oddział się zatrzymał. Widziałem,
jak dowódca Ochoty płk. „Grzymała” rozmawiał ze swoim sztabem o dalszym kierunku
marszu. Pod torem kolejki przebiegał kabel łącznościowy. Na lewo widać było las
(park), gdzie jak się później okazało, był dwór Pęcice. Pułkownik wydał rozkaz przecię-
cia kabla i skierował kolumnę w kierunku Pęcic.

Za szpicą szedł nasz pluton, któremu z zapasów rozdano przed wymarszem granaty
„filipinki”. Po dojściu szykiem marszowym do pola przed dworem, (…), usłyszałem serię
strzałów. Obejrzałem się, na torze kolejki WKD stał strzelając do nas samochód pan-
cerny. Pomyślałem, że to wynik przecięcia kabla. Nieprzyjaciel przyjechał sprawdzić,
co się stało, gdy utracił łączność z dworem w Pęcicach, gdzie stacjonowali Niemcy, 
o czym nie wiedzieliśmy. Kiedy to stwierdziliśmy, a szpica rozpoczęła walkę pod dwo-
rem, pluton nasz wszedł na pole po lewej stronie drogi.  Padł rozkaz dowódcy plutonu
- ‘naprzód, schodami na lewo’. Za dowódcą plutonu poszła pierwsza drużyna kaprala
podchorążego „Rybowicza” - Jerzego Rowińskiego, za nią lekko w lewo druga drużyna
kaprala podchorążego  „Lwowicza” - Bohdana Szermera i najbardziej w lewo trzy dru-
żyny kaprala podchorążego „Kosa” - Janusza Urbańskiego. Z mojej sekcji został tylko
kapral „Wyrwa” - Antoni Orłowski i strzelec „Baśka” - Stanisław Reszczyk. Kapral „Za-
polski” - Andrzej Wikiera, został na początku natarcia łącznikiem dowódcy plutonu
„Bogusława” - Iwo Rygla. Ja jako zastępca dowódcy drużyny posuwałem się na końcu.  

W czasie natarcia jeszcze w polu, przed rzeką Raszynką  poderwał się „Rybowicz”, roz-
kazując iść do natarcia - ‘za mną’ i w tym momencie padł rażony pociskiem. Od jego strony
biegł w moim kierunku, wołając sanitariuszki, ranny Janusz Wojewódzki „Mruczek” (…) 

Droga przez park do dworu była pod  silnym obstrzałem ckm-u wroga. Silny ostrzał na-
stąpił też z lewej strony  od wsi Pęcice. Z rowu wyszedł na górę „Benito”, krzycząc ‘tyraliera
z lewej strony’. W tym momencie rażony pociskiem padł martwy. Jego prywatny pistolet
„Vis” przejął dowódca „Kos”. W tej sytuacji, gdy szpica oddalała się pod murem po prawej
stronie dworu, zastępca dowódcy plutonu „Bocian”, dał rozkaz do natarcia i padł ranny po
prawej stronie bramy, ponawiając na leżąco rozkaz do natarcia, jednocześnie wyrzucając
granat na nieprzyjaciela. Ja zamierzałem przeskoczyć drogę biegnącą do bramy dworu i pod
murem udać się na prawo, by podążyć za szpicą. Udało się to „Kosowi” i łączniczce „Hance”.
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Mnie ogień ckm-u przydusił do ziemi przy zbyt cienkim drzewie nieopodal drogi. W tym
momencie od strony dworu biegł strzelec „Grom” - Henryk Kazubek z drugiej drużyny, krzy-
cząc, że jest ranny i wołał sanitariuszki. Ponieważ biegł drogą, padł trafiony pociskami 
w plecy. Poderwała się do niego „Mała Marysia” Maria Skowrońska, ale zatrzymałem ją za
nogę, mówiąc, że to nic nie da, bo „Grom” umiera (drgawki), a sama narazi się na postrze-
lenie. Szybko oszacowałem swoją sytuację, która była zła, bo tylko ja jeden zostałem i Nie-
mcy, widząc mnie, wstrzeliwali się w moją pozycję, aż kora drzewa, za którym leżałem,
spadała mi na głowę. Szpica i „Kos” odchodzili w prawo pod murami dworu.(…). 

Po lewej stronie parku byli tylko zabicie i ranni. Ranni, głównie z ranami brzucha,
siedzieli pod drzewami. Był tam „Lechita”, który wołał ‘mamo’. To mi dodało bodźca 
i jak żaba przeczołgałem się przez drogę pod silnym ostrzałem. Za drogą pod osłoną
muru poderwałem się i goniłem grupę, która była uzbrojona w karabiny, co gwaran-
towało szczęśliwe przebicie się przez pozycje wroga. (…) 

Kiedy byliśmy już za Pęcicami, od tyłu nadjechał czołg i zaczął do nas strzelać. Dwa
strzały były niecelne, a grupa rozpadła się w tyralierę i czołg zrezygnował z dalszego
strzelania. Wróg jednak nie dawał za wygraną. Nadleciał niemiecki samolot zwiadow-
czy i zaczął do nas strzelać z karabinu maszynowego. Był w tym miejscu wycięty len,
lecz nie powiązany w snopki. Gdy samolot nadlatywał, ja przykryłem się tą rośliną. Bę-
dący z nami (…) młody chłopiec otrzymał postrzał w brzuch z samolotu. Samolot od-
leciał, a ja opatrzyłem tego chłopca opatrunkiem osobistym, w czym pomagał mi „Kos”.
W tym czasie szpica, silnie się ostrzeliwując, przeszła przez Komorów. Dla nas droga
była już zamknięta. Postanowiliśmy schować się w snopki zboża. (…) 

Około godziny 10 weszli na rżysko Niemcy z karabinami w ręku gotowymi do strzału,
krzycząc po polsku (może byli to Ukraińcy lub Ślązacy?) - ‘no wyłaźcie skurwysyny, nic
wam nie będzie!’ (…) Przeszli koło naszego snopka dalej. Bałem się tylko, że mając
dużo amunicji, mogą strzelać do każdego snopka. Jak się jednak okazało, byli na to za
głupi. Jednak dalej, niektórzy wychodzili ze snopków z podniesionymi rękami. (…)
Gdzieś w południe słyszeliśmy salwę na dworze. Podejrzewaliśmy, że rozstrzeliwują
jeńców. (…) Około godziny 16 „Kos” dał już sygnał do wymarszu. Ja sam nie chciałem zostać 
w snopku. Zostawiliśmy w nim opaski biało-czerwone, pistolet „vis”, granaty i lornetkę. (…)

Tymczasem w Zalesiu Dolnym było cicho i spokojnie. Ani Niemców (byli w Piasecz-
nie), ani bolszewików. Przed nami wrócił do domu Antoni Orłowski pseudonim
„Wyrwa”. Reszta ocalałych spod Pecic była już w Lasach Chojnowskich z  oddziałem
pułkownika „Grzymały”.

W starciu pod Pęcicami uzbrojona szpica miała za zadanie przy naszej pomocy (gra-
naty) opanować dwór, a my mieliśmy zdobyć broń na wrogu. Sytuacja ułożyła się nie-
pomyślnie dla nas, bo wróg był silniejszy, ale za to uratowała się większość grupy
ochockiej z płk. „Grzymałą” na czele. Oddzielnie powrócili do zalesia Andrzej Wikiera
pseudonim „Zapolski” i Tadeusz Zieliński pseudonim „Czarny” 
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Witalis Hoppe „Szczurek” po wyzwoleniu z obozu w Lamsdorfie, rok 1945, zbiory rodziny Hoppe

Maria Straszewska „Emma” i Stanisław Hofman, zbiory Stanisława Hofmana
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Witalis Hoppe „Szczurek”  z przyjaciółmi nad Wisłą, rok 1943, zbiory rodziny Hoppe

Witalis Hoppe „Szczurek”, koniec owojny, zbiory rodziny Hoppe
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Witalis Hoppe „Szczurek” po powrocie z Niemiec,
zbiory rodziny Hoppe

„Biuletyn Informacyjny” nr 50 
z dnia 13 sierpnia 1944

Witalis Hoppe, okres powojenny, 
zbiory rodziny Hoppe

Alina Woźniak-Hofman „Halka”, zbiory
Stanisława Hofmana i Archiwum Środowiska
b. żołnierzy VII Obwodu Okręgu Warsza-
wskiego Armii Krajowej „Obroża”, AAN
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„Walka” nr 44 z dnia 18 sierpnia 1944

„Biuletyn Informacyjny” nr 47 z dnia 10 sierpnia 1944
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„Barykada Powiśla” nr 26 z dnia 2 września 1944
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Włodzimierz Kozakiewicz „Barry” - żołnierz
NOW, PKB, dowódca żandarmerii Grupy
„Północ”

Oddział mjra Włodzimierza Kozakiewicza „Barrego” u zbiegu ul. Jasnej, Złotej i Zgody, wrzesień
1944. Mjr „Barry” stoi w hełmie, obok niego po prawej stronie - płk. Karol Ziemski „Wach-
nowski”, a trzecia z prawej od mjra „Barrego” - jego łączniczka, aktorka - Irena Kwiatkowska
„Katarzyna’, zbiory prywatne.

Bohdan Szermer „Lwowicz”



Krystyna Nowicka-Wieczorkiewicz „Hawajka”
Dnia 1 sierpnia 1944, po otrzymaniu rozkazu o godzinie „W”, zgłosiła się na zbiórkę

oddziałów liniowych 10 kompanii „Kordian” 6 Rejonu „Helenów” (Pruszków). Dowódcą
tej jednostki był kpt. Marian Krawczyk „Janos”. Powrót do oddziału był jednak trudny.
W ostatnich miesiącach 1942 roku przeżyła bowiem prawdziwy dramat. Po tzw. ‘wsypie’
oddziału trafiła wraz z narzeczonym - Tadeuszem Kiferem „Kruszynką”, a także swoją
przyjaciółką, a jego siostrą - Haliną Kifer „Kropelką”, do więzienia - na Pawiak. Po mie-
siącu została zwolniona ze względu na fakt, że jej narzeczony wziął całą winę na siebie.
Został za to zesłany do KL Auschwitz. Po miesiącu – w grudniu 1942 roku, przyszła wia-
domość o jego śmierci. 

Do służby konspiracyjnej wróciła na początku 1944 jako łącznika pracująca w ze-
spole Jadwigi Leśnobrodzkiej ”Wigi”. Podczas Powstania walczyła w oddziale dowo-
dzonym przez mjra Władysława Wrotniaka „Dotrzeba”. Następnie otrzymała przydział
do szpitala powstańczego w Ursusie, gdzie współpracowała z lek. ppor. Jerzym Wło-
czewskim „Mazurem”. Poza tym od 4 do 23 września 1944 pełniła służbę jako pielęg-
niarka w szpitalu na terenie obozu przejściowego dla ludności cywilnej w Pruszkowie
(Dulag 121).

Marianna Szymańska „Emilia”, „Maryśka Duża”
Do Powstania poszła jako patrolowa drużyny sanitariuszek piaseczyńskich, należącej

do plutonu 438 Iwo Rygla „Bogusława”, przypisanego do IV Obwodu „Grzymała”. Więk-
szość konspiratorów z Piaseczna znała wyjątkowo dobrze. Jej rodzice - Edmund i Sta-
nisława Szymańscy, prowadzili w mieście znaną restaurację, która dla młodzieży
akowskiej stała się punktem kontaktowym, ale przy okazji i miejscem spotkań. Ze
względu na fakt, że budynek położony był przy dwóch głównych ulicach miasta, można
było stąd prowadzić obserwację terenu - zapisywano numery rejestracyjne przejeż-
dżających samochodów, kierunek ich jazdy i ilość pasażerów. Ze względu na fakt, że
dom był przestronny, a na podwórku mieściło się dużo schowków, postanowiono rów-
nież zorganizować tutaj magazyn broni. Każdego dnia przez restaurację przewijało się
wiele osób, dlatego i wizyty młodych konspiratorów nie wzbudzały zbyt wielkiego za-
interesowania. Zwłaszcza, że wiadomo było, że Marysia należy do grona przyjaciół,
którzy chętnie i często się spotykają. I jest szczęśliwie i z wzajemnością zakochana 
w Wojtku Hassie „Bocianie”.

Niestety czas Powstania przyniósł jej wyjątkowo dramatyczne doświadczenia.
Podczas walki w Pęcicach poległ nie tylko jej narzeczony, ale zginęła tam również
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Biogramy powstańcze (wybór)



większość jej bliskich znajomych z Piaseczna. Na dodatek ona sama została wówczas
ciężko ranna. W wyniku postrzału miała dosłownie roztrzaskane ramię. Śmierci unik-
nęła tylko dlatego, że jeden z Niemców pilnujących powstańców, okazał się być Ślą-
zakiem, a na dodatek miał córkę w jej wieku. Dlatego postanowił pomóc kilku
dziewczętom z plutonu Iwo Rygla, ułatwiając im ucieczkę. Jednak, ze względu na to,
że straciła bardzo dużo krwi, nie byłaby w stanie przejść sama do Piaseczna. Życie
zawdzięczała swojej przyjaciółce - Alinie Deręgowskiej „Alce”, która pomogła jej do-
trzeć do domu. 

Feliks Arak „Lew” 
Wybuch Powstania zastał go na Powiślu - w warsztacie samochodowym przy 

ul. Kopernika. Chcąc włączyć się w walkę, zgłosił się jako ochotnik do prac pomocni-
czych przy organizowaniu szpitala przy ul. Konopczyńskiego. Przede wszystkim zaj-
mował się transportem rannych – z parteru na wyższe piętra, gdzie lekarze
przeprowadzali operacje. Marzył jednak o bezpośrednim udziale w walce z bronią
w ręku. Dlatego stamtąd przeniósł się do kolumny motorowej Grupy Bojowej „Kry-
bar”, mającej swoje powstańcze kwatery przy ul.Konopczyńskiego 5/7. W jednostce
tej najczęściej pełnił służbę wartowniczą. Obejmując ją, każdorazowo otrzymywał
broń. Niestety była to bardziej atrapa. Do francuskiego karabinu z początku XIX w.,
który każdorazowo przejmował od kolegi schodzącego ze służby, niestety nie paso-
wały żadne naboje. Przed upadkiem Powiśla, przeszedł wraz ze swoim oddziałem do
Śródmieścia. Tu nadal pełnił głównie służbę wartowniczą, z tym, że tym razem otrzy-
mywał już działającą broń – był to austriacki lebel. Jego oddział walczył w okolicy
placu Napoleona – czyli tam, gdzie koncentrowało się wówczas życie powstańczej
stolicy. Koniec Powstania zastał go na placówce przy ul. Chmielnej 10, skąd wraz ze
swoją jednostką wyszedł do niewoli. 

Stanisław Hofman „Żak” 
Podczas Powstania walczył w 3 Batalionie Pancernym „Golski”, pomimo faktu, że

w ramach działalności konspiracyjnej należał do 1704 ‘piaseczyńskiego’ plutonu 5
Rejonu „Gątyń”, mając za dowódcę st. sierż. Antoniego Majewskiego „Sosnę”. W
nowej jednostce znalazł się przypadkowo. Dnia 1 sierpnia przyjechał do stolicy wraz
z kuzynką - Marią Dudkiewicz i koleżanką - Barbarą Wojewódzką-Helewską, by do-
starczyć swoim kolegom z 438 plutonu, stacjonującego na Ochocie, tzw. ‘wałówkę’.
Nie zdążyli jednak ani dotrzeć do celu swojej wyprawy, ani wrócić już do Piaseczna.
Wybuch walk zastał ich w okolicy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Przyłączyli się więc jako ochotnicy do najbliżej stacjonującej jednostki - 3 Batalionu
Pancernego „Golski”, walcząc na odcinku ograniczonym ulicami: Jaworzyńska, Polna
i Mokotowska. Stanisław Hofman nie posiadał wprawdzie własnej broni, ale gdy
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szedł pełnić służbę wartowniczą przejmował od kolegów ‘broń będącą na stanie od-
działu’ - najczęściej dostawał granaty i pistolet. Po kapitulacji wyszedł ze swoją jed-
nostką do niewoli. 

Aleksander Kamiński „Hubert”
Podczas Powstania pełnił niezwykle trudną, odpowiedzialną i wymagającą funkcję

redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego” – najważniejszego tytułu, wydawa-
nego tak w czasie okupacji, jak i 63 dni walk stolicy. W swoich legendarnych książkach
chętnie opisywał losy innych, natomiast bardzo rzadko mówił o sobie samym. Najważ-
niejsze zdanie, które wypowiedział o swoich losach brzmiało: „Moją bronią było pióro”.
To, jak nią władał, opisał w ostatnim numerze tytułu: „Byliśmy pismem Armii Krajowej.
Czuliśmy się pismem całego walczącego Narodu. Z najlepszą wolą i uporem staraliśmy
się być sługami prawdy, uczciwości, rozsądku. Usiłowaliśmy torować drogi ku Polsce
jutra: demokratycznej i sprawiedliwej społecznie, potężnej kulturą, zdrowiem gospo-
darczym, narodową jednością.

Być może nie byliśmy efektowni. Studziliśmy nieuzasadniony optymizm. Równo-
cześnie jednak przeciwstawialiśmy się bezpłodnemu pesymizmowi. Zbyt wielką wagę
przykładaliśmy do odpowiedzialności za słowo, sąd, radę. Mieliśmy ambicje raczej wy-
chowawcze niż propagandowe. Dostąpiliśmy tego szczęścia, iż opinia publiczna oku-
powanego Kraju darzyła nas szczególnym zaufaniem. Dziś - przerywamy pracę.
Wznowimy ją, Bóg da, w niepodległym państwie”159.

Feliks Niczkie „Proch”
W sierpniu 1944 roku został żołnierzem Kompanii Leśnej im. „Szarego”, która zos-

tała utworzona z rozbitych oddziałów Samodzielnego Batalionu NSZ im. brygadiera
Mączyńskiego w Lasach Chojnowskich, na czele jednostki stał ppor. Marian Orłowicz
„Antek”. Otrzymał przydział do plutonu 3, którego dowódcą był plut. pchor. „Janusz”.
Dnia 25 sierpnia 1944 roku uczestniczył w bitwie stoczonej przy gajówce Zimne Doły.
Brak dowódcy spowodował rozwiązanie jednostki. Dlatego przyłączył się do oddziału
por. Bolesława Ostrowskiego „Lancy”, pełniąc w nim służbę do momentu wyjścia
jednostki w Góry Świętokrzyskie. Przeżycia z bitwy rozegranej w Zimnych Dołach
opisał w wierszu162

159 „Biuletyn Informacyjny” nr 102 z dnia 10.04. 1944
162 Wiersz pochodzi ze zbiorów Stanisława Hofmana
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„Wróg przyszedł przed świtem w łomocie granatówWysławszy przed sobą rój świecących pocisków.Las zadrżał od huku, drzew pochylił czubyCiemne wronie stada uleciały w nieboMgła wypluła hełmy, mundury feldgrauPowitał ich grzechot od strony gajówkiI zamknęły drogę ukryte drużyny.Od świateł pożaru zbladła jarzębinaTuląc się do ziemi poszarzały wrzosy.Nie było rozkazu „Do ataku! Hurra!”Plutony w milczeniu odeszły w głąb lasuTylko kępki trawy rubinem zakwitły.„Antek” poległ w walce, „Trzaska” też padł w bojuNie zabrzmiały strofy dumnej „Warszawianki”Kompania bez wodza wlekła się w nieznane.”
Jerzy Sulima-Jaszczoł „Florian”

Ten słynny aktor filmowy i teatralny podczas Powstania walczył w ramach 8 kompanii
batalionu ”Kiliński”163. Dnia 3 sierpnia 1944 jego macierzysty oddział - „Kolegium C”
Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, został włączony do jednostki dowodzonej przez
rtm. Henryka Roycewicza „Leliwę”. Walczył przede wszystkim w rejonie Alei Jerozolim-
skich - na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul.Brackiej. Uczestniczył wówczas w bu-
dowie i utrzymaniu barykady osłaniającej przejście przez Aleje i blokującej możliwość
poruszania się przez Niemców po tej wyjątkowo ważnej dla stolicy arterii komunikacyj-
nej. Miejsce to było jednym z najważniejszych pod względem strategicznych punktów
powstańczej Warszawy, zapewniając komunikację pomiędzy Śródmieściem Północ 
i Śródmieściem Południe. Jerzy Sulima-Jaszczoł zginął 18 sierpnia na ul. Widok 18. 

Stefan Żegliński
W Powstaniu pełnił funkcję zastępcy dr. Tabeńskiego, komendanta punktu medycz-

nego, który został zorganizowany przy ul. Kopernika 43 w oparciu o infrastrukturę Szpi-
tala Dziecięcego. Po jakimś czasie został komendantem ośrodka powstałego przy 
ul. Konopczyńskiego 3/5/7. Personel medyczny zapamiętał jego wyjątkową odwagę,
precyzję, spokój, ale i ogromną siłę woli. Należał do tych lekarzy, którym podczas wy-
jątkowo trudnych operacji nie zadrżała ręka, pomimo faktu, że trwało właśnie bom-
bardowanie, Niemcy przeprowadzali ostrzał „krowami”, a cały budynek trząsł się 

163 Wystąpił w filach: „Każdemu wolno kochać”, „Jadzia”, „Jego wielka miłość”, „Papa się żeni”, „Znachor”,
„Profesor Wilczur”.
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w posadach. Kiedy szpital został opanowany przez Wehrmacht, doktor, znający świet-
nie język niemiecki, odbył z dowódcą jednostki rozmowę. Okazało się, że trafił na czło-
wieka, który sam był farmaceutą i nie obca była mu idea niesienia pomocy
potrzebujący ponad wszelkimi podziałami. Pertraktacje poszły tak dobrze, że szpital 
z 300 rannymi został ewakuowany, choć początkowo obawiano się, że wszyscy zostaną
rozstrzelani. Co zadecydowało o tak pozytywnym dla powstańców rozwiązaniu? Jedni
twierdzili, że charyzma doktora Stefana. Inni - że zgromadzone przez niego na czarną
godzinę zapasy koniny. Byli i tacy, którzy opowiadali, że dużą rolę odegrał w tym przy-
padku przechowywany w piwnicach szpitala… rum!164

Ks. Antoni Czajkowski „Badur”, „Rola II”165

1 sierpnia 1944 w okolicy godziny „W” ksiądz szedł ulicą Koszykową. Kierował się
w stronę gmachu sądów grodzkich przy ul. Leszno. Miał objąć funkcję kapelana wal-
czących tam oddziałów. Nie zdążył jednak dotrzeć na czas na swój punkt koncentracji.
Ostatecznie skierował się do Szpital Dzieciątka Jezus, który znał jeszcze z walk podczas
wojny obronnej 1939 roku i okupacji. Tam przez jakiś czas pełnił tam usługę duszpa-
sterską przy chorych i rannych. 

Pewnego dnia wezwany został do powstańców z oddziału ppor. Bolesława Niewia-
rowskiego „Leka”, którzy zajęli gmach Wojskowego Instytutu Geograficznego przy al.
Jerozolimskich. Tam był świadkiem tragicznego wypadku. Jeden z chłopców o pseu-
donimie „Rola” chciał pochwalić się przed nim otrzymanym dopiero co pistoletem.
Niestety nie potrafił jeszcze zbyt dobrze obchodzić się z bronią. Trzymając pistolet za
lufę, podał go księdzu. Padł strzał. Ciężko rannego chłopca z przestrzeloną klatką pier-
siową odniesiono do szpitala. Kapelana nie poinformowano o przebiegu operacji. Był
przekonany, że powstaniec nie przeżył.  

Wypadek wstrząsnął nim. Na oczach żołnierzy odczepił z marynarki odznaki świad-
czące o tym, że jest kapelanem powstańczym.  I poprosił o przyjęcie do oddziału jako
szeregowiec o pseudonimie „Rola II”. Jako żołnierz za swoją postawę podczas służby
został odznaczony Krzyżem Walecznych. We wniosku awansowym napisano, że w wal-
kach o budynek Starostwa  (al. Jerozolimskie 75) wykazał się ogromną odwagą i po-
święceniem. Zdobył karabin typ Mauser. 

Dnia 13 sierpnia stawił się u naczelnego kapelana AK - ks. Stefana Kowalczyka „Bib-
lii’. Ten polecił mu odłożenie karabinu i powrót do roli kapelana. Ks. Czajkowski skie-
rowany został na bardzo trudny teren - na tzw. „twardy front”, gdzie walczyło
Zgrupowanie „Chrobry II”. Tutaj  zajął się jednak nie tylko żołnierzami, ale i okoliczną

164 Małgorzata Szturomska, Zofia i Stefan, „Przegląd Piaseczyński 2017 nr 148, s.11
165 Związany z parafią w Piasecznie i Zalesiu Dolnym
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ludnością cywilną. To dla niej zorganizował 3 kapliczki. Poza tym odprawiał msze św.,
spowiadał, udzielał sakramentu ostatniego namaszczenia, grzebał zmarłych. Czasami
nawet udzielał ślubów. 

Najczęściej  można go było jednak spotkać na najbardziej wysuniętych placówkach
– z walczącymi żołnierzami. Czasami, gdy widział, jak bardzo zmęczeni są chłopcy, potrafił
wziąć od nich broń i sam stawał na warcie, pozwalając im wzmocnić się godziną snu. 

Za swoją służbę został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 
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Tadeusz Bury-Burski „Brandt”
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Opaska powstańcza doktora Stefana Żeglińskiego, zbiory rodziny

Legitymacja doktora Stefana Żeglińskiego wydana przez izbę lekarską, zbiory rodziny
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Marianna Szymańska (po wojnie Mrów-
czyńska) „Emilia”, „Duża Marysia”, ze zbio-
rów Małgorzaty Szturomskiej

Stanisław Hofman „Żak”, zbiory Stanisława
Hofmana

Okupacyjna Kennkarta doktora Stefana Żeglińskiego, zbiory rodziny
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Karczma (restauracja) rodziny Szymańskich, róg ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza, (zdjęcie zro-
bione w kwietniu 1965 roku), zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie

Zaświadczenie o pracy w szpitalu, zbiory rodziny Wieczorkiewiczów
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Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez  warszawski Arbeitsamt, 1943, zbiory rodziny Wiec-
zorkiewiczów
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Krystyna Nowicka „Hawajka”, zdjęcie z okresu
okupacji / pierwszych lat powojennych, zbiory
rodziny Wieczorkiewiczów

Tadeusz Kifer „Kruszynka”

Przepustka uprawniająca do wejścia na teren obozu w Pruszkowie (Dulagu 121) i opuszczenia
go, zbiory rodziny Wieczorkiewiczów
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„Biuletyn Informacyjny” nr 101 z dnia 3 października 1944
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Jerzy Sulima-Jaszczołt „Florian” - aktor filmowy i teatralny, zbiory NAC

Aleksander Kamiński „Hubert” - redaktor
naczelny okupacyjnego i powstańczego
„Biuletynu Informacyjnego”

Pierwsze, konspiracyjne wydanie 
„Kamieni na szaniec”
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Feliks Arak „Lew”, zbiory Stanisława Hofmana

Feliks Niczkie „Proch”, zbiory Stanisława
Hofmana





Powojenne losy powstańców związanych z Piasecznem często bywały niezwykle dra-
matyczne. „Urzeczywistniła się niesamowita, irracjonalna, zakrawająca na fantazję wizja,
która w latach walki z hitleryzmem mogła pojawić się jedynie w najbardziej makabrycznym
śnie akowca: wojna dobiegła kresu, Polska zwyciężyła, a on tkwi w polskim więzieniu, 
w jednej celi z gestapowcami oraz esesmanami i na dodatek jest oskarżany o to, że był ich
wspólnikiem i pomocnikiem. A takich przypadków w owym ponurym czasie było wiele”166.

Lista tych, którzy trafili do więzień NKWD, UB, czy też nawet i łagrów radzieckich
jest długa. Ci, którym udało się ich uniknąć, spotykali się często z różnorodnymi szy-
kanami, takimi jak choćby trudności ze znalezieniem pracy, brak awansu zawodowego
czy też szczególnie dotkliwa konieczność życia w nieustannym poczuciu zagrożenia.
Tak przez lata wyglądała bowiem codzienność wielu uczestników Powstania Warszaw-
skiego, czemu w taki oto sposób dał wyraz jeden z żołnierzy VII Obwodu „Obroża”:

„A gdy strzały umilkły nareszcie,
Nikt im laurów nie wkładał na głowy,
Nikt kwiatami nie witał ich w mieście,
Nie przygrywał im hymn narodowy -
Kajać im się kazano po sądach
I za własną tłumaczyć się krew,
Jak psy kryć się musieli po kątach,
W piersiach tłumiąc rozterkę i gniew!” 167

166 Jerzy Ślaski, Polska Walcząca, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990, s. 996
167 „Andrzej” Gawroński, Weteranom Armii Krajowej, Na przedpolu Warszawy, Zeszyty Historyczne Okręgu
Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1994 , zeszyt 1. s. 2
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Zakończenie
„Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę
i grzbiet jak pręt rozgrzany stygnie,
niech mi nie kładą gwiazd na skronie
i pomnik niech nie staje przy mnie.”

Krzysztof Kamil Baczyński , ***



W życiorysy wielu obecnych mieszkańców Piaseczna na stałe wpisały się również
spotkania środowisk kombatanckich organizowane początkowo w prywatnych domach
pod pretekstem świętowania urodzin czy imienin. Wspólne wyprawy na cmentarze
czy do miejsc pamięci, gdzie często w zbiorowych mogiłach pochowane zostały ciała
najbliższych krewnych i przyjaciół. Prowadzone przyciszonym głosem rozmowy na
temat tych, którzy odeszli w dramatycznych okolicznościach. Analizowanie przebiegu
poszczególnych akcji. Czasami nawet podważanie kompetencji niektórych dowódców.
A przede wszystkim trudne pytania o sens poniesionej ofiary. 

Dla większość uczestników walk Powstanie Warszawskie stało się bowiem ich naj-
ważniejszym doświadczeniem życiowym, które zostawiło niezaprzeczalne piętno na
ich dalszych losach. Wydarzeniem, do którego nieustannie wracali w rozmowach, my-
ślach, dokonywanych wyborach.

I choć o tym, co działo się w stolicy i jej najbliższej okolicy w czasie sierpnia i września
1944 roku przez długie lata oficjalnie i otwarcie nie można było opowiadać, przeżyte
wówczas chwile utrwalane były w wierszach i piosenkach. Być może dlatego, że „Tylko
poezja jest w stanie próbować opowiedzieć nam, jak przegrywali niezwyciężeni i jak
umierali nieśmiertelni…”168 Na kartach historii Piaseczna odnajdujemy więc i takie słowa:

„Zdobyć Warszawę, wypędzić wroga,
nadzieją tylko żył…,
a wokół niego strzały, pożoga!...
to chłopiec z lasu był.
Chojnowskie bory, Kabackie Lasy,
Gdzie płomień buntu tlił,
Pamiętne będą po wszystkie czasy…
Tam chłopiec z lasu był” 169.

Dziś, choć od opisywanych wydarzeń minęło już prawie 75 lat, nadal nie potrafimy
mówić o Powstaniu Warszawskim bez emocji. Każdego roku w okolicach 1 sierpnia
prowadzone są debaty i dyskusje na temat jego przyczyn i skutków, aspektów militar-
nych, politycznych, a także sensu złożonej ofiary. Jeśli zobaczymy jednak również 
i ‘ludzką’ twarz Powstania Warszawskiego, być może okaże się, że od uczestników tam-
tych wydarzeń możemy nauczyć się również optymizmu, umiejętności cieszenia się

168 Andrzej K. Kunert, Od autora wyboru, w: Warsaw Concerto, op.cit., s.6
169 Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, op.cit. , s. 267
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każdym dniem i nie robienia problemu ze spraw mało istotnych czy też życia według
zasady być a nie mieć. 

Na zakończenie warto przytoczyć słowa płk. Zbigniewa Załuskiego: „Odeszli (…)
mocno trzasnąwszy drzwiami”170. Echo tego hałasu słyszalne jest jeszcze dzisiaj, choć
od opisanych w tej książce wydarzeń minęło przecież już 75 lat.

170 Tomasz Strzembosz, Powstanie Warszawskie, w: Świadectwo Powstania Warszawskiego 1944, Kuria
Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1988, s.377
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„Ranna” i pozbawiona broni syrenka warszawska, zbiory
Stanisława Kopfa
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50. Tomasz Nowacki, Jeszcze raz o zrzutach lotniczych dla walczącej Warszawy, „Woj-
skowy Przegląd Historyczny”, 1987 z. 4

51. Tomasz Nowacki, Udział polskiej 1586 eskadry w pomocy dla powstańczej War-
szawy, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1984, z. 1

52. Waldemar Maciej Olbrych „Dąb”, Akcja „Cukier”, Zeszyty Historyczne „Na Przed-
polu Warszawy”, 1996 z. nr 12/13

53. Okruchy wspomnień. Rozmowa z Katarzyną Frank-Niemczycką, kutnianką preze-
sem Rady Fundacji Katarzyny Frank-Niemczyckiej, „Życie Kutna” 2001 nr 7

54. Maria Perdzyńska „Mała”, Łączność kobieca w V Rejonie „Gątyń”, Zeszyty Histo-
ryczne „Na Przedpolu Warszawy”, 1996 z. nr 9

55. Władysław Pietrzak, Udział V Rejonu „Gątyń” VII Obwodu „Obroża” w Powstaniu
Warszawskim, Zeszyty Historyczne „Na Przedpolu Warszawy”, 1994 z. nr 4

56. Agnieszka Pindelska, Pamięć o powstańczym szpitalu, „Gazeta Piaseczyńska”
1999 nr 8

57. Powstańczy epizod Ksawerego Franka, „Gazeta Lokalna Kutna i Regionu”, 
2009 nr 1

58. Henryk Prajs, Małgorzata Kawka, Po prostu człowiek, „Kurier Południowy” 2012
nr 13

59. Raport gen. L.Rayskiego o sytuacji i pomocy dla powstania w Warszawie przed-
stawiony gen. Wł. Andersowi w obecności gen. Szyszko-Bohusza i płk. Wiśniow-
skiego 4.9. 1944 r. o godz. 15.00, „Zeszyty Historyczne” 1981 nr 56

60. Jacek Sawicki, Decyzja, Zeszyty Historyczne „Na przedpolu Warszawy” 1994 z. 2/3
61. Jacek Sawicki, VII Obwód „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK w Powstaniu War-

szawskim, Zeszyty Historyczne „Na przedpolu Warszawy” 1994 nr 2/3
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62. Seminarium na temat wspólnych walk żołnierzy V Rejonu „Gątyń” i III Rejonu
„Dęby” (M.Donaj, T. Gołębiewski, S.Liwski), Zeszyty Historyczne „Na Przedpolu
Warszawy”, 1995 z. nr 5

63. Małgorzata Szturomska, Chyliczki wynajmę - część 2, „Przegląd Piaseczyński” 2017
nr 163

64. Małgorzata Szturomska, „Jeżówka” szalonego architekta, „Przegląd Piaseczyński”
2016 nr 129

65. Małgorzata Szturomska, Kradzież dzieci jako ‘źródło życia’, „Przegląd Piaseczyński”
2017 nr 149 i 150

66. Małgorzata Szturomska, Pseudonim Lwowicz cz. II- III, 2016 nr 112, nr 113, nr 114
67. Małgorzata Szturomska, Spacer z historią Piaseczna, „Przegląd Piaseczyński”, 2016

nr 102 
68. Małgorzata Szturomska, Strachy, „Przegląd Piaseczyński” 2017 nr 168 
69. Małgorzata Szturomska, Śmierć w snopach zbóż i parkowych alejach, „Przegląd

Piaseczyński” 2017 nr 160
70. Małgorzata Szturomska, Zofia i Stefan, „Przegląd Piaseczyński” 2017 nr 148
71. Małgorzata Szturomska Jacek Mrówczyński, Piaseczno w latach mrocznych ta-

jemnic, „Przegląd Piaseczyński” 2017 nr 139
72. Mieczysław Szymkowiak, Warszawski sport w podziemiu. Za cenę życia, „Stolica”

1959 nr 48, 49, 50, 52, 
73. Mieczysław Szymkowiak, Warszawski sport w podziemiu. Za cenę życia, „Stolica”

1960 nr 1, 2, 4, 5
74. Eugeniusz Walczak, Ksawery Frank - były żołnierz ZWZ-AK i uczestnik Powstania

Warszawskiego, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, Kutno 2000, t. IV
75. Bolesław Wojewódzki „Tarzan”, Powrót do domu. Ochrona powstańców przez

warszawiaków, Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 2012 nr
96

76. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego mjra Kozakiewicza ps. Barry Włodzi-
mierz vel „Bari”, Zgrupowanie „Radosław” Pismo Grupy Historycznej Zgrupowanie
„Radosław”, 2015 nr 9

77. Wykaz żołnierzy AK Obwodu „Obroża” aresztowanych i deportowanych przez
NKWD do łagrów na terenie ZSRR, Zeszyty Historyczne „Na Przedpolu Warszawy”,
1995 z. nr 5

78. Wykaz żołnierzy AK Obwodu „Obroża” aresztowanych i deportowanych przez
NKWD do łagrów na terenie ZSRR, Zeszyty Historyczne „Na Przedpolu Warszawy”,
1995 z. nr 8

79. Wykaz żołnierzy V Rejonu „Gątyń” (Piaseczno) poległych w akcjach bojowych oraz
w wyniku terroru okupanta, Zeszyty Historyczne „Na Przedpolu Warszawy”, 1994
z. nr 4
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80. Zdzisław Zaborski „Błyskawica”, Dulag 121 - Pruszków, Zeszyty Historyczne „Na
Przedpolu Warszawy”, 1994 z. nr 4

81. Zdzisław Zaborski „Błyskawica”, Struktura sztabów i organizacja oddziałów linio-
wych VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”, Wykaz żołnierzy AK Obwodu „Obroża”
aresztowanych i deportowanych przez NKWD do łagrów na terenie ZSRR, Zeszyty
Historyczne „Na Przedpolu Warszawy”, 1995 z. nr 8

82. „Zalesie Dolne nasze miejsce na ziemi”, Zeszyt II, Gmina Piaseczno Biuro promocji
i Informacji, Piaseczno 2009

83. Związki Szarych Szeregów z Armią Krajową w świetle dokumentów, Zeszyty His-
toryczne „Na Przedpolu Warszawy”, 1996 z. nr 11

Relacje ustne:
1. Małgorzata Szturomska
2. Prof. Aleksander Bursche
3. Stanisław Hofman
4. Rodzina Hoppe

Dokumenty niepublikowane:
1. Mjr Marian Bródka-Kęsicki, Relacja Komendanta V Rejonu „Gątyń” - Obwód VII

A.K. „Obroża”, Zbiory AAN
2. Sprawozdanie z pracy Składu /Rejonu/ „Gątyń” za okres od 1.IX.43 do 1.III.44 
3. Relacja byłego Komendanta Rejonu 5 Piaseczno kryptonim „Gątyń” (w zbiorach

Stanisława Hofmana)
4. Relacja Aliny Woźniak Hofman (w zbiorach Stanisława Hofmana)
5. Relacja Feliksa Niczkie, (w zbiorach Stanisława Hofmana)
6. Relacja Bolesława Perłowskiego, Fragmenty moich wspomnień (1982), Archiwum

Centrum Kultury w Piasecznie
7. Relacja Janiny Skorupińskiej, Zapiski okupacyjne Janiny Skorupińskiej, mieszkanki

Piaseczna, w czasie okupacji - członka P.C.K., R.G.O., oraz ruchu oporu - A.K., do-
tyczące poza Warszawą Szpitala Powstańczego w Piasecznie, otwartego 6 sierpnia
1944r, Zbiory Centrum Kultury w Piasecznie

8. Relacja „Watry” (kwiecień 1946)
9. Relacja Kazimiery Danielewiczowej, Notatki dotyczące historii założenia pierw-

szego poza Warszawą Szpitala Powstańczego w Piasecznie (sierpień 1957)
10. Witalis Hoppe, Moje wspomnienia z okresu II wojny Światowej i lat okupacji 1939-

1945 (rękopis)
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Strony www
www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej
www.1944.pl/powstancze-biogramy.html
www.studnia.org/piaseczno
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Aneks171

Uczestnicy walk powstańczych związani z Piasecznem
1. Feliks Arak „Lew” - żołnierz AK, Grupa Bojowa „Krybar” (kolumna motorowa)
2. Stefan Babkiewicz (Bobkiewicz) „Wola Stalowa”, „Stalowy” - żołnierz NSZ, Samo-

dzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im.
„Szarego”

3. Jadwiga Bałabuszko-Sławińska "Blizna", "Jadzia" - sanitariuszka i łączniczka AK,
Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, a następnie Grupa "Kampinos"

4. Jan Baranowski „Roger” - żołnierz AK, Warszawski Okręg AK - szefostwo łączno-
ści

5. Antoni Belke „Stefan” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion „Kra-
wiec”

6. Stanisław Belke „Zbyszko Borski” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. Bryga-
diera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

7. Zygmunt Bieńkowski „Józef” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion
„Krawiec”, następnie batalion "Ryś"

8. Tadeusz Biernat „Mikrus” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", batalion „Krawiec”
9. Aleksandra Boczek „Rossa” - łączniczka AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion

„Krawiec”
10. Stanisław Boczek „Zych” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion

„Krawiec”
11. Jan Bogdański „Bystry” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion „Krawiec”
12. Witold Borecki „Zuch” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion „Kra-

wiec”, batalion „Oaza”
13. Konrad Bogusławski „Konrad” - żołnierz AK II Obwód "Żywiciel", kompania szta-

bowa - poległ
14. Stanisław Bogusławski (młodszy brat Konrada) - żołnierz AK, poległ
15. Krzysztof Boruń „Głowacz” - żołnierz AK, Grupa Bojowa „Krybar”, (kolumna Mo-

torowa „Wydra”)
16. Marian Bródka-Kęsicki „Grzegorz”, „Leon”, „Inżynier” - komendant 5 Rejonu AK

„Gątyń”, dowódca batalionu „Krawiec”, uznawany za dowódcę tzw. Rzeczpospo-
litej Chojnowskiej

17. Tadeusz Bury-Burski „Brandt” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żoł-
nierz AK IV Obwód "Grzymała" (Ochota), 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu
Komendy Obwodu 

171 W zestawieniu pojawiają się mieszkańcy Piaseczna, Zalesia Dolnego i Górnego, Chyliczek, Gołkowa, Ru-
nowa, Chojnowa, Pilawy
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18. Anna Bursche-Lindnerowa - łączniczka AK pułk „Baszta”
19. Jan Bursche „Jerzy” - żołnierz AK, pułk „Baszta”, batalion „Bałtyk”, kompania B-2
20. ks.. Antoni Czajkowski „Badur”, „Rola II” - żołnierz AK, kapelan zgrupowania

„Chrobry II”, batalionu „Lecha Grzybowskiego” i batalionu „Gurt”
21. Aleksander Czapski „Płotka” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion

"Krawiec" - poległ
22. Antoni Czapski „Konar” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-

wiec" - poległ
23. Tadeusz Czapski „Gaj” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-

wiec" - poległ
24. Wiesław Czasak „Granat” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mą-

czyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”
25. Tadeusz Czerczer „Kogucik Tadeusz” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. Bry-

gadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”
26. Kazimierz Dąbrowski „Witold” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia",

żołnierz AK IV Obwód "Grzymała" (Ochota), 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu
Komendy Obwodu - poległ

27. Mieczysław Dąbrowski „Wiśniewski” – harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochow-
nia", żołnierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Ko-
mendy Obwodu, kompania „Krawiec” – poległ

28. Alina Deręgowska-Riedel „Alka” - harcerka Szarych Szeregów, Blok "Prochownia",
żołnierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy
Obwodu

29. Michał Dorożyński „Michał” - komendant 5 Rejonu AK „Gątyń” (od połowy lipca
do 2 sierpnia1944), po 2 sierpnia - zastępca komendanta, batalion „Krawiec”

30. Ryszard Dudek „Jowisz” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz
AK, IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, poległ

31. Tadeusz Dudek „Gryf” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz
AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, poległ 

32. Maria Dutkiewicz „Krzysia” - łączniczka i sanitariuszka AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton
1704, 3 Batalion Pancerny AK „Golski”

33. Zbigniew Dworakowski „Gnat” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, bata-
lion „Krawiec”

34. Zygmunt Fendrych „Boruta” („Borsuk”) - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
Brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego” 

35. Stanisław Fukowski „Rybka Fajka” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. Bry-
gadiera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”
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36. Zygmunt Fukowski „Muszla Kazimierz” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

37. Henryk Gajdarski „Kędziorek Stanisław” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

38. Stanisław Gajdarski, „Grzywa”, „Grzymała”- harcerz Szarych Szeregów, Blok "Pro-
chownia", żołnierz AK, IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony
Sztabu Komendy Obwodu, Kompania Leśna im. „Szarego”.

39. Zofia Gawlikowska „Pantera” - łączniczka NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-
diera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”.

40. Jerzy Grabowski „Łazik”, „Łazik Andrzej” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”. Poległ

41. Stefan Grabowski - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton 1704, kompania „Kra-
wiec”

42. Władysław Hajduk „Wątły” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń”, pluton 1704, batalion
„Krawiec”

43. Wojciech Hass „Bocian” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz
AK, IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, poległ pod Pęcicami 

44. Tadeusz Hetka „Rekin” - żołnierz AK, 5. Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”, batalion
"Oaza", poległ

45. Stanisław Hofman „Żak” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, 3. batalionu
pancernego "Golski”

46. Józef Jabłoński „Wilczek” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion "Krawiec", poległ,
odznaczony Krzyżem Walecznych

47. Wanda Jachimska „Ryta” - patrol sanitarny (patrolowa) 5 Rejon „Gątyń”, szpital
w Piasecznie

48. Jerzy Jastrzębski „Kuna” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-
wiec"

49. Zygmunt Jurakowski „Zygmunt” – żołnierz AK, II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz), plu-
ton przeciwlotniczy 566, poległ

50. Józef Jodłowski „Lechita” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz
AK , IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, poległ

51. Czesław Kaczmarski „Piórko” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń" pluton 1704, kompa-
nia „Krawiec”

52. Ryszard Kalina „Zbyszko Borski” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-
diera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

53. Aleksander Kamiński „Hubert” - żołnierz AK, Biuro Informacji i Propagandy (BIP),
redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego”
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54. Jan Kamiński „Niegolewski” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żoł-
nierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy
Obwodu, kompania „Krawiec”, pułk „Baszta”, poległ

55. Henryk Kanabus „Huragan” - żołnierz AK, batalion „Krawiec”
56. Michał Kanabus „Gwiazda” - żołnierz AK, batalion „Krawiec”
57. Stanisław Karaszkiewicz - żołnierz AK, pułk „Baszta”, zginął w obozie
58. Piotr Karczewski „Tomek” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz

AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu - żołnierz AK, poległ

59. Piotr Kazubek „Równiak Zygmunt” – żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-
gadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

60. Anna Kietsznia - sanitariuszka AK, szpital w Piasecznie
61. Henryk Klimek „Szyszka” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton 1704, batalion "Krawiec"
62. Janina Klinowska-Skorupińska „Pogodna”172 - żołnierz NSZ, Wojskowa Służba Po-

mocnicza Kobiet, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mączyńskiego, szpital po-
wstańczy w Piasecznie 

63. Adam Kłodziński „Nadzieja”, „Kłoda” – żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704,
batalion "Krawiec"

64. Henryk Kokoszka (Kokoszko) „Kot” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-
gadiera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”173

65. Władysław Kołodziejczak „Krzak Piotr” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”

66. Zdzisław Konarzewski „Sęp Lech” - żołnierz NSZ Samodzielny Batalion im. Bryga-
diera Mączyńskiego i Kompania Leśna im. ppor. „Szarego”

67. Andrzej Konic „Nałęcz Andrzej” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-
diera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”

68. Halina Konopnicka „Lidka” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
69. Krystyna Konopnicka „Ita” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
70. Barbara Konopnicka-Łączyńska „Xenia”, „Basia” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”,

batalion „Krawiec”
71. Janina Kosińska „Koko”, „Mimi” - łączniczka AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704,

batalion „Krawiec”
72. Zofia Kosińska „Kazia” - łączniczka AK, 5 Rejon "Gątyń", batalion „Krawiec”
73. Włodzimierz Kozakiewicz „Barry Włodzimierz” - żołnierz AK, Grupa „Północ”, PKB,

oddział „Barry”, dowódca żandarmerii „Grupy „Północ” 
74. Leonard Kryszpin „Rybak” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion „Krawiec”

172 Według innego źródła - żołnierz AK, drugi pseudonim to „Zosia”
173 Według innego źródła żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”
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75. Zdzisław Krzemiński „ Zych Jerzy” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-
diera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”

76. Paulin Laskowski „Twardy” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", batalion "Krawiec"
77. Henryk Latoszek „Równy” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion

„Krawiec”
78. Helena Lenard „Lena” - łączniczka AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion

„Krawiec”
79. Helena Lenarczyk-Rdzanek „Emilka”, „Mila” - żołnierz AK, 5 rejon „Gątyń”, batalion

„Krawiec”, patrol sanitarny Marianny Szymańskiej „Emilii”, „Maryśki Dużej”.
80. Tadeusz Lewandowski „Biały Leszek” – żołnierz NSZ Samodzielny Batalion im. bry-

gadiera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”
81. Jerzy Lindecki „Skałka” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", batalion "Krawiec"
82. Bogdan Litwinienko „Traf” - żołnierz AK, 5. Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”, ba-

talion "Oaza", poległ
83. Stefan Łapczyński „Morski Jur” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera

Mączyńskiego (3 kompania)
84. Antoni Majewski „Sosna” – żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń”, pluton 1704, batalion

"Krawiec"
85. Zofia Matulka „Wanda” - sanitariuszka AK, 5 Rejon "Gątyń",pluton 1704, batalion

"Krawiec", szpital powstańczy w Piasecznie
86. Jerzy Ryszard Mendygrał „Szatan” - żołnierz AK, 5. Rejon „Gatyń”, batalion "Kra-

wiec", poległ
87. Kazimierz Michniewicz „Orion” ppor. - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", batalion „Kra-

wiec”, batalion "Oaza" 
88. Mieczysław Mierzwiak „Bean” - żołnierz AK, 5 rejonu „Gątyń”, batalion „Krawiec”
89. Stanisław Milczyński „Gryf”, por - . żołnierz AK, 5 Rejonu AK „Gątyń” (dowódca

IV kompanii) i dowódca plutonu OS (Oddział Specjalny) „Gątyń” Kedywu KG AK,
batalion „Krawiec”, batalion "Oaza" 

90. Tadeusz Mirkowski „Czarny” – żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion
"Krawiec"

91. Władysław Młotek „Krzak Antoni” – żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-
gadiera Mączyńskiego NSZ, Kompania Leśna im. „Szarego”

92. Jan Mochorow „Baca” - żołnierz AK, 1. Szwadron Strzelców Motorowych, 3. ba-
talion pancerny "Golski", 4 kompania "Odwet".

93. Tadeusz Modrowski „Sokół”, „Sztyft” – żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704,
batalion "Krawiec"

94. Stefan Modzelewski „Henryk” - żołnierz AK, 5. Rejon, „Gątyń”, batalion „Krawiec”,
batalion "Oaza"
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95. Wacław Morawski „Morwa Apolinary” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”

96. Stanisław Mozer „Wichrowski” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia",
żołnierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy
Obwodu, poległ

97. Bogdan Muszyński „Pająk” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion
"Krawiec", poległ

98. Feliks Niczkie „Proch” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-
czyńskiego, Kompania Leśna „Szarego”

99. Leon Nowakowski „Lig” - żołnierz AK, zgrupowanie "Chrobry II" – sztab, zgrupo-
wanie "Bartkiewicz" - zastępcy dowódcy, poległ.

100. Jacek Nowakowski „Jacek Nowicki” - żołnierz AK
101.Krystyna Nowicka-Wieczorkiewicz (z domu Nowicka) „Hawajka” - sanitariuszka

6 Rejon „Helenów”, szpital powstańczy Czechowice
102.Piotr Obara „Trzynastka II” – żołnierz AK, 5 rejon „Gątyń”, pluton 1704, batalion

„Krawiec”
103.Waldemar Olbrysz „Dąb I” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
104.Marian Orłowicz „Antek”, „Lemański” - żołnierz NSZ, dowódca 3 kompanii Samo-

dzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ i dowódca Kompanii Leśnej
im. „Szarego”, poległ

105.Czesław Orłowski „Skowroński” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-
diera Mączyńskiego

106.Alfred Paczkowski „Wania” - żołnierz AK, V Obwód (Mokotów) Warszawskiego
Okręgu Armii Krajowej - Oddział III (Operacyjny) Sztabu - zastępca szefa, odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari V klasy (dwukrotnie), Krzyżem Walecznych (dwu-
krotnie).

107.Tadeusz Pająk „Rogal Michał” -żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera
Mączyńskiego (3kompania), Kompania Leśna im. ppor. „Szarego”

108.Zygmunt Paderewicz „Stodwa” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
109.Tadeusz Perdzyński „Tarnawa”, „Tomir” - pierwszy komendant 5 Rejonu „Gątyń”,

KG AK III Oddział Operacyjno-Szkoleniowy.
110.Bogusław Polkowski „Kozak” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żoł-

nierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy
Obwodu, poległ

111.Marian Pierściński „Gwoździk Waldemar” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion
im. brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

112.ks. Stefan Piotrowski „Jan I” - kapelan AK, zastępca szefa Duszpasterstwa Wal-
czącej Warszawy, trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (2 razy podczas
wojny obronnej 1939 roku, raz podczas Powstania).
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113.Leszek Połotnicki „Chrzanowski” - żołnierz AK, Zgrupowanie „Radosław”, batalion
„Czata 49”, pluton „Mieczyków”, poległ 

114.Wiesław Połotnicki „Oszczep” - żołnierz AK, batalionu „Kiliński”, poległ
115.Tadeusz Poncyliusz „Tom Tadeusz” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-

gadiera Mączyńskiego (3 kompania)
116.Bogdan Rawski „Sęp II” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-

wiec" 
117.Adam Rdzanek „Majcher Adam” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-

diera Mączyńskiego (3 kompania)
118. Jadwiga Reszczyk „Baśka” – żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, kompania „Krawiec”,

dowódca piaseczyńskiego WSK (Wojskowa Służba Kobiet)
119.Stanisław Konrad Reszczyk „Baśka” Szare Szeregi - harcerz Szarych Szeregów, Blok

"Prochownia", żołnierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony
Sztabu Komendy Obwodu, poległ.

120.Mieczysław Reszkiewicz „Burza” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton 1704, ba-
talion „Krawiec”

121.Krystyna Rodowicz „Kry” - łączniczka AK, KG AK, Oddział V (Dowodzenie i łącz-
ność)

122.Stanisław Rodowicz „Stefan” - żołnierz AK, KG AK , Oddział V (Dowodzenie i Łącz-
ność), II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz), referat BIP

123.Mieczysław Roszkiewicz „Burza” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, ba-
talion "Krawiec" 

124. Jerzy Rowiński „Rybowicz” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żoł-
nierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy
Obwodu, poległ.

125.Piotr Rowiński „Dunaj” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-
wiec" 

126.Tadeusz Rowiński „Szczygieł” – żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera
Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”

127.Edmund Różycki „Szczupły” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion
"Krawiec", batalion "Oaza"

128.Felicja Rucińska „Hanka” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
129.Marian Ryng „Ludwik” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-

czyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”
130.Leon Ryszka „Strąk” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-

wiec", poległ 
131. Jerzy Ryszkowski „Grot” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-

czyńskiego 
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132. Irena Sadurska „Zofia” - sanitariuszka AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion
"Krawiec", szpital w Piasecznie

133.Konstanty Sawicki „Sęk” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion
"Krawiec" 

134.Stefan Sieklicki „Tytan” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-
czyńskiego, poległ 

135.Zdzisław Sieklicki „Zdzich Wacław” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-
gadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

136.Władysław Sieradzki „Kordian Leski” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-
gadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

137.Władysław Skaryszewski „Łódź”- żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń, pluton 1704, bata-
lion „Krawiec”

138. Jerzy Skorupiński „Bem Jerzy” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera
Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego”

139.Kazimierz Skorupiński „Idzi” – żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera
Mączyńskiego

140.Henryk Słowik „Gil” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-
wiec" - 2. Kompania

141.Maria Straszewska „Emma” - łączniczka AK, Biuro Informacji i Propagandy KG AK,
redakcja „Biuletynu Informacyjnego”

142.Ludwik Stroiwąs „Im-lacy” - żołnierz AK, 5. Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”, ba-
talion "Oaza" 

143.Stanisław Styczyński „Bimber” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bryga-
diera Mączyńskiego

144. Jerzy Sulima- Jaszczołt „Florian” - żołnierz AK, batalion "Kiliński", 8. kompania
(dawny Kedyw "Kolegium C"), poległ

145. Jan Sychowicz „Krakus” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion "Kra-
wiec"

146.Henryk Szlązak „Mały” – żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-
czyńskiego (3 kompania)

147.Stanisław Szlązak „Słoń” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-
czyńskiego (3 kompania)

148. Jan Szustkowski „Brzoza Wierzba” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-
gadiera Mączyńskiego (3 kompania)

149. Józef Szustkowski - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
150.Marianna Szymańska-Mrówczyńska „Emilia”, „Maryśka Duża” – sanitariuszka AK,

IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, 438. plu-
ton (harcerski) osłony sztabu Komendy Obwodu.
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151.Zbigniew Ulatowski „Węgorz” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”,batalion „Krawiec”,
batalion "Oaza" 

152. Janusz Urbański „Kos” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz
AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, V Obwód Armii Krajowej Mokotów - dywizjon 1 pułku szwoleżerów

153.Czesław Tauber „Niedźwiedź Tadeusz” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego (3 kompania)

154.Bogdan Terlikowski „Podlaski Mariusz” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

155.Zbigniew Tomczyk „Gniew”, „Gniew Zbigniew” - harcerz, żołnierz NSZ, Samo-
dzielny Batalion im. brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), poległ. 

156.ks. Jan Twardowski - żołnierz AK III Obwód „Waligóra” (Wola)
157. Janusz Urbański „Kos” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz

AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, V Obwód Mokotów. 

158.Romuald Veidt „Watra” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton 1704, batalion „Kra-
wiec”

159.Karol Walter „Karol Tkaczyk” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera
Mączyńskiego, Kompania Leśna im. „Szarego

160.Henryk Wandel „Jakub”- żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”, poległ
w Piskórce

161.Kazimierz Wasiewicz „Kociszewski”174 - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im.
brygadiera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

162.Zygmunt Wągrodzki „Eustachy” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton 1704, ba-
talion „Krawiec”, dowódca plutonu

163. Jan Wąsik „Rokita” - żołnierz AK, zgrupowanie „Chrobry II” 
164.Zofia Węgrzyńska „Elżbieta” - sanitariuszka AK, szpital w Piasecznie
165.Bronisława Wieczorkiewicz - żołnierz AK
166.Hanna Wieczorkiewicz „Hanka” - żołnierz AK, IV Obwód "Grzymała" (Ochota),

438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Obwodu
167. Andrzej Wiekiera „Zapolski” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz

AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Obwodu, 
168.Feliks Wielogórski „Marchewka” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, ba-

talion "Krawiec"
169.Wiesław Wierzyński „Wiesiek” - żołnierz AK, II Obwód "Żywiciel", kompania szta-

bowa - pluton przeciwlotniczy 566, poległ 

174 Według biogramów MPW – „Kaciszewski”
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170.Ryszard Wiśniewski „Ryś Leon” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. Bryga-
diera Mączyńskiego (3 kompania), Kompania Leśna im. „Szarego”

171.Zenon Wiśniewski „Szczapa” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żoł-
nierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy
Obwodu, poległ na Czerniakowie.

172. Władysław Włodarczyk „Blondyn” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
173. Jadwiga Wojdakówna „Romańska” - sanitariuszka i łączniczka AK (Państwowego

Korpusu Bezpieczeństwa), poległa. 
174.Barbara Wojewódzka-Halewska „Dor” - łączniczka AK, 5 Rejon „Gątyń” 1704 plu-

tonu, 3 Batalion Pancerny „Golski”
175. Bolesław Wojewódzki „Tarzan” - łącznik AK, Komenda Placu na Mokotowie, pułku

„Baszta”
176. Janusz Wojewódzki „Mruczek” (brat Witolda) - harcerz Szarych Szeregów, Blok

"Prochownia", żołnierz AK, IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony
Sztabu Komendy Obwodu, poległ (Pęcice)

177. Janusz Wojewódzki (brat Bolesława) - żołnierz AK, poległ (pl. Trzech Krzyży)
178.Stanisław Wojewódzki - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
179.Witold Wojewódzki „Mac” (brat Janusza) - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Pro-

chownia", żołnierz AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony
Sztabu Komendy Obwodu, batalion „Krawiec”

180.Alina Woźniak „Halka” - łączniczka AK, 5 Rejon „Gątyń”, pluton 1704, batalion
„Krawiec” 

181.Władysław Wójcik „Dąb” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
182.Wincenty Wyrzykowski „Czarny” – żołnierz AK, 5 Rejon  "Gątyń", batalion „Krawiec”
183.Stanisław Zadrożny „Grom” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”,

batalion „Oaza”
184.Wanda Zając „Zdzisława” - sanitariuszka 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
185.Tadeusz Zaremba „Dzik” - żołnierz AK, 5 Rejon "Gątyń", pluton 1704, batalion

"Krawiec”
186.Ryszard Zaroń „Kosmyk” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. brygadiera Mą-

czyńskiego (3 kompania)
187.Witold Zienkiewicz „Witek” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
188.Tadeusz Zwanicki „Mucha” - żołnierz AK, 5 Rejon „Gątyń”, batalion „Krawiec”
189. Janusz Zwoliński „Karp” - harcerz Szarych Szeregów, Blok "Prochownia", żołnierz

AK IV Obwód "Grzymała", 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Ob-
wodu, poległ w Pęcicach.

190. Irena Życzewska „Lili” - łączniczka AK, poległa przy ul. Marszałkowskiej 125. 
191.Włodzimierz Żyro „Mały Zygmunt” - żołnierz NSZ, Samodzielny Batalion im. bry-

gadiera Mączyńskiego 
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Jadwiga Reszczyk „Baśka”, Archiwum
Środowiska b. żołnierzy VII Obwodu
Okręgu Warszawskiego Armii Kra-
jowej „Obroża”, zbiory AAN

Anna Bursche-Lindnerowa, zbiory
prof. Aleksandra Bursche

Jadwiga Bałabuszko-Sławińska "Blizna",
"Jadzia", zbiory Małgorzaty Sztu-
romskiej

Ryszard Komorowski ”Kot” - wywiad-
owca oddziału „Lancy”, zbiory Archi-
wum Centrum Kultury w Piasecznie
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Zbigniew Sikorski „Kotek” - wywiadowca i łącznik
Ryszarda Komorowskiego z oddziału „Lancy”,
zbiory Archiwum Centrum Kultury w Piasecznie 

Jan Mochorow „Baca”, na zdjęciu z córką 
- Małgorzatą Szturomską, zbiory Małgorzaty 
Szturomskiej
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Aneks 2
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Aneks 3
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„Alka” (zob. Deręgowska Alina) - 69
Anna (zobacz Kowalska Anna) - 145
„Antek” (zob. Marian Orłowicz) - 53, 54, 78
Antoniewicz Jerzy - 16
Arak Feliks „Lew” - 144, 164, 187
Arct Jerzy - 120
Babkiewicz Stefan „Stalowy” - 187
Bacia Kazimierz - 118
Baczyński Krzysztof Kamil - 5, 15,49, 61, 67, 77,
93, 101, 109, 117, 123, 171
Bagieńska Ewa - 8, 17, 18, 56, 119
Bagieński Włodzimierz - 8, 9, 17, 18, 56, 119
Bałabuszko-Sławińska Jadwiga „Blizna”, „Jadzia”
-187
Bałut  Mieczysław - 53
Baranowski Jan „Roger” -187
Bartelski Lesław M. - 20, 22, 24
Batorowski Józef - 53
Batorowski Zygmunt -53
Bayer Stanisław - 71
Belke Antoni „Stefan” - 187
Belke Stanisław „Zbyszko Borski” - 187
Berling Zygmunt - 25
Bestydziński Tadeusz „Tadeusz” - 98
Białous Ryszard „Jerzy” - 27
Bielecki Robert - 64
Bieńkowski Zygmunt „Józef” -187
Biernat  Tadeusz „Mikrus” - 187
Bobrowski  Władysław - 118
„Bocian” (zob. Hass Wojciech) -138, 147
Boczek Stanisław „Zych” – 187
Bogdański  Jan „Bystry” - 187
„Bogusław” (zob. Rygiel Iwo) -  68, 130, 146
Bogusławski Konrad „Konrad” -187
Bogusławski Stanisław -187
Bojemski Sebastian - 9
Borecki Witold „Zuch” - 187
Borkiewicz-Celińska Anna „Hanka Skrzynkowa”
- 26, 27
Borowy Wacław - 18
Boruń Krzysztof „Głowacz” -187
Borzęcki Jan „Jastrzębiec” -21
Borzobohaty Wojciech „Wojan” - 103
Bójska Halina - 120
Bójska Stefania - 53
„Bór” (zob. Komorowski Tadeusz) - 105
Branicka Beata - 20
Branicki Adam - 20, 21
Broniewski Stanisław „Stefan Orsza” - 26, 28,
124

Bródka-Kęsicki Marian „Grzegorz” – 20, 21, 22,
25, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 77, 78, 79, 80, 97,
131, 132, 187
Brudek-Rytel Barbara „Iza Głowacka” -129-130
Bursche Aleksander - 9
Bursche-Lindnerowa  Anna - 188
Bursche Jan „Jerzy” - 187
Bury-Burski Tadeusz „Brandt” - 146-148, 164,
187
Bytnar Jan - 28
Cendrowski Stefan - 22, 23
Chądzyńska Anna „Olga” - 99
Chmielewski Henryk „Yes” - 66
Chmielewski Piotr – 94, 96
Chruściel Antoni „Monter” -20, 103, 131, 142
Churchill Winston - 109
Chyczewski Andrzej “Gustaw” - 143
Cieszkowska Halina „Alika” -25
Cloud Stanley - 111
Craven Leo -111
Cubała Agnieszka - 21, 26, 72, 74, 84, 87, 88,
101
Czajkowski Antoni “Badur”, “Rola II” - 167-168,
188
Czajkowski (właściwie Czaykowski Andrzej
„Garda”) - 141
Czapski Aleksander  „Płotka” -188
Czapski Antoni „Konar”  - 188
Czapski Tadeusz „Gaj” - 188
Czarmogórska Helena – 20
Czartoryski Jan (poprawnie Michał) „Ojciec Mi-
chał” - 129
Czasak Wiesław „Granat” - 188
Czerczer Tadeusz „Kogucik Tadeusz” -188
„Daniel” (zob. Kamiński Stanisław) - 141, 144
Danielewicz Henryk - 118
Danielewiczowa Kazimiera - 118
Danielewiczowa Józefa –-119
„Dąb” - 130
Dąbrowska Maria - 19, 145-146
Dąbrowski Kazimierz „Witold” -67, 188
Dąbrowski Mieczysław „Wiśniewski” – 188
Dąbrowski Wacław - 145
Dawidowski Maciej Aleksy - 28
Deręgowska Alina „Ala” - 69, 70, 139, 164, 188
Domaniewski Tomasz - 6
Domański - 98
Dorotycz-Malewicz Ryszard „Hańcza” - 109
Dorożyński Michał „Michał” - 20, 50, 55, 188
Drożdż Krystyna - 96

Indeks osobowy
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Dudek Ryszard „Jowisz” - 67, 73, 188
Dudek Tadeusz „Gryf” - 73, 188
Dusza Jerzy - 23, 54, 69
Dutkiewicz Maria „Krzysia” - 165, 188
Dworakowski Zbigniew „Gnat” -188
Dyszczyk Henryk „Żbik” - 21, 22
Engelking Barbara - 18
Felczyński –-54
Fendrych Zygmunt  „Boruta” - 188
Filipecka Janina - 9
Frank Hans - 16, 17
Frank Ksawery “Kiejstut” - 22, 57
Friszke Andrzej - 6
Fukowski Stanisław „Rybka Fajka” -188
Fukowski Zygmunt „Muszla Kazimierz” -189
Gałczyński Bronisław - 145
Gajdarski Henryk „Kędziorek Stanisław” -189
Gajdarski Stanisław „Grzywa” -189
Gawlikowska Zofia „Pantera” -189
Geysztorowa Helena - 119
Gielecińska Monika – 9
Glinka Michał „Michał” - 26, 27
Glińska-Sapalska Halina - 28
Gogolewska Zofia  „Maryla” -24
Gołubiew Antoni - 5
Górnicki Bolesław - 118
Grabowski Jerzy  Łazik” - 189
„Grey” (zob. Tadeusz Wyszyński) - 54
Gregorczyk Jan - 141
Gruszczyński Mieczysław „Janusz” - 70
„Grzegorz” (zob. Bródka-Kęsicki Marian) - 54,
77, 78, 95, 131, 132
„Grzegorz” (wł. Tadeusz Pełczyński) - 102
Grzegorzewska Maria - 18
„Grzymała” (zob. Sokołowski Mieczysław) - 70,
132, 138, 139, 147, 148
Grzywaczewski Bolesław - 53
Guzikowska Alicja - 118
Guzikowska Maria - 118
„Hanka” (zob. Hanna Wieczorkiewicz) - 69, 147
Hass Wojciech „Bocian” - 27, 67, 69, 73, 138,
147, 163, 189
Hajduk Władysław  „Wątły” - 189
Hetka Tadeusz „Rekin” - 189
Herling-Grudziński Gustaw - 6
Hitler Adolf - 20
Hofman Stanisław - 8, 9, 53, 74, 85, 166
Hofman Stanisław “Żak” - 164-165, 189
Hoppe Marcin - 9
Hoppe Witalis “Szczurek” -135-136
Hryniewicki Bolesław - 118

Iranek-Osmecki Kazimierz „Makary” - 5
Jabłoński Józef „Wilczek” -21, 22, 50, 51, 189
Jachimska Wanda „Rita”, „Ryta” -132, 189
Janczewski Mieczysław - 53
Jankowski Jan Stanisław „Soból” - 4,5
Jaroszyński Tomasz - 19
Jasiński Zbigniew „Rudy” - 114
Jastrzębski Jerzy „Kuna” -189
Jodłowski Józef „Lechita” - 67, 148, 189
Jopkiewicz Ludwik „Drut” - 52
Jurakowski Zygmunt „Zygmunt” -189
Juszczakiewicz  Stanisław „Kuba” - 136
Kaczmarski Czesław „Piórko” -189
Kaczanowski Mikołaj „Leśnik” -21
Kaczyński Jarosław - 93
Kaczyński Lech - 93
Kaczyński Rajmund „Irka” - 93
Kalina Ryszard „Zbyszko Borski” - 189
Kamiński Aleksander „Hubert” , „Juliusz Gó-
recki” - 7, 19, 28, 29, 123, 124, 133, 134, 165,
189
Kamiński Jan „Niegolewski” - 190
Kamiński Stanisław  „Daniel” - 57, 62, 80, 81,
141, 144
„Kamyk” (zob. Kamiński Aleksander) - 134
Kanabus Henryk „Huragan” - 190
Kanabus Michał „Gwiazda” - 190
Kann Maria - 16, 17
„Kapitan” - 144
Karasiński Tomasz – 122
Karaszkiewicz  Stanisław -190
Karczewski Piotr „Tomek” – 67, 69, 190
Karpiuk Janusz „Kresowiak” – 21
Karski Marek „Andrzej” - 55
Kawka Małgorzata - 16, 119
Kazubek Aleksander - 53
Kazubek Henryk „Grom” - 148
Kazubek Piotr „Równiak Zygmunt” - 190
Kietrznia Anna - 190
Kifer Halina „Kropelka” -163
Kifer Tadeusz „Kruszynka” -163
Kirchmayer Jerzy - 104
Klimas Zbigniew „Rawicz” -26
Klimecka Karolina - 126
Klimek Henryk „Szyszka” - 190
Klinowska-Skorupińska Janina (zob. Skorupińska
Janina) - 190
Kłodziński Adam „Nadzieja”, „Kłoda” – 190
Kokoszka Henryk  „Kot” - 190
Kołodziejczak Władysław „Krzak Piotr” - 190
Komorowski Bronisław - 93
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Komorowski Kazimierz - 51
Komorowski Stanisław -51
Komorowski Tadeusz -51
Komorowski Tadeusz „Bór” - 61, 68, 101, 102,
103, 109,110
Konarzewski Zdzisław „Sęp-Lech” - 190
„Konrad” - 97
Konic Andrzej „Nałęcz Andrzej” - 190
Konopnicka Halina  „Lidka” - 190
Konopnicka Krystyna „Ita” - 190
Konopnicka-Łączyńska Barbara „Xenia”, „Basia”
-190
Kopf Krzysztof - 9
Kopf Stanisław - 10, 65, 66, 106, 114, 115, 174
Koprowska Zofia „Czesia” - 94
„Korab” - 139
Kosińska Janina  „Koko”, „Mimi” - 190
Kosińska Zofia „Kazia” - 190
Kotwica Kazimierz - 119
Kowalczyk Paweł - 53
Kowalczyk Stefan „Biblia” -168
Kowalewski Antoni „Leszek” - 29, 78
Kowalska Anna -145
Kowalska-Nowak Joanna -  8, 9, 29, 124, 126,
127
Kozakiewicz Włodzimierz „Barry” - 29, 136-137,
190
Kozimińska Janina -119
Kozłowski - 78
Kozłowski Tadeusz „Kozak” - 81
Krauze Ewa – 18
Krauze-Szeliński Wiktor „Andrzej Pol” -26
Krawczyk Marian „Janos” -163
Kruszewska Zofia - 118
Krystofiak Maria „Magda” – 50
Krystofiak Stefan  „Drut” – 55, 98
Kryszpin Leonard „Rybak” -190
Krzemiński Marian „Szczerba” -21, 50
Krzemiński Zdzisław „Zych Jerzy” - 191
Krzyczkowski Józef  „Szymon” - 104
Krzyżak Kazimierz „Bronisław” - 20, 49, 80
„Kuba” (zob. Juszczakiewicz Stanisław) - 136
Kubalski Tadeusz „Zbroja” - 94, 95
Kubicka Agnieszka - 119
Kunert Andrzej Krzysztof - 141, 172
Kurpiel - 53, 54
Kuskowski Florian „Szary” - 29, 51, 52, 54, 61,
85
„Lanca”  (Bolesław Ostrowski) - 7, 78, 79, 85,
95, 112, 119
Laskowski Paulin „Twardy” - 191

Latoszek Henryk „Równy” - 191
Latoszek Stanisław „Stalowy” - 52
Lenarczyk-Rdzanek  Helena „Emilka-Mila” - 118,
119, 191
Lenarczyk Kazimierz - 16, 17, 119
Lenard Helena „Lena” - 132
Leoniak Jacek -18
Leśnbrodzka Jadwiga „Wiga” -163
„Lech” (prawdopodobnie Maciejewski Henryk)
- 77
„Leszek”  (zob. Kowalewski Antoni) - 56
Lewandowski Tadeusz „Biały Leszek”-  191
Lindecki Jerzy „Skałka”  - 191
Lipski Zygmunt „Sulima” - 70
Litwinienko Bogdan „Traf” - 191
Lorentz Stanisław -19
Łapczyński Stefan „Morski Jur” - 191
Łączyński Bogdan „Radwan” - 64, 97, 98, 99
Maciejewski Henryk „Lech” - 22, 50, 51, 55, 57,
61, 97
Madziarska Genowefa - 119
Majewski Antoni „Sosna” -164, 191
Malec Mariusz - 29
Malinowska Maria - 118
Maliszewski Stanisław - 8
Matulka Zofia „Wanda”  - 191
„Mała” (prawdopodobnie Perdzyńska Maria) -
130, 132
„Mała Marysia” (zob. Skowrońska Maria) -139
Małecki - 78
Marciniak Florian - 28
Markuszewski Henryk „Jastrząb” - 52
„Marta” (Wiśniewska Zofia) - 133
„Marysia” (zob.  Szymańska Marianna) - 69
Maryśka (zob. Szymańska Marianna) -139
Mendrygał Jerzy „Szatan” -191
Michniewicz Kazimierz „Orion” – 50, 191
Mielczarczyk Stanisław – 53
Mierzwiak Mieczysław „Bean” -191
Mikołajczyk Stanisław – 109, 145
„Mikrob” - 143
Milczyński Stanisław „Gryf” - 21, 22, 24, 50, 51,
55, 56, 61, 80, 81, 98, 141-144, 191
Mirkowski Tadeusz „Czarny - 191
„Miłosz” (zob. Szemelowski Mieczysław) - 54
Miszkiewicz Dawid -  15
Młotek Władysław „Krzak Antoni” - 191
Mochorow Jan „Baca” - 191
Modrowski Tadeusz  „Sokół”, „Sztyft” - 191
Modzelewski Stefan „Henryk” -191
„Monter” (zob. Chruściel Antoni) - 131, 134,
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142
Morawska Maria - 118
Morawski Konstanty - 119
Morawski Wacław „Morwa Apolinary” - 192
Mozer Stanisław „Wichrowski” - 67, 192
Mroczek Władysława - 53
Mularczyk Roman „Bratny” - 23
Mussolini Benito - 20
Muszyński Bogdan „Pająk” - 54, 192
Najman Władysław „Zawieja” -52
Nasal (Nassal?) Franciszek - 119
Nassal Alicja - 118
Neugebauer Zbigniew - 111
Niczkie Feliks „Proch” - 165, 192
Niedzielski Czesław - 118
Niewiarowski Bolesław „Lek” -167
Nowak-Jeziorański Jan [wł. Jeziorański Zdzisław
„Jan Nowak”] - 5
Nowakowski Anatoliusz „Max” -112
Nowakowski Jacek „Jacek Nowicki” - 192
Nowakowski Leon „Lig” - 192
Nowakowski Tadeusz „Dzik” - 51
Nowicka-Wieczorkiewicz Krystyna „Hawajka” -
163, 192
Obara Piotr „Trzynastka II” - 192
Obuchowicz Janina – 94, 96
Odoliński Mieczysław  „Równy” - 52
Ogorzelski Czesław  „Lisowski” - 52
Olbrysz Waldemar „Dąb I” - 192
Olczak Mariusz - 9 
Olsen Lyne - 111
Olszewski Henryk „Jodełka” -112
Orłowicz Marian „Antek” - 29, 53, 54, 86, 165,
192
Orłowski Antoni „Wyrwa” - 147, 148
Orłowski Czesław „Skowroński” - 192
Osiecki Wiesław - 119
Ostrowski Bolesław „Lanca” -30, 62, 104, 165
Osuch Feliks „Ochota” - 21, 22
Paderewicz Zygmunt „Stodwa” - 192
Pająk Tadeusz „Rogal Michał” - 192
Pająkowa - 55
Paprocka Irena - 124
Pawlak Stefan „Zarewicz” -112
Pawlak  Tomasz - 9
Perdzyński Tadeusz „Tarnawa” - 20, 192
Piekarniak - 53
Pierściński  Marian  „Gwoździk Waldemar” - 192
Pietrzak Władysław „Prus” - 98, 112, 143, 144
Pindelska Agnieszka - 119
Piotrowski Stefan „Jan I” - 192

„Placek” (Przewłocki Józef) - 135
Pogorzały Zygmunt -118
Pomianowska  Wacława - 53
Polkowski Bogusław „Kozak” - 67, 73, 192
Połotnicki Leszek „Chrzanowski”- 193
Połotnicki Wiesław „Oszczep” -193
Poncyliusz Tadeusz  „Tom Tadeusz” -193
Popis Ryszard „Cyngiel” - 78
„Prus” (zob. Pietrzak Władysław) -143, 144
Przewłocki Zygmunt „Jacek” – 135
Przygoński Antoni - 104
Ptaszyński Wacław „Walery” - 78
Putkiewicz Daniel - 9
Pużak Kazimierz - 102
Pyrka Kazimierz „Andrzej” - 57
Radomyski Janusz „Cichy” -21, 22, 64
„Radosław” (Mazurkiewicz Jan) - 144
Radwan Władysław - 18, 123
Radwanowa Helena - 18
Radziwiłłowa Maria - 20
Rawski Bogdan „Sęp II” - 193
Rayski Ludomir - 111
Rdzanek Adam „Majcher Adam” - 193
Reszczyk Stanisław „Baśka” - 67, 73, 147, 193
Reszczykowa Jadwiga „Baśka”  - 24, 193
Rodowicz Krystyna „Kry” - 193
Rodowicz Stanisław „Stefan” - 193
„Roger” -139
Rokicki Józef „Karol” - 79, 143
„Rola” - 167
„Rola II” - 167
Rolski Tadeusz - 110
Roosevelt Franclin D. - 109
Rosłonek Jan „Jastrząb” -21
Rossman Jan „Wacek” - 26, 28, 124
Rossudowski Jerzy „Stary” - 57
Roszkiewicz Mieczysław „Burza” -193
Rotszyld Karol - 118
Rowecki Stefan „Grot” -124
Rowińska Zuzanna - 119
Rowiński Jerzy „Rybowicz” - 67, 69, 73, 147, 193
Rowiński Piotr „Dunaj” -19, 193
Rowiński Tadeusz  „Szczygieł” - 193
Roycewicz Henryk „Leliwa” -166
Rómmel Juliusz  - 20
Różycki Edmund „Szczupły” - 193
Rucińska Felicja „Hanka” - 193
Rybarczyk Henryk „Jesion” -21, 50, 55
Rygiel Iwo „Bogusław” - 26, 27, 28, 67, 68, 69,
72, 147, 163, 164
Ryng Marian „Ludwik” -193
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Ryszka Leon “Strąk” -54, 193
Ryszkowski Jerzy „Grot”  -193
Sadurska  Irena - 118, 194
Sawicki Konstanty  „Sęk” - 194
Sawicki Jacek -51
Schmidt Herman – 22, 23
Sęk Sebastian - 8, 9, 90, 91
Sieklicki Kazimierz „Tyran” - 53, 194
Sieklicki Zdzisław  „Zdzisław Wacław” -194
Siemaszko Zbigniew - 30
Sieradzki Władysław  „Kordian Leski” -194
Skaryszewski Władysław „Łódź -194
Skorupińska Janina - 118, 119, 120, 121
Skorupiński Jerzy „Bem Jerzy” - 194
Skowrońska Maria „Mała Marysia” -148
Skudlarski Wiesław „Benito” - 67, 69, 147
Slessor John - 109, 110, 114
Słowik Henryk „Gil” -194
Sobańska Kazimiera - 118
Sobków Józef „Brzeszcz” - 21, 50
Sokołowski Mieczysław „Grzymała” - 28, 61, 62,
67, 78, 132, 138, 129, 148
Sosnkowski Kazimierz „Godziemba” - 109
Stalin Józef - 109, 145
Staniszewski Tomasz - 96
„Staszek” - 143
Steiner Jean-François - 6
Strasburger-Olewińska Hanna „Urszula”
Straszewska Maria „Emma” -194
Stroiwąs Ludwik „Im-lacy” - 194
Strzembosz Tomasz - 23, 125, 173
Studniarski Tadeusz „Łoś” - 68
Styczyński Stanisław „Bimber” - 194
Sulima-Jaszczoł Jerzy „Florian” - 166, 194
Sybilski Tadeusz „Czarny” - 30, 86
Sychowicz Jan „Krakus” - 194
„Szary” (zob. Kuskowski Florian) - 53, 54, 78
Szczepański Józef „Ziutek” -60
Szeleszkiewicz Wincenty „War” -21, 50
Szemelowski Mieczysław „Miłosz” -  54
Szermer Bohdan „Lwowicz” -27, 28, 69, 124,
138-140, 147
Szewczyk Tadeusz - 53
Szlązak Henryk  „Mały” - 194
Szlązak Stanisław „Słoń” - 194
Szpilman Władysław - 17
Straszewska Maria „Emma” - 133-134
Szturomska Małgorzata - 8, 9, 16, 69, 167
Szwarc Zenek „Skunks” - 135
Szubiańska (Szubianka?) Alicja - 118
Szubiańska Krystyna - 118

Szustkowski Jan „Brzoza Wierzba” - 194
Szymańska Marianna „Marysia”, „Duża Mary-
sia” - 69, 70, 139, 163, 194
Szymańska Stanisława -163
Szymański Edmund -163
Szymkowiak Mieczysław - 19
Ślaski Jerzy - 171
Ślusarczyk Marian „Zaremba” -117
Świetlik Kazimierz - 96
Tabeński Zbigniew „Łada” - 166
Tarasiewicz Zenon - 105
Tauber Czesłw „Niedźwiedź Tadeusz” - 195
Terlikowski Bogdan „Mariusz” - 29, 195
Tokarzewski-Karaszewicz Michał „Torwid” -20
Tomczyk Zbigniew „Zbigniew” - 53, 57, 195
Topór Stanisław „Wróbel” -139
Tołżyński Zygmunt - 118, 119
Twardowski Jan - 141, 195
„Twardy”  (prawdopodobnie Laskowski Paulin)
- 131
Tymiński Tadeusz „Trzaska” - 78
Ulatowski Zbigniew „Węgorz” -195
Urbański Janusz „Kos”  - 69, 147, 148, 195
Utracki Rafał - 8, 29, 53
Utrata Józef „Brabec” - 21, 50
Veidt Romuald „Watra” -  54, 195
Vogl Fryderyk - 53
„Wachnowski” (zob. Ziemski Karol) - 136
Walczykowska Mira - 8, 9
Walkowski Zygmunt - 9, 57, 81, 82
„Walery”  (zob. Ptaszyński Wacław) - 62
Walter Karol „Karol Tkaczyk” - 195
Wandel Henryk „Jakub” - 195
Wasiewicz Kazimierz „Kociszewski” - 19, 195
Wągrodzki Zygmunt „Eustachy” - 1, 195
Wąsik Jan „Rokita” - 195
Welke Janusz -118, 120
Węgrzyńska Zofia - 195
Wieczorkiewicz Bronisława - 195
Wieczorkiewicz Hanna „Hanka” - 69, 147, 195
Wieczorkiewicz Mariola - 9 
Wieczorkiewicz Paweł - 9
Wielogórski Marian „Dag” - 21
Wiekiera Andrzej „Zapolski” - 147, 148, 195
Wielogórski Feliks „Marchewka” -195
Wierzyński Wiesław „Wiesiek” - 195
Wisłocka Zofia „Zula Piasecka” - 29, 86
Wiśniewski „Sosna” - 130
Wiśniewski Ryszard „Ryś Leon” - 196
Wiśniewski Zenon „Szczapa” - 196
Witkowski Henryk - 22, 23



Witkowski Jakub - 53
Włoczewski Jerzy „Mazur” - 163
Włodarczyk  Władysław „Blondyn” - 196
Wojciechowska - 54
Wojciechowski Jan „Józef” - 20
Wojdak Jadwiga „Romańska” - 196
Wojewódzka-Halewska Barbara „Dor”- 165,
196
Wojewódzki Bolesław „Tarzan” --196
Wojewódzki Janusz „Mruczek” - 67, 72, 147,
196
Wojewódzki Janusz (brat Bolesława) - 196
Wojewódzki Stanisław - 196
Wojewódzki Witold „Mac” - 196
Wojtek (zobacz Hass Wojciech) - 138
Wołłowicz Halina „Rena” - 93, 94
Woszczyk Antoni „Tosiek” - 95, 96
Woźniak-Hofman Alina „Halka” - 130-132, 196
Wójcik Władysław „Dąb” - 196
Wroniszewski Józef - 67
Wrotniak Władysław „Dotrzeb” -163
Wróblewski Jarosław - 9
„Wróbel” (zob. Topór Stanisław) - 139
Wuttke Gustaw - 124, 125
Wuttke Jan „Czarny Jaś” - 124, 125
Wyleziński Łukasz - 9, 127 
Wyrzykowski Wincenty „Czarny” - 20, 22, 196
Wyszyński Stefan - 19
Wyszyński Tadeusz „Grey” - 29, 52, 55
Zadrożny Stanisław „Grom” - 196
Zagórska Janina - 118
Zagórski Wacław „Lech Grzybowski” - 6
Zając Dorota - 8, 9, 132
Zając Józef „Robak” - 117
Zając Wanda „Zdzisława” - 196
Załuski Zbigniew -173
Zamęcki Stanisław - 118
Zaremba Tadeusz „Dzik” - 196
Zaremba Zygmunt  „Marcin” - 102
Zarębski Zygmunt „Marian” - 79
Zaroń Ryszard „Kosmyk” - 196
Zawadzka Anna „Hanka” - 28, 124, 125
Zawadzki Józef - 7, 18, 26, 123, 124
Zawadzki Tadeusz „Zośka” - 7, 26, 28, 123, 124,
126
Zawodny Janusz - 111
Zdanowicz-Rossman Danuta „Danka” - 26, 126,
127
Zduńczyk Roman „Murman” - 21
Zieja Jan „Wojciech” - 124
Zieliński Tadeusz „Czarny” - 148

Zieliński Zbigniew - 104
Ziemski Karol „Wachnowski” – 136
Zienkiewicz Witold „Witek” - 196
Zientarski Jan „Mieczysław” -103
Zwanicki Tadeusz „Mucha” -196
Zwoliński Janusz „Karp” - 67, 73, 196
Zygański Władysław „Żuk” - 81
Żak Maria - 120
Żak Stefan - 120
Żegliński Stefan - 166-167
Żórawski Zbigniew „Mars” - 93
Żychowicz Bronisław „Wiktor” - 29, 52
Życzewska Irena „Lili” -196
Żyto Franciszek - 15
Żyro Włodzimierz „Mały Zygmunt” - 196
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Pasjonatka historii Powstania Warszawskiego. Swoją przygodę z tematem rozpoczęła
od napisania książki „Ku wolności… Międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-so-
cjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego”. Pracowała w Muzeum Powstania War-
szawskiego, koordynując prace nad realizacją scenariusza ekspozycji stałej. Opracowała
hasła autorskie do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Kon-
sultowała dwa rozdziały polskiej edycji książki Normana Davisa „Powstanie’44”. Wydała
publikacje: „Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i… Warszawa. Życie co-
dzienne powstańczej Warszawy”; „Skazani na zagładę? 15 sierpnia 1944. Sen o wolności
a dramatyczne realia”, „Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”. 

Jej najnowsza książka - „Miłość’44”, ukazała się 16 lipca 2019.
Za popularyzację tematu otrzymała nagrodę Klio i odznakę „Zasłużony dla

Warszawy”. 

O autorce

Agnieszka Cubała
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