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Nieomal jednocze�nie, w dniu 1 sierpnia, Stalin wyda³ dyrektywê
nakazuj¹c¹ rozbrojenie oddzia³ów AK oraz innych organizacji

niepodporz¹dkowanych PKWN, a Hitler rozkaza³ wymordowanie
mieszkañców stolicy i zrównanie jej z ziemi¹. Z ró¿nych powodów obaj
powrócili do niepisanego sojuszu, w którym Niepodleg³a Polska
stawa³a siê wspólnym wrogiem, a rozpoczynaj¹ce siê Powstanie jej
symbolem. Trwaj¹ca 63 dni najwiêksza polska bitwa II wojny
�wiatowej zosta³a okupiona wielkimi ofiarami. Poleg³o w niej ok. 18
tys. ¿o³nierzy, 26 tys. odnios³o rany, zginê³o 150-200 tys. cywilów.
Miasto zosta³o spalone w 84%.

Przygotowane w 73. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego
wydanie specjalne �My�li Praskiej� zawiera relacje uczestników
i �wiadków wydarzeñ, które rozgrywa³y siê na prawym brzegu Wis³y
w sierpniu1944 r. Wspomnieniami dzieli siê mieszkaniec Kolonii
�liwice na Golêdzinowie (wówczas 14-letni), harcerz Szarych
Szeregów (wtedy 17-latek) oraz dru¿ynowy plutonu AK (w 1944 r.
maj¹cy lat 22). �wiadectwa poprzedzaj¹ dwa syntetyczne teksty
zas³u¿onego dokumentalisty historii Pragi XX wieku.
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HUBERT KOSSOWSKI
dokumentalista historii Pragi

Przyczyny Powstania Warszawskiego.
Powstanie na Pradze

Powstanie Warszawskie stanowi do dzi� jeden z najbardziej
zak³amywanych fragmentów naszej historii. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e

ani polski rz¹d emigracyjny w Londynie, a tym bardziej Komenda
G³ówna AK w okupowanym kraju, nie mia³y wiedzy o zdradzie sprawy
Polski dokonanej w koñcu 1943 r. w Teheranie. Na mocy zawartej tam
ugody Churchill i Roosevelt oddali po³owê terytorium Polski
Zwi¹zkowi Sowieckiemu, a kraje Europy �rodkowo-Wschodniej uznali
za strefê dominacji radzieckiej.

Na terenie okupowanej Polski Armia Krajowa do koñca 1942 r. skupi³a
wszystkie konspiracyjne si³y zbrojne i organizacje niepodle-g³o�ciowe
z wyj¹tkiem komunistów, którzy do koñca 1943 r. ilo�ciowo i bojowo
stanowili wielko�ci marginalne i zajmowali siê przede wszy-stkim
dzia³alno�ci¹ agenturaln¹. Sytuacja zmieni³a siê od pocz¹tku 1944 r., kiedy
Sowieci wkroczywszy na tereny polskich Kresów brutalnie zanegowali
granice II Rzeczypospolitej. Komenda G³ówna AK podjê³a decyzjê
o realizacji planu �Burza�, akcji polegaj¹cej na zbrojnych wyst¹pie-
niach przeciwko cofaj¹cym siê Niemcom i ujawnieniu siê
w roli gospodarzy wspólnie wyzwalanego obszaru. Sowieci z regu³y
korzystali ze tej zbrojnej pomocy, lecz po zakoñczeniu walk aresztowali lub
likwidowali dowództwo, a rozbrojonych ¿o³nierzy przymusem wcielali do
dywizji polskich przy formacjach sowieckich. Warszawa, pierwotnie
wy³¹czona jako teren walk w realizacji planu �Burza�, przygotowywa³a siê
na nadej�cie frontu. KG AK rozdziela³a zgromadzone zapasy broni.
Wydano ostatni¹ partiê 80 pistoletów maszynowych �B³yskawica�
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(wzorowanych na zrzutowych �Stenach�), wyprodukowanych w
zakonspirowanej rusznikarniach przy ul. Grochowskiej 138 i willi
Pohulanka w Starej Mi³osnej � w³asno�ci rodziny pañstwa
Jaszkowskich. Z wiadomych obecnie przyczyn alianckie zrzuty broni
zawiod³y: z deklarowanych 200 przeprowadzono ich zaledwie oko³o 30.

Uroczysto�æ po�wiêcenia sztandaru 5 Rejonu Obwodu VI AK Praga
w dn. 19 czerwca 1943 r. MPW-IH/4483

Historia przy�pieszy³a po 20 lipca, gdy ofensywa 1 Frontu
Bia³oruskiego dysponuj¹ca si³ami 850 tys. ¿o³nierzy, 3000 czo³gów,
15.000 dzia³ i 3.000 samolotów bojowych przekroczy³a liniê rzeki Bug.
Posiadaj¹c o�miokrotn¹ przewagê nad zdemoralizowan¹ odwrotem
armi¹ niemieck¹ ��rodek�, Sowieci w b³yskawicznym tempie
zajmowali teren i ju¿ 21 lipca wkroczyli do Lublina, gdzie powo³ali
KRN i PKWN � podleg³e Moskwie organy w³adzy pañstwowej, z³o¿one
z renegatów, agentów i komunistycznych zdrajców takich jak B. Bierut,
M. Rola-¯ymierski, St. Radkiewicz czy Z. Berling. W dniu 26 lipca
wspomniane organy odda³y jurysdykcjê wojskow¹ na zajmowanych
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terenach sowieckim s¹dom wojskowym � praktycznie za� NKWD.
Dzieñ pó�niej gen. Berling zadekretowa³ wcielenie do 1 Armii WP
wszystkich oddzia³ów AK, BCh i AL. Przejête od Niemców obozy
i wiêzienia, m.in. Majdanek, Zamek Lubelski czy Skrobów, sta³y siê
odt¹d miejscami aresztów, �ledztw i procesów s¹dowych tysiêcy

Panorama Pragi widziana z Powi�la w pierwszych dniach Powstania.
Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW) nr IK/1634

ujêtych si³¹, zdrad¹ lub podstêpem polskich partyzantów AK. Rolê
s¹dów pe³ni³y tzw. Trojki � z³o¿one z trzech oficerów NKWD
uprawnionych do prowadzenia �ledztwa, wydania wyroku i wykonania
wyroku. Z regu³y orzekano wieloletni¹ deportacjê albo karê �mierci,
jakkolwiek okrutne metody przes³uchañ czêsto uprzedza³y wyrok.

Armia Czerwona szybko zbli¿a³a siê do stolicy. 24-25 lipca osi¹gnê³a
liniê �rodkowej Wis³y. Oddzia³y niemieckie wycofywa³y siê w pop³ochu,
ci¹gn¹c przez Pragê na zachód. Trwa³a ewakuacja niemieckich w³adz
cywilnych. W dniu 27 lipca Gubernator Dystryktu Warszawskiego
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Ludwig Fischer zarz¹dzi³ przymusowe stawienie siê nastêpnego ranka
100 tys. Warszawiaków w wieku 16-65 lat do prac fortyfikacyjnych.
Gro�ba masowych represji za bojkot tego zarz¹dzenia sk³oni³a
Komendê G³ówn¹ do og³oszenia pe³nej gotowo�ci bojowej wszystkich
oddzia³ów Okrêgu Warszawa. Tymczasem nasila³a siê operacja
propagandowa. Od 29 lipca kolportowano plakaty i ulotki z pro-
wokacyjn¹ odezw¹ marginalnej Polskiej Armii Ludowej (PAL)
kierowanej przez agenturê gestapo, Abwehrê i Sowietów. Roz-
powszechnia³a ona fa³szyw¹ informacjê o ucieczce sztabu AK ze stolicy
i ustanawia³a PAL jedyn¹ si³¹ kieruj¹c¹ walk¹ (ju¿ 28 lipca ostatnim
kursem kolejki do Otwocka uciek³ z Warszawy ca³y Komitet Centralny
PPR z tow. W³adys³awem Gomu³k¹ na czele. Przedzierali
siê do Lublina, aby zaj¹æ poczesne miejsca w formuj¹cych siê
komunistycznych w³adzach PKWN). Odezwie wtórowa³ sowiecki
komunikat wojenny w jêzyku polskim wzywaj¹cy ludno�æ Warszawy
do broni i uderzenia na Niemców. Radiostacja komunistycznego
Zwi¹zku Patriotów Polskich �Ko�ciuszko� nadawa³a: �Wojska
sowieckie zbli¿aj¹ siê do Pragi. Ludu Warszawy do broni! Uderzcie na
Niemców! Walczcie na ulicach!�. Gen. Aleksiej Radziejewski,
dowódca 2 Armii Pancernej meldowa³ do sztabu 1 Frontu Bia³o-
ruskiego: �plan zdobycia Warszawy jest ca³kiem realny, 3. Gwardyjski
Korpus Pancerny znajduje siê 8 km od Warszawy�. 29 lipca Sowieci
zajêli Otwock, dzieñ pó�niej byli ju¿ w Wo³ominie, Radzyminie,
�widrze, Mi³o�nie i Aninie � miejscowo�ciach zdobytych przy
wspó³pracy z partyzantk¹ AK.

Mieszkañcy stolicy w ka¿dej chwili spodziewali siê wybuchu
powstania. Zmobilizowani 28 lipca ¿o³nierze w napiêciu oczekiwali na
rozkaz. Dla dowództwa KG AK decyzja nie by³a jednak prosta.
Zdawano sobie bowiem sprawê z niedostatecznego uzbrojenia, którego
stan pozwala³ zaopatrzyæ w broñ nie wiêcej ni¿ 3-4 tysi¹ce ¿o³nierzy
rozdzielaj¹c posiadane 20 ckm, 98 rkm, 850 pm, 1386 kb, 2660
pistoletów i rewolwerów oraz 50 tys. granatów. Zapasy amunicji
zabezpiecza³y 4-5 dni walki. Ostateczn¹ decyzjê poprzedzi³ bezpo�redni
zwiad, który powierzono komendantowi Obwodu VI AK - Praga, pp³k.
Antoniemu ¯urowskiemu. Uda³ siê on 31 lipca w przebraniu stra¿aka
pod pozorem fikcyjnego po¿aru na przedpola Wawra i stwierdzi³ bój
trwaj¹cy na terenie odleg³ego o 2 km Anina. Na podstawie jego
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meldunku oraz doniesieñ wywiadu z okolic Targówka 31 lipca
wieczorem w lokalu przy ul. Pañskiej 67 Naczelny Dowódca Armii
Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski wyda³ rozkaz rozpoczêcia
akcji powstañczej nazajutrz o godz. 17-tej � godzinie W.

Msza odprawiana 15 sierpnia 1944 na Pradze. MPW-IH/4504

Wspomniany rozkaz trafi³ do sztabu 6-XXVI Obwodu AK Praga
nazajutrz o 7.30. Byæ mo¿e jeszcze wcze�niej pozna³a go Moskwa, sk¹d
dowódca 1 Frontu Bia³oruskiego Konstanty Rokossowski otrzyma³
szyfrogram nakazuj¹cy wstrzymanie natarcia na Pragê i przej�cie
do czynnej obrony. Od godzin przedpo³udniowych dnia 1 sierpnia front
na 40 dni (do po³udnia 10 wrze�nia) zatrzyma³ siê w miejscu, a lokalnie
cofn¹³ siê nawet o ok. 20 km. Racja polityczna przewa¿y³a nad
warto�ci¹ militarnego sukcesu, mo¿liwego do osi¹gniêcia w czasie kilku
dni. Poza przerwaniem ofensywy bardzo istotnym dla losów Powstania
by³o wstrzymanie operacji sowieckiego lotnictwa. Pozwoli³o to
Niemcom na swobodnie przerzucanie z terenu Rzeszy do walcz¹cej
Warszawy czo³gów, wojska i amunicji. Pomoc aliantów dla Powstania
za po�rednictwem nocnych zrzutów by³a absolutnie niewystarczaj¹ca,
bowiem Sowieci zdecydowanie odmówili l¹dowania na swych polowych
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lotniskach nawet uszkodzonych maszyn (od tej zasady odst¹pili tylko
raz, 18 wrze�nia, kiedy powstanie ju¿ dogorywa³o, pozwalaj¹c na
zmasowany zrzut dokonany przez ok. 100 samolotów i ich l¹dowanie
na zdobytym terenie). Przeprowadzone w dniach 15-23 wrze�nia
i pozbawione wsparcia Sowietów trzy desanty polskich dywizji
Ko�ciuszkowców zakoñczy³y siê stratami siêgaj¹cymi ponad 3 tys.
¿o³nierzy.

Powstanie na Pradze
(wg publikacji Huberta Kossowskiego oprac. S³awomir Wojdat)

Przewidywano, ¿e zajêcie Pragi zajmie Armii Czerwonej trzy dni. Po
zatrzymaniu siê frontu Powstanie na prawym brzegu traci³o sens.

Ze wzglêdu na dysproporcjê si³ zadania wyznaczone przez Komendê
G³ówn¹ AK (zdobycie, zakorkowanie lub zniszczenie mostów, dworców
i innych przyczó³ków komunikacyjnych, opanowanie koszar i baterii
przeciwlotniczych i in.) przekracza³y mo¿liwo�ci VI Obwodu i by³y
niewykonalne. W ostatnich dniach lipca Praga sta³a siê terenem
koncentracji wycofywanych ze wschodu doborowych jednostek
niemieckich. Wzmocnione zosta³y posterunki przy wiaduktach i mostach,
co przerwa³o ³¹czno�æ z dowództwem Okrêgu w Warszawie.
W po³udniowej czê�ci dzielnicy rozlokowano dwie dywizje pancerne:
powietrzno-desantow¹ �Herman Goering� i Waffen SS �Totenkopf�.
Pojawi³y siê czo³gi i dwa poci¹gi pancerne. Tymczasem w momencie
mobilizacji stan oddzia³ów Obwodu wynosi³ ok. 6360 ¿o³nierzy
uzbrojonych w jedn¹ armatkê przeciwpancern¹, 13 karabinów
maszynowych, 272 karabiny, 20 pistoletów, 600 granatów i 600 butelek
zapalaj¹cych. Zak³adano, ¿e niespodziewany atak pozwoli zdobyæ
uzbrojenie i amunicjê, lecz ju¿ ok. 16.30 przypadkowe starcie
zmierzaj¹cego na punkt zborny oddzia³u por. Micha³a £azarskiego ps.
�Biebrza� z patrolem Schutzpolizei (przy zbiegu ul. Markowskiej
i Z¹bkowskiej) postawi³o Niemców w stan najwy¿szej gotowo�ci.

Pomimo ogromnej przewagi Niemców powstañcy podjêli walkê
uderzaj¹c na kilkana�cie umocnionych miejsc.

W Rejonie 1 (Nowe Bródno, Pelcowizna) opanowano kompleks
szkó³ przy ul. Bia³o³êckiej (ob.ul. Bartnicza 2), w którym ulokowa³o siê
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 Znak Polski Walcz¹cej i inskrypcja na elewacji praskiej PAST-y
przy ul. Brzeskiej 24, zdobytej 1 sierpnia przez ¿o³nierzy AK

dowództwo. Oddzia³ ppor. �Piasta� zdoby³ warsztaty kolejowe przy ul.
Palestyñskiej pozyskuj¹c sporo materia³ów wybuchowych. Brawurowy
atak na parowozowniê i nastawniê dworca Warszawa-Praga zosta³
odparty po czterech godzinach przy u¿yciu poci¹gu pancernego.
Niemcy odparli równie¿ atak na koszary Golêdzinowskie i gmach
Szko³y Technicznej przy  Bia³o³êckiej 5. Tragicznie zakoñczy³y siê
próby zniszczenia mostu kolejowego na kanale ¯erañskim oraz
wiaduktu kolejowego na ul. Modliñskiej. Oba plutony saperów zosta³y
osaczone na odkrytym terenie i niemal doszczêtnie rozbite.

W Rejonie 2. (Bródno, Targówek, Szmulki) uda³o siê powstañcom
rozbroiæ posterunek granatowej policji przy ul. Oszmiañskiej. Na
Szmulkach zgrupowanie por. �Dêba� zajê³o szko³ê przy
ul. Otwockiej, Dwukrotne ataki na wiadukt kolejowy na osi ul.
Radzymiñskiej zosta³y odparte przez oddzia³y Bahnschutzu i ogieñ
poci¹gu pancernego. Powiód³ siê dopiero atak nocny. Oddzia³ utrzyma³
wiadukt do 2-ego sierpnia, jednak oczekiwane czo³gi sowieckie nie
pojawi³y siê. Powstañcy bez powodzenia szturmowali budynek zarz¹du
Cmentarza Bródnowskiego, gdzie stacjonowa³ oddzia³ grenadierów
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pancernych z dywizji SS. Podobnie zakoñczy³ siê atak na folwark �Agril�,
który Niemcy przygotowywali na lotnisko polowe.

W Rejonie 3 (Grochów i Saska Kêpa) rano 1 sierpnia zakwaterowa³y
frontowe formacje niemieckie, zajmuj¹c budynki publiczne i prywatne,
tak¿e i te, w których dzia³a³y konspiracyjne wytwórnie broni
i znajdowa³y siê magazyny powstañczej amunicji. Szturmowanie
obsadzonych przez 400 esesmanów koszar w szkole przy
ul. Boremlowskiej 6/12 nie mia³o szans powodzenia. Fiaskiem zakoñczy³
siê atak na przyczó³ek mostu Poniatowskiego i stanowiska artylerii
przeciwlotniczej przy al. Waszyngtona. Przej�ciowy sukces zanotowa³o
zgrupowanie kpt. �Sambora�, które uszkodzi³o trakcjê do Otwocka po
opanowaniu stacji rozrz¹dowej na odcinku kolei Olszynka Grochowska �
Wiatraczna. Do wycofania zmusi³ ich ogieñ ok. 30 czo³gów.

W Rejonie 4. (Micha³ów) strategicznym celem by³o opanowanie
koszar 36. Pu³ku Piechoty Legii Akademickiej przy ul. 11 Listopada.
G³ównego niemieckiego bastionu na Pradze broni³o ok. 1300 ¿o³nierzy,
gniazda karabinów maszynowych, dzia³ka polowe i przeciwpancerne
oraz 20 �Tygrysów� z Dywizji Pancerno-Spadochronowej �Hermann
Göring.Walki o koszary by³y jednymi z ciê¿szych i najbardziej
desperackich na prawym brzegu. Przeprowadzono dwa szturmy,
pierwszy o godzinie �W� z terenu cmentarza ¿ydowskiego przez nasypy
kolejowe i drugi nocny, którym dowodzi³ osobi�cie komendant Obwodu
pp³k ¯urowski. Pod naporem czo³gów i ostrza³u z poci¹gu pancernego
powstañcy musieli siê wycofaæ. Niemcy nie brali jeñców. Rannych
zabijano na miejscu.

W Rejonie 5 (centrum Pragi) kilka dni przed godzin¹ �W� Niemcy
wzmocnili obiekty komunikacyjne. Batalion por. �Rana� a¿ do
wyczerpania amunicji (nad ranem 2.08) podejmowa³ próby zdobycia
Dworca Wschodniego. Dworzec Wileñski, uda³o siê przej�ciowo
opanowaæ, lecz ok. 19.00 komendant Rejonu rozkaza³ go opu�ciæ Mniej
wiêcej o tej samej porze nakazano odwrót ¿o³nierzy batalionu �Bolka�
z zajêtego przed 17.00 gmachu DOKP przy Targowej 74 i z komisariatu
przy Wileñskiej 11. Szturmuj¹cy  gmachy Monopolu Spirytusowego przy
ul. Z¹bkowskiej zajêli Mennicê Pañstwow¹ od strony ul. Markowskiej
Powstañcy zdobyli tak¿e szko³ê przy ul. Goc³awskiej 4, zabudowania
rze�ni przy ul. Jagielloñskiej i portu rzecznego, ostrzeliwane z wie¿
ko�cio³a �w. Floriana. Ciê¿ki bój spotkaniowy zosta³ stoczony w parku
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Skaryszewskim przez batalion Saperów Praskich �Chwackiego�, który
zmierzaj¹c do wiaduktu nad Targow¹ natkn¹³ siê na jednostkê dywizji
spadochronowej �Hermann Göring�i po trzygodzinnej wymianie ognia
wycofa³ siê na Sask¹ Kêpê. Niepowodzeniem zakoñczy³ siê równie¿ atak
zgrupowania por. Paw³a Jurczaka ps. �Pawelski� na siedzibê
Schutzpolizei przy ul. Targowej 15. Do wiêkszych sukcesów nale¿a³o
natomiast brawurowe zdobycie przez oddzia³ �Pawelskiego� centrali
telefonicznej PAST przy ul. Z¹bkowskiej 15a. Niemcy kilkakrotnie
usi³owali odbiæ obiekt, tak¿e przy udziale czo³gów. Ok. 3.00 nad ranem,
po wyczerpaniu amunicji, powstañcy ust¹pili.

Drugiego dnia Powstania nie podejmowano akcji zaczepnych. Niemcy
pod os³on¹ czo³gów patrolowali g³ówne ulice. Bez skutku próbowali
zdobyæ redutê w szkole przy ul. Bia³o³êckiej. W obliczu przygniataj¹cej
przewagi liczebnej i technicznej wroga w dniu 4 sierpnia dowódca
obwodu pp³k Antoni ¯urowski wyda³ rozkaz wstrzymania otwartych
dzia³añ bojowych i powrotu do konspiracji. W ci¹gu niespe³na 3 dni walki
Praga ponios³a ofiarê oko³o 350 zabitych i 300 rannych powstañców.
Zginê³o równie¿ oko³o 200 cywilów, wielu w odwetowych egzekucjach.
Do 14 wrze�nia - momentu zajêcia Pragi przez Sowietów - straty te
powiêkszy³y siê o dalsze setki ofiar. Po zakoñczeniu walk na Pradze Praga
pustosza³a. Zakaz poruszania obowi¹zywa³ ju¿ od godz. 17. Niemcy
przeprowadzali ³apanki i deportacje mieszkañców. Jeszcze w sierpniu
wywie�li na przymusowe roboty do Rzeszy ok. 10 tysiêcy mê¿czyzn.
Wielu trafi³o do obozu w Stuthofie. W przeorganizowany sposób
prawobrze¿na Warszawa czynnie wspiera³a walki na lewym brzegu.
Do 12 wrze�nia by³a tam transportowana broñ i amunicja z alianckich
zrzutów. Nocami przez Wis³ê przeprawia³y siê oddzia³y, które
kontynuowa³y walkê na Mokotowie, Sadybie, Czerniakowie, a tak¿e w
Kampinosie. W Powstaniu na lewym brzegu walczy³o ³¹cznie ok. 600
¿o³nierzy - mieszkañców Pragi.

Zajêcie Pragi 14 wrze�nia przez Sowietów nie zakoñczy³o tragedii
praskich powstañców. Uwa¿ani za element wrogi, przez ponad 12 lat
byli prze�ladowani, wiêzieni i fizycznie likwidowani przez NKWD
i UB w katowniach przy ulicach 11 Listopada, Strzeleckiej, �rodkowej,
Cyryla i Metodego, Jagielloñskiej, Sierakowskiego, czy w obozie
koncentracyjnym NKWD w Rembertowie.

Chwa³a Bohaterom!
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KONRAD BEDNAREK ps. �Stasio�
sekcyjny 100. Dru¿yny BS Szare Szeregi - Praga

Niemiecka ³apanka. Wspomnienie
z godzin poprzedzaj¹cych wybuch Powstania

(spisane 15.12.1993 r.)

Noc z 31 lipca na 1 sierpnia 1944 r. spêdzi³em w zgrupowaniu
konspiracyjnym cz³onków Bojowych Szkó³, w ramach �Ostrego

Pogotowia� przy ulicy Stalowej u �Benedykta�. Dom, w którym
mieszka³ by³ drewniany, jednopiêtrowy, sta³ jako trzeci od ulicy
Konopackiej. Okna wychodzi³y na ulicê Stalow¹. Mieszkanie stanowi³a
jedna izba, o powierzchni oko³o 20m2, bez ¿adnych udogodnieñ
sanitarnych. Nas � go�ci, by³o tego dnia oko³o osiemnastu (trzy sekcje
Bojowych Szkó³ nr 110, 120 i 130) plus matka �Benedykta� � gospodyni
mieszkania. Oczekiwali�my na rozkaz dalszego dzia³ania i obser-
wowali�my ulicê Stalow¹ po godzinie policyjnej. Kiedy siê �ciemni³o
pojawi³ siê na niej niemiecki czo³g patroluj¹cy okolice. Robi³ wiele
ha³asu, co uniemo¿liwia³o nam spanie. Siedzieli�my cicho, gdzie kto
móg³. Czekaj¹c poranka czê�æ z nas le¿a³a na go³ych deskach pod³ogi.
Wreszcie oko³o godziny 10 dnia pierwszego sierpnia dotar³a do nas
wiadomo�æ, ¿e �Ostre Pogotowie� zostaje odwo³ane i mo¿emy rozej�æ
siê do domów. Wychodz¹c po¿egnali�my siê i podziêkowali�my
gospodarzom za go�cinê.

Tego dnia na ulicach toczy³o siê normalne ¿ycie, jak ka¿dego innego
dnia w okupowanej Warszawie. Wyruszy³em do domu w kierunku
Grochowa. Nie mia³em kluczy do mieszkania i wiedzia³em, ¿e nikogo
tam nie zastanê. Liczyli�my siê z mo¿liwo�ci¹ wybuchu powstania, wiêc
nasza Mama oraz m³odsza siostra Halina w niedzielê 30 lipca przenios³y
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siê do znajomej na ulice Poln¹. Wówczas uwa¿ali�my �ródmie�cie za
bezpieczniejsze miejsce ni¿ Grochów, który wobec zbli¿aj¹cych siê do
Warszawy wojsk sowieckich stawa³ siê stref¹ walk frontowych. Moje
starsze rodzeñstwo � brat Kazimierz i siostra Krystyna tak¿e byli na
wyznaczonych punktach �Ostrego Pogotowia� i nie mia³em pewno�ci
czy zastanê ich w domu. Postanowi³em po drodze wst¹piæ na ulicê
Nowiñsk¹ do pañstwa Kuczewskich, aby dowiedzieæ siê czy oni ju¿
powrócili z akcji. Wiedzia³em bowiem, ¿e bêd¹ce w konspiracji moje
rodzeñstwo utrzymuje �cis³e zwi¹zki organizacyjne z �Synkiem� czyli
z panem Frankiem Kuczewskim. Z ulicy Stalowej dojecha³em
tramwajem do Zielenieckiej, a dalej szed³em pieszo do Lubelskiej.
Zauwa¿y³em tam grupy ludzi id¹cych od strony Dworca Wschodniego.
Nie�li jakie� paczki i worki wype³nione prawdopodobnie m¹k¹ albo
zbo¿em. Na chodniku widzia³em pot³uczone kurze jajka. Dowiedzia³em
siê od tych ludzi, ¿e na zapleczu dworca zosta³ rozbity przez Polaków
niemiecki magazyn ¿ywno�ciowy. W tym momencie zupe³nie mnie to
nie interesowa³o. Zmêczony i �pi¹cy szybko skrêci³em w ulicê
Nowiñsk¹, na której sta³o kilka drewnianych domków i jedna piêtrowa
kamienica ustawiona poprzecznie. W³a�nie w niej, na pierwszym
piêtrze, znajdowa³o siê mieszkanie pañstwa Kuczewskich. Kilka razy
przychodzi³em tutaj wcze�niej przekazuj¹c od brata ró¿ne �listy� dla
�Synka�. Budynek pod wzglêdem architektury by³ o tyle ciekawy, ¿e po
wej�ciu na klatkê schodow¹ przechodzi³o siê korytarzami do mieszkañ
lokatorów znajduj¹cych siê po jednej stronie z oknami wychodz¹cymi
na podwórze. Kiedy wszed³em do pañstwa Kuczewskich ucieszy³em siê
niezmiernie, bo spotka³em swojego brata. Przez chwile rozmawiali�my
o tym, gdzie przebywa³em podczas �Ostrego Pogotowia� i co widzia³em
po drodze na ulicy Lubelskiej, gdy nagle na podwórzu domu rozleg³y
siê jakie� niemieckie okrzyki. Kto� z domowników wyjrza³ przez okno
i zauwa¿y³ niemieckich ¿o³nierzy z karabinami. Jedni biegli do stoj¹cej
w podwórzu drewnianej oficyny, a drudzy wprost do klatki schodowej
kamienicy. Nie trac¹c ani chwili, pani Kuczewska zadecydowa³a, aby
nasza trójka mê¿czyzn skry³a siê na strychu. Zaczêli�my dzia³aæ
b³yskawicznie. Wystawili�my na korytarz stó³ a na nim umie�cili�my
sto³ek. Teraz mogli�my wspi¹æ siê do w³azu prowadz¹cego na strych.
Pierwsza osoba otworzy³a przykrywê i szybko wci¹gali�my siê kolejno
na górê, na koniec zakrywaj¹c klapê. Pani Kuczewska razem z córkami
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Kamienica  Kuczewskich przy ul. Nowiñskiej i plan sytuacyjny
okolic Dworca Wschodniego w 1944 r. Rys. Konrad Bednarek
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Ew¹ i Basi¹ wszystko uprz¹tnê³y na miejsce. Uratowa³a nas wspania³a
inicjatywa pani Kuczewskiej i sprawna organizacja, a tak¿e zbieg
okoliczno�ci, spowodowany nieco opó�nionym wkroczeniem Niemców
do mieszkania, którzy przed wej�ciem na piêtro byli zajêci
przeszukiwaniem parteru i zabieraniem napotkanych tam mê¿czyzn.
Na szczê�cie strychem siê nie zainteresowali, bo do wej�cia brakowa³o
drabiny. Gdyby post¹pili inaczej, nie prze¿yliby�my. Z dachu nie by³o
¿adnej drogi ucieczki, a skok z wysoko�ci drugiego piêtra grozi³
kalectwem lub �mierci¹. Po przeszukaniu mieszkañ i wyprowadzeniu
kilku mê¿czyzn Niemcy opu�cili ten teren. Jeszcze przez pewien czas
siedzieli�my cicho, a pó�niej korzystaj¹c z podstawionych z do³u mebli
zeszli�my na dó³. Nikt z s¹siadów nie wiedzia³ o ca³ym wydarzeniu.
Podczas wdrapywania siê na strych zgubi³em gdzie� swój krzy¿
harcerski, który nosi³em zawsze przypiêty do paska od spodni.
Zauwa¿y³em to pó�niej, w mieszkaniu pañstwa Kuczewskich.
W obawie, ¿e w okolicy mog¹ krêciæ siê Niemcy, odczeka³em jeszcze
godzinê zanim po¿egna³em domowników i brata. £apanka by³a
prawdopodobnie odwetem za wspomnian¹ wcze�niej kradzie¿
¿ywno�ci z kolejowych magazynów. Czê�æ osób rozstrzelano na
pobliskim polu.

Po wyj�ciu z domu pañstwa Kuczewskich wraca³em ulic¹ Nowiñsk¹
do ulicy Lubelskiej. W okolicy nie by³o widaæ ¿adnych ludzi, natomiast
na �rodku jezdni sta³ na trójnogu karabin maszynowy skierowany
w stronê Grochowskiej. Krêci³o siê przy nim kilku umundurowanych
Niemców. Widz¹c to, specjalnie siê nie wystraszy³em i w miarê
swobodnie przeszed³em obok, kieruj¹c siê dalej w stronê Wiatracznej.
Grochowsk¹ sz³o du¿o ludzi w obydwu kierunkach, poniewa¿ nie
je�dzi³y tramwaje. Zamierza³em wróciæ do domu i zabraæ jakie�
zapasowe ubranie, lecz gdy doszed³em do Terespolskiej spotka³em
swojego hufcowego � Stanis³awa Letkowskiego ps. �Wilk�, który szed³
w kierunku Pragi. Ucieszy³ siê na mój widok i powiedzia³, ¿e bêdê mu
potrzebny i pójdziemy razem na ulicê Odrow¹¿a. Kiedy zapyta³em
w jakiej sprawie, odpowiedzia³: �to co� bardzo wa¿nego, musimy siê
spieszyæ, ¿eby zd¹¿yæ przed 16-t¹. Tam w okre�lonym miejscu, które
znam, dowiemy siê wszystkiego�. Zbli¿a³a siê godzina �W�, a my
szli�my dalej ca³y czas pieszo. Celem niespodziewanej wêdrówki
okaza³ siê budynek dawnej szko³y im. Lisa Kuli przy ulicy Odrow¹¿a
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(nr 75). Obok nas po�piesznie maszerowa³o du¿o m³odych dziewcz¹t
i ch³opców. Niektórzy nie�li torby i jakie� zawini¹tka.

Na miejscu okaza³o siê, ¿e kilkana�cie minut wcze�niej budynek
zosta³ opanowany przez Powstañców, którzy wystawili na zewn¹trz
uzbrojone posterunki. Od strony ¯oliborza s³ychaæ ju¿ by³o kanonadê
karabinów maszynowych. Powstanie Warszawskie zaczê³o siê dla mnie
w szkole przy Odrow¹¿a.

Tablica upamiêtniaj¹ca plut. Mariana Stasiaka ps. �Maniek�
na elewacji ko�cio³a �w. Wincentego przy ul. Skaryszewskiej 12
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RYSZARD SOSNOWSKI ps. �Lassota�,
d-ca dru¿yny plutonu 1656 zgrupowania 1653 �Turek�
V Rejonu Praga VI Obwodu

Relacja o �mierci plutonowego
Mariana Stasiaka ps. �Maniek�

(spisana 20.10.1991 r.)

Stwierdzamy, ¿e plutonowy Marian Stasiak ps. �Maniek�, syn
Miko³aja i Julianny z domu Figat, urodzony dnia 11 listopada 1901 r.

w Warszawie, z³o¿y³ przysiêgê jako ¿o³nierz Armii Krajowej
w pa�dzierniku 1942 roku. Przysiêgê przyjmowa³ kapelan ksi¹dz major
Stanis³aw Tworkowski ps. �Sêp�. W czasie przysiêgi obecni byli sier¿ant
pchor. Józef Maciej Roso³ek ps. �Maciek�, dowódca plutonu 1656
�Maciek� wchodz¹cego w sk³ad zgrupowania 1653 �Turek� V Rejonu VI
Obwodu Praga i jego zastêpca st. sier¿ant Lucjan Smodrzewski
ps. �Wicher�, w którego mieszkaniu przy ul. Piwnej 41 odby³a siê
przysiêga. Plutonowy Marian Stasiak ps. �Maniek� by³ dowódca sekcji
dru¿yny, któr¹ dowodzi³ plutonowy Daniel Góralski ps. �Góral�.

Plutonowy �Maniek� jako by³y ¿o³nierz � ochotnik 9. Pu³ku
Piechoty Legionów w latach 1918-22, a nastêpnie policjant Policji
Pañstwowej miasta st. Warszawy, zna³ siê doskonale na broni
strzeleckiej piechoty i w zwi¹zku z tym zajmowa³ siê szkoleniem
¿o³nierzy w pos³ugiwaniu broni¹. Poza tym by³ podoficerem
informacyjnym Armii Krajowej*.

Jestem uczestnikiem akcji na gmach Dyrekcji Okrêgowej Kolei
Pañstwowej (DOKP) w Warszawie po³o¿ony przy rogu ulic Targowej
i Wileñskiej w dniu 1.08.1944 roku. Akcja rozpoczê³a siê rozbrojeniem
XIV komisariatu Policji Pañstwowej znajduj¹cego siê przy
ul. Wileñskiej nr 11 i przebiega³a nastêpuj¹co.
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Po zaopatrzeniu mojej dru¿yny w skromn¹ broñ; po dwie �sido-
lówki� [polski granat zaczepny] na ka¿dego, dla mnie, jako dowódcy
dru¿yny, pistolet �parabellum�, ruszyli�my gêsiego oddaleni od siebie
oko³o 10 metrów spod karuzeli znajduj¹cej siê przy rogu ulic Targowej
i Zygmuntowskiej [ob. Al. Solidarno�ci] w kierunku ul. Wileñskiej.
Pierwszy wyruszy³ ³¹cznik, którego nie zna³em, ja natomiast szed³em
ostatni. Mieli�my za zadanie wzajemnie siê ubezpieczaæ i w razie
zagro¿enia przyj�æ z pomoc¹ id¹cemu przed sob¹ koledze. Nasza droga
koñczy³a siê w bramie budynku przy ul. Wileñskiej 11. Gdy wszed³em
ostatni, moja dru¿yna znajdowa³a siê tam ju¿ w komplecie. Wtedy
nieznany mi mê¿czyzna spyta³, czy jest �Lassota�? Odpowiedzia³em
pó³g³osem: �jestem�. W tym momencie pad³ rozkaz: �za mn¹!�. Po
kilku sekundach znale�li�my siê w pokoju komisariatu. Ów nieznany
mi pan wpad³ pierwszy z okrzykiem �rêce do góry!�. By³ to dowódca
batalionu por. �Bolek� (Bronis³aw Gontarczyk). Po sterroryzowaniu
obecnych policjantów por. �Bolek� zwróci³ siê do nich proponuj¹c
przy³¹czenie siê do nas w celu wspólnej walki z Niemcami. Po chwili
milczenia jeden z kilkunastu obecnych zg³osi³ chêæ pój�cia z nami. Tym
jedynym by³ plutonowy Marian Stasiak ps. Maniek�, ¿o³nierz AK.
Pozostali zostali rozbrojeni. Ka¿dy z moich ¿o³nierzy otrzyma³ karabin
i prawie wszyscy pistolety �Vis� oraz spor¹ ilo�æ amunicji. Por. �Bolek�
zwróci³ siê do komisarza z pytaniem, czy posiada klucze od bramy
gmachu DOKP od strony ul. Wileñskiej. Gdy komisarz odpowiedzia³,
¿e nie ma, plut. Marian Stasiak podszed³ do jego biurka i wyj¹wszy
z szuflady klucze wrêczy³ je por. �Bolkowi�. Umo¿liwi³o to zajêcie
gmachu bez potrzeby wysadzenia bramy na oko³o pó³ godziny przed
godzin¹ �W�.

Moja dru¿yna plutonu 1656 �Maciek�, zajê³a stanowiska bojowe na
pierwszym piêtrze od strony Dworca Wileñskiego. Plut. Marian Stasiak
ps. �Maniek� pozosta³ razem ze mn¹ w jednym z pokojów, którego okna
wychodzi³y na ul. Targow¹. Po zajêciu stanowisk przyszed³ dowódca
kompanii podporucznik ps. �Turek� (Feliks Matuszkiewicz) i zakaza³
rozpoczêcia strzelania bez polecenia.

Rozkaz �ognia!� pad³ oko³o godziny 17.20. Naszym celem by³y
samochody z ¿o³nierzami niemieckimi jad¹ce Targow¹ w kierunku
mostu Kierbedzia. Atakowali�my je jednocze�nie z dwóch stron:
z gmachu DOKP i z przeciwnego rogu ul. Targowej, gdzie znajdowa³y
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siê pozosta³e dru¿yny plutonu 1656 �Maciek� dowodzone przez
st. sier¿anta pchor. ps. �Maciek� (Józef Maciej Roso³ek). Z obu stron
rozlega³y siê strza³y i wybucha³y rzucane granaty. Niemcy zaczêli
wyskakiwaæ na jezdniê, kryj¹c siê za samochodami. Kierowcy starali
siê umkn¹æ z rannymi i zabitymi ¿o³nierzami. Z z budynków na
przeciwleg³ym rogu ul. Targowej (gdzie obecnie mie�ci siê gmach
poczty) wybiegali ch³opcy i zbierali broñ po poleg³ych ¿o³nierzach.

Powa¿nym mankamentem obrony DOKP by³y wysokie okna,
pozbawione parapetów i oszklone prawie do samej pod³ogi. Po oddaniu

Gmach DOKP przy ul. Targowej 74 zdobyty 1 sierpnia
przez oddzia³ batalionu por. �Bolka�. Pocztówka z ok. 1939 r.

strza³u ¿o³nierze kryli siê za �cian¹ pomiêdzy oknami. Plutonowy �Maniek�
okaza³ siê znakomitym strzelcem. Ka¿dy oddany przez niego strza³ by³
celny. Sta³ w otwartym oknie wcale siê nie kryj¹c i strzela³ do pojedynczych
¿o³nierzy niemieckich, którzy wyskakiwali z uszkodzonych samochodów
i chowali siê za nimi. W pewnej chwili �Maniek� zauwa¿y³ nogê wystaj¹c¹
zza samochodu, wymierzy³ dok³adnie i strzeli³. Raniony Niemiec pochyli³
siê tak nisko, ¿e widaæ by³o jego g³owê. Plut. �Maniek� strzeli³ ponownie
i ¿o³nierz wyci¹gn¹³ siê jak d³ugi na jezdni.

Walka bez strat po naszej stronie trwa³a oko³o dwóch godzin. Oko³o
godz. 19 z koszar od strony ul. 11 Listopada nadci¹gnê³y nowe oddzia³y
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niemieckie zajmuj¹c pozycje za uszkodzonymi samochodami oraz za
cerkwi¹ prawos³awn¹. Zaczê³a siê ponownie ostra strzelanina z tym,
¿e od strony DOKP pada³y pojedyncze strza³y, natomiast od strony
niemieckiej terkota³y erkaemy i pistolety maszynowe. W pewnym
momencie niewidoczny dla nas karabin maszynowy wysun¹³ siê zza
cerkwi i pu�ci³ seriê po oknach naszego piêtra. Jedna z kul trafi³a plut.
�Mañka�, przeszy³a górn¹ czê�æ policzka i wysz³a z ty³u g³owy. �mieræ
nast¹pi³a natychmiast. Dla nas, m³odych ¿o³nierzy, by³a to ogromna
strata. Stracili�my mê¿nego kolegê, od którego mogli�my siê uczyæ, jak
nale¿y walczyæ w obronie Ojczyzny.

Tymczasem atak siê nasila³. Niemcy strzelali, lecz nie zbli¿ali siê do
gmachu, zapewne obawiaj¹c siê granatów. Kanonada trwa³a kilkana�cie
minut, a¿ nagle zapad³a cisza. Zamilk³y erkaemy i pistolety maszynowe,
a po chwili us³yszeli�my narastaj¹cy ryk czo³gów zbli¿aj¹cych siê
w kierunku DOKP z lufami skierowanymi prosto w okna. W tym
momencie wpad³ do pokoju ppor. �Turek� rozkazuj¹c wycofanie siê na
dziedziniec od strony ul. Wileñskiej. �Mañka� musieli�my zostawiæ.
Zabra³em jego odznakê s³u¿bow¹ z numerem oraz dokumenty
i przekaza³em dowódcy kompanii ppor. �Turkowi� sk³adaj¹c meldunek o
�mierci. Tak poleg³ �mierci¹ walecznych odwa¿ny plutonowy Marian
Stasiak ps. �Maniek�, ¿o³nierz AK z plutonu 1656 �Maciek�
wchodz¹cego w sk³ad zgrupowania 1653 �Turek� V Rejonu VI Obwodu
Armii Krajowej Praga.

* Relacjê plut. Ryszarda Sosnowskiego ps. �Lassota�, b. ¿o³nierza
plutonu 1656AK potwierdzili i uzupe³nili w dn. 15.12.1993 r. por. Józef
Maciej Roso³ek ps. �Maciek�, b. dowódca plutonu 1656 AK oraz
H. Tarczyñski ps. �Marek�, Prezes �rodowiska V Rejonu Praga �Z¯AK
Okrêg Warszawa.
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Pismo Kierownika Biura Informacji i Poszukiwañ
PCK p. El¿biety Rejf do Stanis³awa Stasiaka

(syna plut. �Mañka�) z dn. 17.10.2000 r.

W odpowiedzi na zg³oszenie uprzejmie zawiadamiamy, ¿e w imien
nej ewidencji strat wojennych prowadzonej przez Polski Czer-

wony Krzy¿ � Stasiak Marian ur. 11 XI 1901 r. � Warszawa, s. Miko³aja
i Julianny � nie figuruje.

Jednocze�nie informujemy, ¿e archiwum Biura Informacji
i Poszukiwañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a nie posiada dokumentów
z ekshumacji zw³ok z ul. Targowej w Warszawie /teren DOKP i cerkwi/
Jeste�my jedynie w posiadaniu informacji, ¿e przy ul. Targowej róg
Wileñskiej w Warszawie zosta³o pochowanych 6 osób, które zginê³y
w dn. 2-4.VIII.1944 r. Nazwiska tych osób zosta³y ustalone i po
ekshumacji zw³oki zosta³y zabrane przez rodziny. Ponadto przy
ul. Targowej 38 równie¿ znajdowa³y siê mogi³y, w których zosta³y
pochowane osoby o ustalonych danych. W�ród nazwisk pochowanych
pierwotnie przy ul. Targowej róg Wileñskiej i Targowej 38 w Warszawie
nazwisko Pana ojca nie wystêpuje.

Jednocze�nie informujemy, ¿e w latach 1945/1947 Biuro nasze
prowadzi³o starania maj¹ce na celu ustalenie miejsca pochowania ojca
Pana. Prowadzone poszukiwania by³y prowadzone na pro�bê Stasiak
Marianny /¿ony/ oraz Antoszewicz Eugenii /siostry/. Poszukuj¹ce poda³y
wówczas, ze Stasiak Marian ur. 11 XI 1901 r. w Warszawie,
s. Miko³aja i Julianny, policjant, ostatnio zam. � Warszawa ul. ̄ erañska 6
w dn. 1 VIII 1944 r. wyszed³ z domu i nie wróci³; w czasie Powstania
Warszawskiego by³ przy ul. D³ugiej, prawdopodobnie zgin¹³ na Pradze
w okolicy cerkwi i pochowany zosta³ jako nieznany /NN/.
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STEFAN BRZOZOWSKI
Prezes Ko³a Przyjació³ �liwic i Golêdzinowa

Powstanie Warszawskie na �liwicach
(wspomnienia spisane dn. 19 maja 2007 r.)

�liwice to ma³a kolonia mieszkalna przy ul. Jagielloñskiej otoczona
z trzech stron zabudowaniami fabryki samochodów FSO

i przylegaj¹ca do stacji kolejowej Warszawa Praga. Powsta³a
z inicjatywy prezydenta Stefana Starzyñskiego w roku 1937. Sk³ada siê
z 60 jednopiêtrowych domów pobudowanych jako bli�niaki przy
ulicach Wojciecha Gersona i Stanis³awa Witkiewicza. Zgodnie
z wydanymi przez w³adze polskie zarz¹dzeniami na czas wojny
w piwnicach wszystkich domów urz¹dzono schrony przeciwlotnicze.
Okna tych schronów by³y os³oniête na zewn¹trz drewnianymi
skrzyniami z piaskiem. Wewn¹trz znajdowa³y siê zaimprowizowane
miejsca siedz¹ce dla wszystkich mieszkañców. Podczas okupacji ¿ycie
konspiracyjne na �liwicach toczy³o siê podobnie jak w ca³ej Warszawie.
Oczywi�cie ma³o kto (raczej prawie nikt) nie wiedzia³, ¿e w jednym
z domów mieszka³ np. major AK, w innych sanitariuszki, a jeszcze
w innych ¿o³nierze oraz konspiratorzy, tacy jak Rafa³ Kukulski �
uczestnik akcji V2. W kolonii dzia³a³ równie¿ tajny komplet
gimnazjalny.

Mieszka³em wtedy w domu przy ul. Gersona 17. Ówczesne
zdarzenia utrwali³y siê w mojej pamiêci � wówczas czternastolatka -
bardzo wyrazi�cie. W naszym domu mieszka³ wraz z rodzin¹ pan
L. ¯mudzki � kierownik szko³y Nr 113 na Pelcowi�nie, tak¿e cz³onek
podziemia. W jego mieszkaniu regularnie bra³em udzia³ w s³uchaniu
czytanego na g³os Biuletynu Informacyjnego AK. W tym¿e mieszkaniu
przez pewien czas ukrywa³ siê wraz z ¿on¹ ówczesny major AK,
pan Mieczys³aw Wa³êga ps. �Jur�, uciekinier ze Lwowa, odznaczony
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w 2006 roku przez Prezydenta Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Koman-
dorskim z gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski za zas³ugi dla nie-
podleg³o�ci RP, a dwa lata pó�niej awansowany na genera³a brygady.
Choæ wiedzieli�my, ¿e wojska polskie i radzieckie zbli¿aj¹ siê do
Warszawy, to fakt znikniêcia ze �liwic w koñcu lipca niemieckich
kolejarzy Ostbahnu by³ dla nas mi³ym zaskoczeniem. Niestety, po
kilkunastu dniach powrócili. Mo¿na siê domy�laæ, ¿e ich powrót
(szczê�liwie nie na d³ugo) by³ wynikiem zatrzymania siê frontu na
przedpolach naszego miasta.

Pierwszy dzieñ sierpnia 1944 r. na �liwicach rozpocz¹³ siê jak
zwyk³y okupacyjny dzieñ roboczy. Pogoda by³ �liczna, doro�li
mieszkañcy poszli normalnie do pracy, dzieci bawi³y siê jak codzieñ.
Wiedzieli�my, ¿e front jest ju¿ blisko, nawet bardzo blisko. W pewnym
momencie, po po³udniu, us³yszeli�my strzelaninê i zobaczyli�my
pierwsze dymy na ¯oliborzu po³o¿onym na drugim brzegu Wis³y
naprzeciwko �liwic. Pamiêtam, ¿e moja Mama powiedzia³a, �znowu
wybuch³a jaka� strzelanina�. Wkrótce przyszed³ do nas ks. Antoni
Biedrzycki, wikariusz parafii �w. Jadwigi na Pelcowi�nie i zako-
munikowa³, ¿e w naszym domu bêdzie zlokalizowany punkt dowo-
dzenia, a on zosta³ kapelanem oddzia³u AK obsadzaj¹cego �liwice
podczas Powstania, które w³a�nie siê rozpoczê³o. Niebawem pojawi³
siê tak¿e dowódca oddzia³u, porucznik �Piotr�. Wszyscy zeszli�my do
schronu. Znale�li siê tam równie¿ inni mieszkañcy: pañstwo ¯mudzcy
z dwoma córkami (jak siê dowiedzieli�my, trzecia, najm³odsza z nich,
Stefcia, posz³a rano do Powstania), pan major Wa³êga z ¿on¹ oraz moi
rodzice ze mn¹ i moj¹ siedmioletni¹ siostr¹ Monik¹. Porucznik �Piotr�
o�wiadczy³, ¿e o pierwszej w nocy odbêd¹ siê zrzuty z samolotów,
tymczasem jego ¿o³nierze poszli zdobyæ wagon z broni¹, który wed³ug
relacji kolejarzy, stoi na torach stacji Warszawa-Praga i spróbuj¹
atakowaæ stacyjn¹ nastawniê. Pamiêtam, ¿e tej nocy przyszed³ do
�Piotra� z pistoletem w rêku w³a�ciciel pobliskiego sklepu
spo¿ywczego pan Józef Zowczak i odda³ siê do dyspozycji dowódcy
z AK, choæ sam by³ cz³onkiem Polskiej Armii Ludowej. Pani majorowa
natomiast lamentowa³a z charakterystycznym lwowskim akcentem �po
co oni to robium, co oni nie wiedzum co w Wilnie by³o?�. Oczywi�cie
takich pytañ wówczas nie rozumia³em. Ich sens pozna³em pó�niej � ju¿
po zakoñczeniu wojny m.in. z opowiadañ mojego te�cia i jego kolegi �
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by³ych ¿o³nierzy AK, którzy brali udzia³ w wileñskich wydarzeniach.
Choæ odpowiedzi na pytanie pani majorowej brakowa³o, to jednak
uznaæ trzeba, ¿e ofiara Armii Krajowej i ludno�ci cywilnej nie posz³a na
marne. Stali�my siê m¹drzejsi i wiemy, ¿e trzeba liczyæ przede
wszystkim na siebie. Przedstawiciele niektórych pañstw, które wtedy
niewiele pomogli lub nawet zaszkodzili, dopisuj¹ siê teraz do
ostatecznego sukcesu, jakim jest odzyskanie niepodleg³o�ci. Niestety,
zapowiadane zrzuty broni nie nast¹pi³y, wspomniany atak na wagon
i stacjê tak¿e siê nie uda³. W jego trakcie zginê³o trzech powstañców ze
�liwic zwerbowanych do oddzia³u bezpo�rednio przed atakiem:
Tadeusz Gaworowski, Stanis³aw Lewicki i Janusz Krysiñski, wszyscy
w wieku 18-20 lat. Zostali pochowani nazajutrz na tymczasowym
cmentarzyku w ogródku na ty³ach domu przy ul. Gersona 38. Nad ranem
porucznik i obs³uga punktu sanitarnego gdzie� siê ewakuowali, a jeden
z powstañców, ranny w klatkê piersiow¹, przyszed³ do mojej Mamy
z pro�b¹ o opatrunek. Mama by³a pielêgniark¹, wiêc opatrzy³a go
nale¿ycie, tak ¿e móg³ o w³asnych si³ach udaæ siê do domu. Wychodz¹c
dosta³ worek z paroma ziemniakami jako dowód, ¿e by³ na polu po te
w³a�nie ziemniaki i wraca teraz do siebie. Tak zakoñczy³a siê pierwsza
noc Powstania na �liwicach.

Drugiego sierpnia Niemcy zwo³ali wszystkich mieszkañców kolonii
i oznajmili, ¿e podejmowanie jakichkolwiek dzia³añ przeciwko
III Rzeszy bêdzie karane �mierci¹. Tak¿e rano do mojej Matki przysz³y
s¹siadki z budynku przy ul. Gersona 16, gdzie jak siê okaza³o dzia³a³
punkt opatrunkowy. Le¿a³ tam Powstaniec bardzo powa¿nie raniony w
nogê. Matka moja oczywi�cie zajê³a siê rannym. Chory otrzyma³ opiekê
pielêgniarsk¹, fachowe opatrunki oraz wy¿ywienie. Przy okazji prac
pielêgnacyjnych, jedna z pañ zwróci³a siê do Mamy per �pani
Brzozowska�. Ranny s³ysz¹c nazwisko, zapyta³ czy jest ¿on¹
pracownika Elektrowni Warszawskiej. Po otrzymaniu twierdz¹cej
odpowiedzi okaza³o siê , ¿e mój ojciec by³ jego starszym koleg¹ z pracy.

Nastêpnego dnia [3 sierpnia] Mama stwierdzi³a, ¿e rannemu grozi
gangrena i bêdzie potrzebna natychmiastowa operacja chirurgiczna.
Problem polega³ na tym, ¿e choæ Powstanie w tej czê�ci Pragi upad³o po
dwóch dniach walki, to praktycznie nie by³o ¿adnych �rodków
transportu i jeszcze przez kilka dni nie wolno by³o poruszaæ siê po
ulicach. Pierwsz¹ ochotniczk¹ by³a pani Kamila P¹gowska. Podjê³a siê
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Ko�ció³ �w. Floriana podczas okupacji niemieckiej.
Fot. niemiecka z 1943 r. MPW-IP/6668/8

tej niebezpiecznej misji w nadziei, ¿e mo¿e jej córce-sanitariuszce AK
w lewobrze¿nej Warszawie, te¿ kto� pomo¿e w jakiej� krytycznej
sytuacji. Szybko do³¹czy³y do niej jeszcze trzy dzielne niewiasty,
których nazwisk nie uda³o mi siê ustaliæ. Pod wodz¹ pani P¹gowskiej
wyszuka³y do�æ du¿y dwuko³owy wózek z dyszlem i ruszy³y z rannym
powstañcem do Szpitala Przemienienia Pañskiego. Ekspedycja by³a
bardzo niebezpieczna. Mieli�my wiadomo�ci, ¿e na jednej z wie¿
ko�cio³a �w. Floriana by³ ustawiony karabin maszynowy, z którego �
zgodnie z zarz¹dzeniem gubernatora Franka � strzelano do
przechodniów. Na rogu ul. Zygmuntowskiej (obecna al. Solidarno�ci)
i Jagielloñskiej panie zosta³y zatrzymane przez patrol niemiecki.
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T³umacz¹c, ¿e wioz¹ zaka�nie chorego (takich kontaktów Niemcy
bardzo siê bali) zosta³y przepuszczone i dobrnê³y do szpitala. ¯ycie
rannemu uratowa³a amputacja nogi. Pamiêtam, ¿e ojciec mój
wyasygnowa³ na koszty leków do�æ znaczn¹ kwotê 500 z³, za któr¹
wspomniane panie � skradaj¹c siê przy murach domów � zakupi³y
w pobliskich aptekach potrzebne medykamenty. Wiem, ¿e po ustaniu
dzia³añ wojennych uratowany Powstaniec, pan Pokrzywnicki, zatrudni³
siê jako inwalida w kiosku z gazetami i papierosami.

Po jakim� czasie niemieccy kolejarze wrócili na krótko do �liwic.
Mieszkañcom Kolonii pozosta³o tylko obserwowanie tego, co siê dzieje
w lewobrze¿nej Warszawie. Pocz¹tkowo widzieli�my tylko dymy
wybuchów i po¿arów oraz bia³oczerwon¹ flagê ³opocz¹c¹ na jednym
z gmachów [prawdopodobnie na Wytwórni Papierów Warto�ciowych
przy ul. Sanguszki]. By³a ona obiektem pewnej naszej zazdro�ci, �bo
tam ju¿ jest wolna Polska ...�. Pó�niej obserwacje nadlatuj¹cych
ustawicznie bombowców typu �Stukas�, dymy po¿arów i widoki coraz
to wiêkszych ruin przerodzi³y siê w �wiadomo�æ klêski Powstania, które
pozostawione praktycznie bez pomocy, upada³o. W chwilach ciszy
pomiêdzy wystrza³ami i nalotami Stukasów, mo¿na by³o s³yszeæ
wzywanie mieszkañców ¯oliborza do ewakuacji. Wezwania odbywa³y
siê najpewniej przez g³o�niki zainstalowane na samochodach, je¿d¿¹ce
po ¯oliborzu i wzd³u¿ jednej z ulic wzd³u¿ Wis³y.

Oczekiwana pomoc z powietrza nadesz³a pó�niej i � jak teraz wiemy
� zbyt pó�no. Pierwsze zrzuty RAF-u na wiêksz¹ skalê nast¹pi³y w nocy
z 13 na 14 sierpnia i z 14 na 15 sierpnia. Pamiêtam smugi �wiate³
reflektorów przeciwlotniczych wyszukuj¹ce na wygwie¿d¿onym niebie
nisko lataj¹ce samoloty. Pamiêtam te¿ widok samolotów �z³apanych�
wieloma smugami �wiate³. Krzy¿uj¹ce siê smugi wygl¹da³y chwilami
jak wielkie wigwamy, których zwieñczeniami by³y nieszczêsne
srebrzyste maszyny. Bieg³y ku nim, jakby kolorowymi ró¿añcami,
pociski zapalaj¹ce. Wszystko to w oczach czternastoletniego ch³opca
tworzy³o jednocze�nie obraz grozy i niezapomnianego piêkna. Tragizm
tych wra¿eñ zosta³ przypieczêtowany nastêpnej nocy. Mianowicie,
po odezwaniu siê syren alarmowych zwiastuj¹cych kolejny nalot,
gdy ubiera³em siê aby zej�æ do schronu, spojrza³em w okno ku pó³nocy
i zobaczy³em nisko nadlatuj¹cy, jakby prosto na mnie, srebrzy�cie
b³yszcz¹cy i pal¹cy siê samolot. Pióropusz ognia bucha³ na skrzy¿owaniu
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skrzyde³ i kad³uba na podobieñstwo przylepionej muszli. Spara-
li¿owany strachem, ¿e maszyna runie na mój dom, obserwowa³em, ¿e
jednak lekko skrêca na bok. Rano zobaczy³em, ¿e zawadzi³a o komin
stoj¹cego na koñcu rzêdu jednopiêtrowego budynku przy ul. Gersona 3
i rozbi³a siê zaledwie 200-300 metrów dalej, na polu, tam gdzie dzisiaj
stoj¹ budynki �Autostartu� [obecnie obok salonu Toyoty u zbiegu
ul. Jagielloñskiej i ul. Batalionu Platerówek, d. Po¿arowej]. Obraz
spadaj¹cego samolotu i do�wiadczenie strachu by³o tak silne, ¿e nie
mog³em spaæ przez nastêpne trzy noce. Wspomnienie tego zdarzenia

G³az upamiêtniaj¹cy miejsce upadku Liberatora KG-871
z 31 dywizjonu bombowego Po³udniowo-Afrykañskich Si³

Powietrznych (SAAF) w dn. 15 sierpnia 1944 r.
u zbiegu ul. Jagielloñskiej i ul. Batalionu Platerówek

trwa we mnie jak ¿ywe od 63 lat. Nazajutrz z rodzicami oraz innymi
mieszkañcami �liwic zobaczyli�my wrak Liberatora le¿¹cy na polu od
strony Golêdzinowa, na przed³u¿eniu ulicy Gersona, kilkaset metrów
od pierwszych domów kolonii. Zwêglone zw³oki lotników le¿a³y obok
samolotu, za� jego ogon spoczywa³ niespalony w pewnej odleg³o�ci od
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kad³uba. W oknie tylnego strzelca widnia³a jego twarz. By³a jak
z wosku, z zaschniêt¹ stró¿k¹ krwi. Wraz z kolegami przez d³ugi czas
wybierali�my ze szcz¹tków samolotu ró¿ne drobiazgi jak np. pier�cienie
zaciskowe na rurkach mechanizmów hydraulicznych, kawa³ki tych
rurek, kawa³ki spadochronu. Do dzi� jak relikwiê przechowujê jeden
taki zacisk. I do dzi� mieszkañcy �liwic podziwiaj¹ bohaterstwo
lotników, którym uda³o siê ocaliæ nasze domy. W ka¿d¹ rocznicê ich
bohaterskiej �mierci, przedstawiciele Rady Kolonii i mieszkañcy
sk³adaj¹ kwiaty na miejscu katastrofy, przy obelisku upamiêtniaj¹cym
to wydarzenie.

* W nocy 13/14 sierpnia z w³oskiego Brindisi wystartowa³o do
Warszawy 28 samolotów, z których 3 Liberatory nie powróci³y do bazy.
Jeden rozbi³ siê na Pradze w parku Paderewskiego, drugi l¹dowa³ na
brzuchu na Okêciu, trzeciemu uda³o siê dobrn¹æ a¿ ko³o Kijowa.
W nocy 14/15 sierpnia na pomoc Powstaniu ruszy³o 20 maszyn,
z których 12 dokona³o zrzutów. Nad Warszaw¹ zestrzelono a¿ 4
samoloty. Spad³y na Woli przy Redutowej, na Ochocie na Bateryjce (róg
al. Bohaterów Wrze�nia), na Starym Mie�cie przy Miodowej 22 oraz na
Golêdzinowie. Za³ogê tego Liberatora 871 z 31 dywizjonu bombowego
Po³udniowo-Afrykañskich Si³ Powietrznych (SAAF) pochowano na
krakowskim cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty.

***

Jak zrelacjonowa³ mi pan in¿. Zbigniew Komorowski
[ps. �Rekiniak� ¿o³nierz w zgrupowaniu AK �Rados³aw� walcz¹cy na
Woli i Starym Mie�cie], okolice �liwic by³y miejscem tak¿e innych
powstañczych dzia³añ. W pobliskim Golêdzinowie pluton saperów mia³
wysadziæ w powietrze wiadukt kolejowy nad ul. Modliñsk¹ [obecnie
ul. Jagielloñska], lecz akcja nie dosz³a do skutku z powodu silnego
ostrza³u ¿o³nierzy niemieckich pilnuj¹cych obiektu. Gdy oddzia³ zacz¹³
wycofywaæ siê w kierunku stacji Warszawa Praga, na polu miêdzy
Golêdzinowem a �liwicami dosta³ siê pod silny ogieñ za³ogi stacji b¹d�
za³ogi poci¹gu pancernego, który niespodziewanie znalaz³ siê na
dworcu. Ogieñ na wycofuj¹cych siê saperów skierowa³y tak¿e dwa
czo³gi je¿d¿¹cych ruchem wahad³owym ulic¹ Modliñsk¹. Zginê³o
wówczas 13 Powstañców. Ludzie mówili, ¿e Niemcy dobijali rannych.

sklad-Wojdat1A36.p65 17-07-20, 11:4528



29

Na �liwicach przy ul. Witkiewicza (nr 10) znajduje siê p³yta upa-
miêtniaj¹ca to tragiczne wydarzenie. Wyryty na niej napis g³osi,
¿e w tym miejscu 1 sierpnia rozstrzelano trzynastu �partyzantów�
przygotowanych do akcji. Nie napisano �powstañców�, byæ mo¿e
dlatego, aby nie przypominaæ o AK. Podobn¹ akcjê sapersk¹ planowano
przy ul. Modliñskiej na mostku nad Kana³em ¯erañskim. Tak¿e i w tym
przypadku wskutek silnego oporu niemieckiego drugi pluton
powstañczych saperów by³ zmuszony siê wycofaæ.

Tablica upamiêtniaj¹ca rozstrzelanie 13 saperów AK
w dn. 1 sierpnia na �liwicach przy ul. Witkiewicza 10
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KONRAD BEDNAREK ps. �Stasio�
sekcyjny 100. Dru¿yny BS Szare Szeregi - Praga

Wspomnienie o niemieckiej pacyfikacji
na cmentarzu Bródnowskim w dniu 3 sierpnia 1944 r.

Bêd¹c cz³onkiem konspiracyjnej organizacji Szarych Szeregów
przed godzin¹ �W� zosta³em skierowany do udzia³u w Powstaniu
Warszawskim na Bródnie. Nasz¹ baz¹ wypadow¹ na niemieckie
placówki od 1 do 3 sierpnia by³a szko³a przy ulicy Bia³o³êckiej (ob. ul.
Wysockiego) u zbiegu ul. Bartnicz¹, któr¹ powstañcy zdobyli jeszcze
przed godzin¹ �W�. W obszernym gmachu zgromadzi³o siê blisko tysi¹c
¿o³nierzy (kobiet i mê¿czyzn) z ró¿nych rejonów Warszawy.
Zgrupowaniem dowodzi³ porucznik �Rafa³� � Zygmunt Skowron.
[Zwany �Redut¹ Bródnowsk¹� kompleks gmachów Szko³y
Powszechnej przy Bartniczej 2 pozostawa³ przez trzy dni jedyn¹ zwart¹
enklaw¹ Powstania Warszawskiego na prawym brzegi Wis³y.
Opuszczono j¹ ostatecznie 3 sierpnia o godz. 15.00].

W dniu 3 sierpnia po godzinie dziewi¹tej rano podjêto decyzjê
o zawieszeniu dzia³añ bojowych, nakazuj¹c wszystkim powrót do
domów i pozostawanie w konspiracji. Mój dom znajdowa³ siê na
Grochowie. Po wyj�ciu ze szko³y postanowi³em wracaæ przez cmentarz,
a nie pod wiaduktem kolejowym do ulicy 11-go Listopada, poniewa¿
stacjonowa³y tam niemieckie jednostki wojskowe. Na teren cmentarza
przedosta³em siê w godzinach po³udniowych przez wyrwê w murze od
strony ulicy Rembeliñskiej. Tego dnia od rana si¹pi³ drobny deszcz, po
niebie przesuwa³y siê ciemne chmury. Pocz¹tkowo szed³em samotnie
bocznymi alejkami w kierunku Alei G³ównej cmentarza i w pobli¿u
nikogo nie widzia³em. Gdy dochodzi³em do alei zauwa¿y³em
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Atak czo³gu na powstañcz¹ redutê w gmachu szko³y przy
ul. Bartniczej 2 (róg ul. Wysockiego) w dn. 2 sierpnia 1944 r.

Rys. Konrad Bednarek
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pojedyncze osoby id¹ce od strony ulicy Odrow¹¿a w kierunku bramy
przy ulicy �w. Wincentego. Pod¹¿a³y one poboczem drogi z za-
chowaniem wielkiej ostro¿no�ci. Do³¹czy³em do tego pochodu. Kiedy
znalaz³em siê w pobli¿u kwatery oznaczonej numerem 30,
od strony drewnianego ko�cio³a rozleg³o siê g³o�ne nawo³ywanie
po niemiecku do zatrzymania. Ludzie zobaczywszy przed ko�cio³em
¿o³nierzy niemieckich zaczêli uciekaæ w przeciwn¹ stronê. Rozleg³y siê
strza³y. Zaczê³a siê pogoñ za uciekaj¹cymi. Do po�cigu i ob³awy
Niemcy u¿yli samochodu opancerzonego, który porusza³ siê wzd³u¿
Alei i ostrzeliwa³ nas z karabinu maszynowego. Du¿a grupa Niemców
przeczesywa³a boczne drogi zapuszczaj¹c siê w g³¹b cmentarza.
Znalezionych po drodze ludzi zabijano na miejscu. Uciek³em wówczas
w boczn¹ alejkê, staraj¹c ukryæ siê jak najdalej od g³ówniej drogi.
Pobiegli za mn¹ jeszcze dwaj mê¿czy�ni w kolejarskich mundurach.
Poniewa¿ równie¿ przed nami s³ychaæ by³o strza³y i okrzyki
niemieckich patroli ukryli�my siê w przygrobowych gêstych krzakach.
Le¿eli�my we wg³êbieniu miêdzy grobami, a nad nami przelatywa³y ze
�wistem karabinowe pociski. Strzelanina na cmentarzu trwa³a do�æ
d³ugo, od czasu do czasu wybucha³y granaty. Prawdopodobnie ci
z powstañców, którzy dysponowali broni¹ walczyli z Niemcami o swoje
¿ycie. Tymczasem deszcz nie ustawa³, w naszym do³ku przybywa³o
wody. Chocia¿ byli�my cali mokrzy i zziêbniêci, przed zmrokiem nikt
nie odwa¿y³ siê opuszczaæ kryjówki. By³em pierwszym, który
zdecydowa³ siê uciekaæ dalej. Po¿egna³em siê z kolejarzami i ruszy³em
z powrotem poza cmentarz w rejon sk¹d przyszed³em. Skradaj¹c siê
miêdzy grobami dotar³em szczê�liwie w rejon zabudowy mieszkalnej.
W tym czasie zrobi³o siê ju¿ ciemno i bardzo gro�nie, bo na linii frontu
od strony Radzymina s³ychaæ by³o ciê¿k¹ kanonadê wybuchów
artyleryjskich, a co wiêcej, stacjonuj¹ca na terenie pobliskiego
gospodarstwa rolnego �Agril� [u wylotu ul. Gilarskiej] niemiecka
bateria przeciwlotnicza rozpoczê³a ostrzeliwanie z szybkostrzelnych
dzia³ nadlatuj¹cych nad Pragê sowieckich samolotów. Wówczas nie
wiedzia³em co mam ze sob¹ zrobiæ i dok¹d pój�æ. W dzielnicy Bródno
nie mia³em nikogo z rodziny, a szukanie domu jednego z poznanych w
zgrupowaniu kolegów by³o o tej porze niebezpieczne. Wszed³em wiêc
do jednej z najbli¿szych kamienic. Jej mieszkañcy w obawie przed
nalotem przebywali w piwnicznym schronie. Jaka� kobieta widz¹c mnie
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Gmach Szko³y Powszechnej przy ul. Bartniczej 2
(róg ul. Wysockiego) � w dn. 1-3 sierpnia placówka powstañcza

Zgrupowania por. Zygmunta Skowrona ps. �Rafa³�. Stan obecny.

G³az pomnika �Reduty Bródnowskiej�
u zbiegu ul. Bartniczej i Wysockiego
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trzês¹cego siê z zimna w przemoczonym ubraniu, pozwoli³a zaj¹æ miejsce
na ³awce, przynios³a kubek gor¹cej kawy i aspirynê na przeziêbienie.
Rozgrzany przespa³em na ³awce ca³¹ noc. Rano podziêkowa³em swej
opiekunce za pomoc i uda³em siê na poszukiwanie kolegi z Bródna.
Odnalaz³em go na ulicy Nadwi�lañskiej 21. Nazywa³ siê Edward Pobo¿y,
pseudonim �Sokó³�. Mia³ 17 lat, mieszka³ z matk¹ w bardzo ma³ym
mieszkaniu. Przygarnêli mnie do siebie. Z ich go�ciny korzysta³em dwa
tygodnie, a¿ do 17 sierpnia. W tym czasie dowiedzia³em siê od
miejscowej ludno�ci, ¿e podczas pacyfikacji dokonanej 3 sierpnia przez
Niemców na cmentarzu Bródnowskim zginê³o wielu Powstañców
powracaj¹cych tamtêdy do swych domów na Pradze.

* Miejce rozstrzelania powstañców i cywilów w dn. 3 sierpnia
znajdowa³o siê pod murem Cmentarza Bródnowskiego w kwaterze 2-E.

Miejsca egzekucji dokonanych przez Niemców
na Polakach na Bródnie w sierpniu 1944 r.

Symboliczna mogi³a
por. Apoloniusza
Dobrzyñskiego

ps. �Kruk�
(dowódcy 1608
Zgrupowania)
i por. Czes³awa

Mazeka
ps. �Rokita�

(dowódcy 1626
Zgrupowania)
rozstrzelanych

1 sierpnia po ataku
na koszary 36 p.p.
Legii Akademickiej

przy ul. 11 Listopada.
Ul. �w. Wincentego,

róg Orszañskiej
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Tablica upamiêtniaj¹ca miejsce
rozstrzelania 17 Polaków

w dn.1 sierpnia.
Ul. �w. Wincentego 44A

Tablica upamiêtniaj¹ca miejsce
rozstrzelania 9 Polaków

w dn. 2 sierpnia. Ul. Wysockiego
(pod  Tras¹ Toruñsk¹)

Tablica upamiêtniaj¹ca miejsce rozstrzelania 40 Polaków w dn. 23-27
sierpnia. Ul. Odrow¹¿a (na skraju cmentarza ¿ydowskiego)

sklad-Wojdat1A36.p65 17-07-20, 11:4535



36

Pomnik poleg³ych i zmar³ych ¿o³nierzy 6-XXVI Obwodu AK Praga
oraz praskiej kompanii Dywersji Bojowej �DB-22�.

Cmentarz Bródnowski, al.G³ówna, kwatera 22-A, rz. I gr. 1

Pomnik na mogile 62 Polaków rozstrzelanych w dn. 2 sierpnia.
Pierwsze upamiêtnienie ofiar Powstania na terenie Warszawy

(5.08.1945). Cmentarz Bródnowski, kwatera 114-H-6
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