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1.   Kończy się kolejny rok 
  
     Za oknami mamy grudzień 2016 roku - ostatni miesiąc kończącego się 
roku. Co zmienił on w naszym życiu? Czego w tym roku dokonaliśmy? Cóż, 
jak w piosence: „w kalendarzu nam przybyło” – nie da się tego ukryć.  
Na szczęście, w naszym ochockim środowisku nie musieliśmy odprowadzać 
nikogo na tak zwaną „wieczną wartę”.  
     Spotykaliśmy się co miesiąc, jak zwykle. Gościliśmy na naszych spotka-
niach: Burmistrz dzielnicy Ochota panią Katarzynę Łęgiewicz, p.o. szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Ka-
sprzyka, przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Leszka Żukowskiego, dyrektora Archiwum Akt Nowych  Tadeusza Kraw-
czaka i wiele nam bliskich i serdecznych osób. 
     W sierpniu, tak jak w latach poprzednich, byliśmy w Pęcicach przy Mau-
zoleum upamiętniającym walkę żołnierzy IV Obwodu i śmierć 91 powstań-
ców Ochoty. Wraz z grupą młodzieży z Zespołu Szkół nr 26 byliśmy w Zim-
nym Dole – miejscu koncentracji i przeformowania IV Obwodu przed po-
wrotem do powstańczej Warszawy. Jak co roku, 11 sierpnia złożyliśmy wią-
zanki i zapaliliśmy znicze pamięci w miejscach powstańczych walk żołnierzy 
„Reduty Kaliskiej” i  „Reduty Wawelskiej”. To tylko kilka z licznych wyda-
rzeń z życia środowiska w kończącym się roku. 
     Cieszą nas coraz bliższe i coraz liczniejsze spotkania z młodzieżą ochoc-
kich szkół. To napawa nadzieją, że pamięć o żołnierzach Ochoty walczących 
w latach 1939 – 1944 nie zaginie, gdy nas, tak już nielicznych, nie będzie. 
     Nasze comiesięczne spotkania gromadzą około dwudziestu kombatantów 
Ochoty, władz Ochoty oraz gości. Przyjeżdżają do nas uczniowie ze szkoły w 
Magdalence, uczestniczą w naszych spotkaniach śpiewający goście z odle-
głego  Krakowa, z prof. Krzysztofem Polakiem na czele. Przychodzą również 
członkowie rodzin poległych i zaginionych powstańców szukających ciągle 
wiadomości o bliskich. 
     Środowisko byłych żołnierzy IV Obwodu AK jest obecnie jednym z licz-
niejszych środowisk kombatanckich w stolicy. Sił fizycznych nam ubywa, 
ale przecież chcemy jak najdłużej spotykać się, wspominać tamte lata, chce-
my być wśród mieszkańców  i młodzieży Ochoty, aby nie zanikła pamięć  
o wspaniałych, ale i tragicznych latach 1939- 1944. 
     Nadchodzący rok 2017 będzie dla nas kolejnym rokiem działania, rokiem 
spotkań upamiętniających wojenne wydarzenia na Ochocie i naszą walkę  
o wolność. 
     W wigilię świąt Bożego Narodzenia spójrzmy w niebo, poszukajmy  
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pierwszej gwiazdy i wspomnijmy serdecznie tych, co tworzyli środowisko 
żołnierzy IV Obwodu AK, a którzy już nigdy nie przyjdą na nasze spotkania. 
Jednak są i zawsze będą obecni w naszej wdzięcznej żołnierskiej pamięci. 

 
Bogdan Bartnikowski 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.   Życzenia i zaproszenie na 31 stycznia 2017 roku 

 
Wszystkim naszym czytelnikom                             

życzymy                                               

spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia               

oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Tradycyjnie zobaczymy  się  31 stycznia 2017  roku  (wtorek)            

na comiesięcznym spotkaniu, które odbędzie się w Archiwum Akt 

Nowych przy ul. Hankiewicza 1 o godz. 15.00. 

Zapraszamy wszystkich naszych członków i sympatyków  

z rodzinami.. 

Udział w spotkaniu nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

                                                                     
       Serdecznie zapraszamy        

Zarząd  Środowiska    
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3. Komunikaty 
 
3.1. „Oni przelewali krew, my przelewamy tylko pot”- bieg na 

Kopiec Powstania Warszawskiego. 
  
8 października br. pod hasłem „Oni przelewali krew, my przelewamy tylko 
pot” odbył się bieg organizowany przez DEM’a Promotion Polska, Fundacje 
„Sprzymierzeni z GROM” oraz Klub Motocyklowy Służb Mundurowych 
Smoking Barrels bieg w hołdzie Powstańcom Warszawskim. Wydarzenie 
było również okazją do wspomnienia weteranów Wojska Polskiego – żołnie-
rzy zaangażowanych w konflikty zbrojne oraz misje stabilizacyjne na całym 
świecie. Dochód z tej imprezy zostanie przeznaczony na pomoc weteranom 
Powstania Warszawskiego oraz weteranom współczesnych konfliktów 
zbrojnych. 
 Gościem honorowym był Pan Jerzy Róża ps. „Kaktus’’- Powstaniec 
Warszawski, który swoją obecnością nadał wydarzeniu szczególny charak-
ter. Zawodnicy rozpoczęli wyścig od symbolicznego strzału, który Pan Jerzy 
oddał na linii startu. Jak wspomina por. Andrzej Bomba jeden z organizato-

rów akcji, dopiero na miejscu okazało 
się, że Pan Jerzy nie tylko był uczestni-
kiem Powstania, ale także mistrzem Pol-
ski w strzelectwie sportowym, więc od-
nalazł się w tej roli znakomicie.  
Bieg odbywał się w szczególnej atmosfe-
rze ze względu na miejsce - Kopiec Po-
wstania Warszawskiego, utworzony  
z gruzów powojennej stolicy. Zawodnicy 
przebiegali kolejne okrążenia, spotykając 
na swojej drodze grupy rekonstrukcyjne, 
dzięki czemu mogli dowiedzieć się 
znacznie więcej o wydarzeniach sprzed 
72 lat.  
 
 
Moment oddawania strzału przez por. 
Jerzego Różę; z tyłu jeden z organizato-
rów  por. Andrzej Bomba w pogotowiu 
do ewentualnej pomocy . 
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Każde okrążenie symbolizowało jeden dzień Powstania. Uczestnicy mogli 
pokonać dowolną ich ilość, zgodnie z własnymi możliwościami, dając z sie-
bie jak najwięcej.  
Jak podkreśla por. Andrzej Bomba, 63 okrążenia to dystans większy niż ma-
raton, a biegacze dodatkowo musieli zmagać się z trudnymi  warunkami: nie-
równą powierzchnią, półmrokiem (bieg odbywał się w godzinach popołu-
dniowych), a także padającym deszczem. Mimo tego w wyścigu wzięło 
udział 600 osób. Zawodnicy otrzymali medale z rąk gościa honorowego Pana 
Jerzego Róży. 
Po ukończonym biegu, podczas spotkania Środowiska Żołnierzy AK IV Ob-
wodu Ochota, został wyświetlony film ukazujący przebieg wydarzenia. Jak 
poinformował Pan Bomba relacja filmowa została bardzo ciepło przyjęta  
i spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy nie mogli być 
obecni podczas spotkania, publikujemy zdjęcie z tego wydarzenia na łamach 
biuletynu. 
Informujemy, że trwają już rozmowy z Burmistrzem w sprawie ustalenia ter-
minu na kolejny rok. 
  

Karolina Olejak 
 
 

3.2. Krew dla Powstańców 
  
Członkowie Klubu Motocyklowego Służb Mundurowych Smoking Barrels je-
den z organizatorów biegu na Kopiec Powstania Warszawskiego, a także oso-
by zaprzyjaźnione z nim  i od lat  są honorowymi dawcami krwi.  
 
 Z racji tego, że w dwóch warszawskich szpitalach jest przekazywana  krew 
przez członków klubu, mają oni możliwość wskazania osób, którym ta pomoc 
jest potrzebna. Członkowie Klubu zdecydowali, że w ten sposób chcą wes-
przeć Powstańców Warszawskich, udzielając im pierwszeństwa do korzysta-
nia z tej formy wsparcia medycznego. Osobą kontaktową w tej sprawie jest 
pani Władysława Marcinkiewicz prezes Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód 
Ochota. 
  

Karolina Olejak 
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3.3.Comiesięczne spotkanie inne niż poprzednio. 
 
 
25 października 2016 roku odbyło się comiesięczne spotkanie członków Śro-
dowiska Żołnierzy AK IV Obwodu Ochota. Było szczególne ze względu  
na obecność znamienitych gości, którzy odwiedzili nas po raz pierw-
szy:  prof. Leszek Żukowski prezes Zarządu Głównego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, p. Katarzyna Łęgiewicz Burmistrz Dzielnicy 
Ochota, p. Grzegorz Wydrowski – prezes Zarządu Fundacji Stowarzyszeni  
z GROM, por. Andrzej Bomba -prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Borowik” , p. Ryszard Dorf -   sekretarz ZG ŚZŻAK, s. Katarzyna Purska  
z Liceum im. Staszica wraz z kandydatami na wolontariuszy 

Przybyli  również: p. Grzegorz 
Wysocki – zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Ochota, prof. Marek 
Cieciura i p. Marusz Piotr Twar-
dowski – koordynator programu 
„Szacunek i Pomoc”. 
Obecność tak wielu godnych osób 
zmniejsza nasze poczucie osamot-
nienia, zarówno Kombatantów, 
jak i osób działających na ich 
rzecz. To daje  nadzieję na przy-
szłość. 

Władysława Marcinkiewicz 

Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz wita zebra-
nych członków Środowiska IV Obwodu 
Ochota AK w Archiwum Akt Nowych w 
dniu 25 października 2016 roku. 

Od lewej siedzą: Powstańcy Warszawscy: 
por. Jerzy Róża PS. „Kaktus”, prof. Janusz 
Ginalski i płk. Bogdan Bartnikowski; 
pierwszy z prawej Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia U. Dz. Ocho-
ta Maciej Sotomski.  

 
Prof. Leszek Żukowski, Prezes ZG ŚZŻAK 
mówi o staraniach Związku w sprawie Do-
mu Kombatanta w Warszawie. 
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3.4.Zaproszenie na spotkanie Kombatantów 

 
Warszawa, 28 listopada 2016 

  
  
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu władz Dzielnicy Ochota serdecznie zapraszam Kombatantów  
 i przedstawicieli ochockich organizacji na spotkanie świąteczno-
noworoczne, które odbędzie się 15 stycznia 2017 roku o godz. 
12.30,  w Domu Kultury OKO, przy ul. Grójeckiej 79  (przeszklony 
pawilon przy ulicy, ten sam, w którym spotkaliśmy się z okazji Świąt Wiel-
kiej Nocy). 
Powyższy termin został ustalony po konsultacji z szefami organizacji kom-
batanckich. Uznaliśmy , iż organizowanie Wigilii Świąt Bożego Narodze-
nia, tradycyjnie  przed właściwym terminem świątecznym, byłoby  trudne 
ze względu na  zobowiązania Państwa  zarówno w klubach czy stowarzy-
szeniach,  jak i spotkania prywatne. 
  
Nasze spotkanie odbędzie w atmosferze domowej, z kolędami, przy zasta-
wionym stole. Niestety, w lokalu OKO możemy gościć maksymalnie  tylko 
95 osób. W związku z tym ograniczeniem, a także z faktem, że w spotkaniu 
biorą udział Kombatanci wszystkich sześciu  ochockich organizacji oraz 
zaproszeni goście, zmuszony jestem zwrócić się  z prośbą o to, aby   tyl-
ko  jedna osoba towarzyszyła Kombatantowi, szczególnie tym, którzy nie 
czują się na siłach przybyć samodzielnie. Myślę, że w każdej z organiza-
cji,  jeszcze przed Świętami uda się ustalić szacunkową ilość  chętnych na 
to spotkanie.  
Będę głęboko wdzięczny za pomoc i zrozumienie. Dziękuję i do zobaczenia 
w najbliższym czasie.  
                                                                                                       
                                Mariusz Piotr  Twardowski                                        
                                Koordynator  „Szacunek i Pomoc” 
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3.5. „Szacunek i Pomoc” – informacja. 
  
Szanowni Państwo ! 
 
Z pewnym opóźnieniem informuję i potwierdzam , iż jakiś czas temu odbyło 
się spotkanie Pani Burmistrz Urzędu Dzielnicy Ochota - Katarzyny Łęgie-
wicz oraz  Zastępcy Burmistrza  Pana Grzegorza Wysockiego (po spotkaniu 
ze środowiskiem AK  ochockim), gdzie zapadła decyzja o udostępnianiu  
w miarę możliwości technicznych  środków transportu Urzędu Dzielnicy dla 
kombatantów mających problemy z dotarciem na zebrania organizacyjne lub 
okolicznościowe. 
„My Koordynator” otrzymaliśmy z UD Ochoty  taką informację telefonicz-
nie, bez okrągłych pieczęci na dokumencie – ale życie  pokazało, że pomoc 
funkcjonuje i nawet z pobliskiego Pruszkowa takie „podwózki” dla Klubu 
Mauthausen – Gusen odbyły się. Oczywiście, również zrealizowano dla śro-
dowiska AK.  
Chcę potwierdzić taką możliwość pomocy transportowej dla kombatantów 
nie w pełni sprawnych  motorycznie, i jednocześnie w imieniu nas wszyst-
kich pragnę serdecznie podziękować Zarządowi Urzędu Warszawa Ochota  
za kolejny gest sympatii dla środowisk kombatanckich. 
  
Z wyrazami szacunku 
        
                                     Mariusz PiotrTwardowski 
                                                  Koordynator projektu 
                                     URZĄD M.ST. WARSZAWY 
                                     Dzielnica Ochota 
                                     Wydział Spraw Społecznych i  Zdrowia dla Dzielnicy 
                                      ul. Białobrzeska 26, pokój 3, 02-365 Warszawa 
                                                  M.twardowski@um.warszawa.pl 
 

3.6. Ochota dla młodzieży Woli.  Wola uczy się Ochoty. 
 
8 listopada m2016 r. młodzież z dzielnicy Wola  zapoznawała się  z historią 
okupacji Warszawy i Powstania Warszawskiego 1944 roku. 
Grupa uczniów z szalikami zdobionymi logo fundacji "Moje wojenne dzie-
ciństwo",  wraz z  p. Eulalią Rudak,  spotkała się z p. Bogdanem Bartnikow-
skim - członkiem Środowiska AK  IV Obwodu AK Warszawa Ochota, 
świadkiem walk powstańczych tzw. "Reduty Kaliskiej" i Placu Narutowi-
cza. W trakcie spotkania młodzi ludzie zmieniali swoje zachowanie, poważ-   
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nieli w trakcie  wędrówki po ochockich  miejscach walk, upamiętnionych ta-
blicami informacyjnymi. Pod murem na ulicy Kaliskiej, gdzie informacja  
o 140 rozstrzelanych Polakach nie oddaje tragedii tej zbrodni, wysłuchali 
opowieści kombatanta, jak przebiegała ta egzekucja. Taka lekcja historii zo-
stanie w pamięci uczniów Szkoły nr 49 im. St. Starzyńskiego. Miej-
my  nadzieję, że pozostałe grupy uczniów wrócą do szkoły na ul. Smoczą  
z podobnie utrwaloną wiedzą o okupacyjnych czasach.  
Pochwalamy takie działania i z nadzieją oczekujemy gości z innych szkół, 
chcących poznać wojenną, powstańczą historię Ochoty. 

  
  

Mariusz Piotr  Twardowski.  
  
 
 
 
 
Ulica Barska, tuż obok bramy do An-
tonina zdobytego przez grupę por. 
Kaliny. 
 
 
 

 
4. Lekcja historii w budynku PAST-y 

Spotkanie z panem Januszem Jakubowskim – żołnierzem AK, 
batalionu „ Kiliński” 

 
23. listopada uczniowie klas IIA i IIB LO oraz I BT uczestniczyli w 

żywej lekcji historii, którą poprowadził były żołnierz AK – pan Janusz Jaku-
bowski. Młodzież miała okazję osobiście w historycznym miejscu - budynku 
zwycięskich walk powstańczych w sierpniu 1944 r. wysłuchać historii o wy-
darzeniach z tego okresu od świadka tamtych wydarzeń.  

Pan Janusz Jakubowski na wstępie przygotował dla młodzieży krótki 
wykład wprowadzający w tematykę wojenną, tak aby młodzi ludzie, którzy 
jeszcze nie zetknęli się nią na lekcjach historii, lepiej zrozumieli przyczyny  
i przebieg Powstania Warszawskiego. Opowiadając wyświetlał prezentację, 
która zawierała autentyczne zdjęcia, pocztówki, dokumenty, mapy itp. Jedno-
cześnie młodzież poznała  historię  życia, wówczas kilkunastoletniego chłopa-
ka i niemiecką okupację Warszawy widzianą jego oczami – niemieccy  
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żołnierze na ulicach, przepełnione tramwaje, strach przed łapankami i areszto-
waniem. Wstąpienie do Armii Krajowej i walki uliczne w czasie powstania. 
Uczniowie oglądając fragmenty kronik filmowych słuchali jednocześnie 
wspomnień uczestnika tych wydarzeń.  

Pan Janusz wielokrotnie zwracał naszą uwagę na popełniane przez nie-
mieckich żołnierzy akty ludobójstwa i nieprzestrzeganie konwencji humani-
tarnego traktowania jeńców. Dla nich „byliśmy bandytami, nie żołnierzami” . 
Tutaj poznaliśmy zacytowane fragmenty listu żołnierza niemieckiego w któ-
rym takimi właśnie słowami określił ludzi z którymi walczył. Nie żołnierze,  
a bandyci. Jak wielokrotnie podkreślał nasz prelegent, o czym powinniśmy 
pamiętać. Powstańcy warszawscy walczyli jako regularna armia - jedyna taka 
w Europie, owszem niedozbrojona, ale w regularnym szyku i z zachowaniem 
wojskowych procedur. Niemcy jednak, nie uznawali jej formalnego istnienia. 
Powstańcy z kolei nigdy nie dopuszczali się wobec pojmanych jeńców aktów 
bestialstwa. Zdarzało się, że przyjmowali do szpitali rannych niemieckich żoł-
nierzy.  Kiedy SS- mani zajmowali szpital ranni krzyczeli, aby nie zabijali 
personelu. Ci jednak dla nikogo nie mieli litości. Ale w tych straszliwych oko-
licznościach, dochodziło też do zdawałoby się sytuacji, które nie miały prawa 
się zdarzyć. Mianowicie, co też zarejestrowały  filmowe kroniki - Niemców, 
proszących o przerwanie czasowe walk by znieść z ulic ciała swoich zabitych 
żołnierzy. Tych towarzyszących wówczas żołnierzom Armii Krajowej emocji, 
myśli i uczuć nie moglibyśmy odczytać oglądając tylko kroniki. Stąd tak waż-
na była  tu obecność świadka- uczestnika Powstania Warszawskiego. 

Pan Janusz Jakubowski,  również chętnie opowiedział nam o swojej 
tułaczce i czego się nauczył będąc wysiedlonym z mamą po upadku powstania 
w okolice Podhala. Jako, że miał kilkanaście lat udało mu się wyjść z Warsza-
wy z ludnością cywilną. Wraz z mamą przeszli przez obóz przejściowy  
w Pruszkowie, skąd  zostali wywiezieni do pracy w gospodarstwie rolnym. 
Szczęśliwie oboje wrócili do Warszawy po zakończeniu wojny. W nowej rze-
czywistości, jak nam opowiedział nasz prelegent na nowo musiał się zmie-
rzyć, tym razem już z „ innym wrogiem”. Młodzież poznała na przykładzie 
historii pana Janusza Jakubowskiego, jak różnymi sposobami władza ludowa 
walczyła z żołnierzami Armii Krajowej i jak wówczas oni sami musieli chro-
nić się przed aparatem bezpieczeństwa PRL.  

Na zakończenie spotkania Pan Janusz otrzymał w podziękowaniu za 
ciekawą lekcję od uczniów książkę  po czym wszyscy wspólnie zrobili sobie  
pamiątkowe zdjęcie. 

 
   Anetta Kubiś 

ZS nr 26 
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Pan Janusz Jakubowski — żoł-
nierz AK  batalionu Kiliński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podziękowanie dla Pana 
Janusza Jakubowskiego 
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5.Wspomnienia Zdzisława Grontkowskiego o walkach po-
wstańczych na Ochocie w Reducie Wawelskiej – odcinek 3.  

  
                                                  Kanał 
 
Przejście kanałem było już wytyczone i oznaczone strzałkami. Trzeba było 
przeczyścić i zabezpieczyć broń, zaopatrzyć się w chlebaki na granaty i amu-
nicję, lampki elektryczne, solidne obuwie i suchy prowiant na jeden dzień. 
Mieliśmy opuścić stanowiska kolejno, sekcjami. Każdy odpowiadał głową za 
swoich ludzi. Wraz z nami szykowali się do wymarszu cywile, którzy podjęli 
ryzyko przebicia się do Śródmieścia. Mieszkańców bloków zelektryzowała ta 
wiadomość. „Jak to – pytali – chcecie opuścić nas, zostawić na pastwę SS-
manów i ukraińskich katów?  Jak dorwą się do „Reduty” czeka nas niechybna 
śmierć. Będą się mścić – wszystkich wymordują”. Niektórzy mieli odmienne 
zdanie: „Lepiej idźcie i zostawcie nas samych. Jakoś sobie poradzimy.” 
„Władysław” i „Zofia” postanowili pozostać do końca z ludnością cywilną, 
choć wiedzieli, co ich czeka. „Znamy język niemiecki, zrobimy wszystko, 
aby uchronić kobiety i dzieci przed masakrą.” 
Zapanował względny spokój. O godzinie 22 przygotowania do wymarszu by-
ły ukończone. W dowództwie odbywała się burzliwa narada. Okaleczeni, ran-
ni, umorusani żołnierze zasypiali na stanowiskach z bronią w ręku. Czekali-
śmy na rozkaz wymarszu. 
  
                                                            * 
  
Gwałtowny wybuch i rumor walącej się ściany postawił nas wszystkich na 
nogi. To „Goliat” eksplodował na Wawelskiej, obrywając resztki okaleczo-
nych murów. Odezwały się niemieckie działa i granatniki. Była godzina 7 
rano 11 sierpnia. Zerwaliśmy się półprzytomni. Co z kanałem? Czy zaspali-
śmy i zapomnieli o nas? Nie zapomnieli. Nikt nie wyszedł. Zapadła decyzja – 
bronimy się do ostatniego naboju, do ostatniej kropli krwi. Nie oddamy 
„Reduty” bez walki. 
Gdzie ja to już słyszałem? Ach tak – „nie oddamy guzika od płaszcza”. Stare 
nawyki, patos i bohaterstwo, bez liczenia się ze skutkami, które może spowo-
dować nierozważna decyzja. 
Nie było czasu na medytacje. Lawina ognia spadała na „Redutę”. „Goliaty” 
rozrywały resztki murów. Niemcy jakby wiedzieli o decyzji dowództwa i po-
stanowili skończyć ostatecznie z „Redutą”. Dwa kolejne ataki Ukraińców za-
łamały się na gruzach budynków. Zatrzymały ich granaty i powstańcze pee-
my. I znów „Goliaty” i pierwsze pociski zapalające. Budynek płonął po raz  
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drugi. Ogień z dachu przeniósł się na niższe piętra. Już nikt nie próbował ga-
sić. Nie było nadziei na gaszenie ognia przy równoczesnym utrzymaniu sta-
nowisk obronnych. Gorąco. Płonęły zabarykadowane skrzyniami i meblami 
bramy, parterowe mieszkania. Ludzie w popłochu opuszczali piwnice bloku 
przy Wawelskiej przenosząc się do bloku przy Mianowskiego. Krzyk, płacz, 
nawoływania. Rozerwało się kilka pocisków, padali ranni, zabici. To były już 
ostatnie chwile „Reduty”. Ale jeszcze się trzymaliśmy. Pobiegliśmy na odci-
nek Wawelskiej – tam było pusto. Chłopcy zginęli wraz z walącą się w gruzy 
częścią budynku. Na podwórzu ktoś chwycił mnie za ramię. To „Stach”. Wci-
snął mi w garść dwa magazynki do „Stena”. Powiedział: „Pilnuj bramy. Tu 
zaatakują. Wal seriami, później przyjdę po ciebie.” 
Dopalały się resztki gratów w bramie. Przez ogień za stertą gruzów było wi-
dać niemieckie czołgi. Nowy potworny wybuch. Leżałem na ziemi i przecie-
rałem zasypane oczy. Pamiętałem słaowa: „Pilnuj bramy…”, a tu nie było 
czym patrzeć. Przez podwórze przebiegli powstańcy. Zmierzali do przekopu, 
do kanału. Pomyślałem: „A więc oddajemy i guzik i płaszcz”. 
Kilka hełmów wyłoniło się u wylotu bramy. Po serii z peemu znikły i więcej 
się nie pokazały. Ktoś mnie pociągnął za ramię. To był „Stach”. Nie zapo-
mniał. Pobiegliśmy do przekopu. Byli tam już nasi chłopcy. Pojedynczo wci-
snęliśmy się w wąskie przejście. Byliśmy ostatnią grupą która opuszczała 
„Redutę”. Przekop likwidowaliśmy wiązką granatów. Nie było już odwrotu. 
Przed nami był niski, liczący nieco ponad metr wysokości, owalny kolektor 
wypełniony cuchnącą mazią. Człapaliśmy mocno pochyleni, opierając łokcie 
o kolana, szorując barkami pułap.   Zawieszone na szyi „steny” i chlebaki  
z granatami uniemożliwiały szyki marsz. Wtedy dopiero każdy sobie przypo-
mniał, że jest wściekle głodny. Ale w chlebakach oprócz granatów nie było 
nawet kawałka suchara. 
Dziewięć godzin trwała ostatnia walka w płonącej „Reducie Wawelskiej”. 
  
                                                             * 
  
Pierwsza grupa powstańców prowadzona przez przewodnika „Migdała” do-
tarła do kolonii Staszica i przedostała się do Śródmieścia. Druga grupa pro-
wadzona przez „Stacha” zabłądziła w labiryncie kanału. 24 ludzi przez sie-
dem dni bezskutecznie szukało wyjścia, odżywiając się jedynie brudną wodą 
ściekającą z rynsztoków. Wreszcie w nocy wybili właz i wydostali się na 
jezdnię – akurat przed placówkami niemieckimi. Niemcy usłyszeli chrzęst 
broni, wystrzelili rakietę i otworzyli ogień do powstańców. Rozerwało się 
kilka niemieckich granatów. Cała grupa powtórnie weszła do kanału,  
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dźwigając ciężko rannego w głowę „Stacha”. Ranny zmarł w kanale i tam po-
został.  
Każdy następny dzień bezskutecznego poszukiwania wyjścia kończył się 
śmiercią wygłodzonych i opadających z sił ludzi. Niektórzy  w rozpaczy szu-
kali samotnie wyjścia i o tych słuch ginął. Niemcy otwierali włazy i rzucali 
wiązki granatów do kanału. Tylko czterech z nas wydostało się z kanału i jak-
by na ironię losu wyszliśmy otwartym przez Niemców włazem wprost w gru-
zy „Reduty Wawelskiej”. Tam, wśród zgliszcz i trupów, ukrywaliśmy się do 
końca powstania. 
  
                                                                 * 
  
W dniu kapitulacji gazeta frontowa SS  „Der Sturmer” donosiła: „Powstanie 
zostało zlikwidowane, dowództwo armii podziemnej podpisało bezwarunko-
wą kapitulację. W czasie walk zginęło ponad 250 tysięcy Polaków i blisko  
30 tysięcy Niemców”. 
Ćwierć miliona ofiar i całkowite zniszczenie stolicy, cierpienia i tułaczka po 
niemieckich obozach pozostałych mieszkańców Warszawy – to cena bohater-
stwa i ofiar, jaką naród polski musiał zapłacić za lekkomyślność i głupotę po-
lityczną ludzi, którzy zdecydowali się dać rozkaz do rozpoczęcia powstania. 

 

Rajd do Pęcic 30 września 2016 r. W pierwszym 
rzędzie od lewej: po lewej por. Zdzisław  Gront-
kowski, burmistrz  Dzielnicy Ochota Pani Kata-
rzyna Łęgiewicz oraz dyrektor Zespołu Szkół  
Nr 26 pan Roman Marciniak 
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6. Ballada o “Orliku” –  

Włodzimierz Paszkiewicz  

ps. “Stasiek” 
 

W majowym słońcu drżą nadzieje. 

Z Zachodu echa walk o Monte... 

Pomrukiem armat z Wschodu wieje. 

 I wieje wermacht "drang von Osten". 

  

Warszawa żyje duchem walki. 

Warszawa na rozkazy czeka. 

Konspiracyjna noc się kończy?... 

Chwila eksplozji nie daleka?... 

  

Na Nowym Świecie, przy przystanku 

Na "nulkę" czeka drużynowy. 

Przez kieszeń płaszcza ściska w ręku 

Kolbę efemki-jest gotowy... 
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Musi być czujny-broń przewozi. 

Palec na spuście, pocisk w lufie. 

 I nagle wrzask, co śmiercią grozi: 

Polnische bandit! - huk-krzyk milknie. 

  

Poznał mnie z akcji-myśl podchwyca. 

Wokół panika. Halt! Halt! - strzały. 

Więc skok w Aleje - zła ulica... 

Trzeba do Kruczej - wybór mały. 

  

Rwie Alejami. W dłoniach gromy. 

Gromy z ołowiu, prochu, stali. 

 I widzi, cóż, to, Boże dobry. 

Od fotografa sztrajfa wali?... 

 

Patrol niemiecki zna Stolicę. 

Bergmany same cel szukają. 

"Orlik" z dwóch luf! I przez ulicę... 

Musi przeskoczyć ją - tę złą 
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I wtedy dostał w bok, z bergmana. 

Zachwiało nim to uderzenie 

I musiał zwolnić, a tu krok, 

Do Kruczej krok - a tam schronienie?... 

  

Krucza. I Niemiec oko w oko. 

Ognia! I dalej, w gruzy, w prawo... 

Od Nowogrodzkiej jedzie szupo. 

Od Kruczej granatowi ławą. 

  

Jest coraz słabszy, ale strzela. 

Za chwilę braknie amunicji. 

Obławie nie jest miła kula. 

Za tarczą skryty pysk policji. 

  

To koniec. A może jeszcze nie?... 

Są drzwi, lecz na nich kłódka wielka. 

Strzela raz, drugi - ani drgnie. 

 Zamilkła również parabelka. 
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Brak sił, ale jest silny duchem! 

Ognia do szkopów! Jeszcze serce bije!... 

Wtem, uderzenie Jak obuchem 

I ciemno w oczach. Szept: "Niech żyje..." 

  

  

P.S.    Tam w górze, wśród gwiazd złotych wielu, 

Przy Zośce, Rudym, dużo nowych. 

Wraz z nimi stanie do apelu "0rlik" z Ochoty drużynowy 

  

Włodzimierz Paszkiewicz ps. "Stasiek" Szare Szeregi. 0chota. 

Drużyna "Orlika" OC-100 

 

Wrocław 29 lipca 1995 r. 
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 Medal "Polska Walcząca-Powstanie Warszawskie" dla Śro-
dowiska" IV Obwód Ochota" z okazji 10-lecia Związku  

Powstańców Warszawskich  

Stopka redakcyjna. 
Biuletyn redaguje zespół w składzie:  
Władysława Marcinkiewicz - Przewodnicząca Zarządu Śro-
dowiska IV Obwód Ochota  ŚZŻAK,  
Bogdan Bartnikowski – Przewodniczący Środowiska Związ-
ku Powstańców Warszawskich na Ochocie 
……………………………………………………………….. 
Adres: wwmarcinkiewicz@gmail.com 
 
Przygotowanie do druku:  
Korekta: Monika Malicka  
Halina Grabowska – Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie.  
 
 
Druk: Zespół Szkół Nr 26 
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