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1. Sto lat Naszego Generała

10 marca bieżącego roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Sali Pod 

Liberatorem, zebrało się blisko stu żołnierzy Powstania Warszawskiego. Prezes 

Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski obchodził 

stulecie urodzin. Na tę uroczystość przybyli znakomici przedstawiciele władz 

stolicy, b. prezydent RP Bronisław Komorowski i p.o. kierownika Urzędu d/s. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

Stulecie urodzin Generała to wielki dzień dla powstańców warszawskich. 

Prezesuje On Związkowi Powstańców Warszawskich od wielu lat. Wcześniej 

walczył, już jako oficer Wojska Polskiego, w wojnie obronnej 1939 roku. Przez cały 

czas hitlerowskiej okupacji był czynnym oficerem Armii Krajowej. W sierpniu 1944 

roku walczył najpierw na Woli a potem, gdy pod naporem wroga nie dało się dłużej 

utrzymać tej dzielnicy, przeszedł na Stare Miasto. Tam, w niezwykle trudnych 

warunkach, bronił Starówki przez cały sierpień. Gdy dalszy opór nie był możliwy, 

przeszedł kanałami do Śródmieścia, aby zaraz udać się na Czerniaków. Kiedy 

nastąpił desant kościuszkowskich oddziałów z Saskiej Kępy „Motyl” – taki Generał 

miał pseudonim – dowodził przez krótki czas kompanią żołnierzy 

z kościuszkowskiego desantu. 

To był już wrzesień 1944 roku i uderzenia Niemców odepchnęły powstańców od 

Wisły. Nastąpiło przejście na Mokotów a potem do Śródmieścia. Jednym słowem 

bojowy szlak Generała w Powstaniu Warszawskim był bardzo bogaty i objął, poza 

Żoliborzem, wszystkie dzielnice walczącego o wolność miasta. 

Lata powojenne to czas prześladowań żołnierzy Armii Krajowej, to czas 

zagrożenia i niepewności życia. Dopiero w latach siedemdziesiątych Generał mógł 

bez obawy powiedzieć: TAK! BYŁEM ŻOŁNIERZEM ARMII KRAJOWEJ! 

WALCZYŁEM W POWSTANIU! 

W latach osiemdziesiątych powstawały środowiska powstańczych zgrupowań 

i powstał Związek Powstańców Warszawskich. 

Długie lata trwały starania, aby powstało Muzeum Powstania Warszawskiego – 

miejsce pamięci o walce powstańców o wolność stolicy i losach cywilnych jej 

mieszkańców. Wielką pomoc okazał nam prezydent RP Lech Kaczyński. To dzięki 

Jego poparciu mamy dziś to muzeum. Przychodzą doń młodzi mieszkańcy stolicy, 

przyjeżdżają zwiedzający z całej Polski a także rodacy żyjący poza krajem.  
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10 marca w Sali Pod Liberatorem setka powstańców świętowała rocznicę 
urodzin Naszego Generała. Jak zawsze, przemawiając do zebranych, 
Generał zaczął od słów: Moi kochani... Lekko zadrżał Mu głos. A w oczach 
wielu zebranych powstańców zaszkliły się łzy. 

Są w życiu różne przyjaźnie. Ale chyba najsilniejsza jest przyjaźń zrodzona we 

wspólnej walce – przyjaźń żołnierska. I taka przyjaźń, połączona z wielkim 

szacunkiem dla Generała, jest podstawą zwartości powstańczego środowiska 

którym On dowodzi. Tak! Dowodzi! 

Oprócz wielu indywidualnych życzeń uczestnicy jubileuszu Generała chórem Mu 

zaśpiewali „Dwieście lat”... 

 Bogdan Bartnikowski 

2. Zaproszenie na spotkanie Kombatantów Ochoty z władzami

dzielnicy

Szanowni Państwo, 

w imieniu władz dzielnicy Warszawa-Ochota z prawdziwą radością 

zapraszam Kombatantów – przedstawicieli ochockich organizacji – na 

spotkanie, które odbędzie się 8 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00,  w 

lokalu Domu Kultury OKO, przy ul. Grójeckiej 79 (przeszklony pawilon przy 

ulicy). W tym miejscu spotkaliśmy się już z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku.  

Spotkanie odbędzie w atmosferze domowej, przy zastawionym stole. Niestety 

w lokalu OKO gościć możemy maksymalnie 95 osób. Dlatego, biorąc również 

pod uwagę międzyorganizacyjny charakter spotkania (obecność Kombatantów 

wszystkich sześciu ochockich organizacji, plus Goście), zmuszony 

jestem prosić o tylko jedna osobę towarzyszącą tym Kombatantom, którzy nie 

czują się na siłach, by przybyć samodzielnie. 

Będę wdzięczny za zrozumienie. Ewentualne pytania proszę kierować na 

podany numer telefonu komórkowego. Dziękuję i do zobaczenia 

w najbliższym czasie.  

Mariusz Piotr Twardowski 
 Koordynator Projektu „Szacunek i Pomoc” 

   692 412 562 
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3. Komunikaty

3.1. 73. rocznica bohaterskiej śmierci  Wiesława Perlikowskiego „Orlika” 

18 maja, o godz. 17:00 w kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza odbędzie się 

msza święta w intencji Wiesława Perlikowskiego „Orlika” oraz w intencji poległych 

i zmarłych  żołnierzy IV Obwodu Armii Krajowej i ludności cywilnej Ochoty. 

Również 18 maja, o godz. 12:00, jak co roku  nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą 
poświęconą pamięci „Orlika”, na rogu ul. Nowogrodzkiej i Kruczej. 

3.2. Comiesięczne przyjacielskie spotkanie 28 lutego 

28 lutego 2017 roku, jak w każdy ostatni wtorek miesiąca, odbyło się spotkanie 

w Archiwum Akt Nowych. Oprócz członków Środowiska oraz wiceburmistrza 

Ochoty, p. Grzegorza Wysockiego, uczestniczyli w nim po raz pierwszy także liczni 

zaproszeni goście. 

Jako pierwszy głos zabrał prezes Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów 

Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, p. Wojciech Topolewski. Przypomniał, że 

lagrów na terenie Austrii trafili również powstańcy warszawscy ze Starówki, którym 

nie udało się wyjść kanałami i zostali zatrzymani przez Niemców. Prezes 

zaznaczył, że brakuje w Warszawie miejsca, które upamiętniłoby powstańców 

zamordowanych w obozie.  

Środowisko nawiązało również współpracę z Centrum Wolontariatu Muzeum 

Powstania Warszawskiego. Na spotkaniu obecne były wolontariuszki, które 

pomogą w redagowaniu biuletynu oraz pozyskiwaniu informacji kluczowych dla 

Kombatantów.  
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Wolontariuszki Muzeum Powstania Warszawskiego 
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Delegacja Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych 
Mauthausen-Gusen: sekretarz, skarbnik oraz prezes 



Na spotkanie przybyli również członkowie Mundurowego Klubu Motocyklowego 

„Smoking Barrels”, pod przewodnictwem kpt. Andrzeja Bomby. Kombatanci będą 

mogli liczyć na ich wsparcie, m.in. dofinansowanie lekarstw czy rehabilitacji. 

Motocykliści w razie potrzeby będą także oddawać krew dla potrzebujących 

członków Środowiska.  

Zgromadzeni składali również serdeczne życzenia Koledze Bogdanowi 

Bartnikowskiemu, który skończył niedawno 85 lat.  

Członkowie Mundurowego Klubu Motocyklowego oraz Kombatanci 
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Jubilat Bogdan Bartnikowski 

Obecni na spotkaniu członkowie Środowiska, sympatycy i zaproszeni goście 

Ilona Perek 



3.3. Uchwała ZG ŚZŻAK w sprawie  Dnia Armii Krajowej 

15 lutego br. odbyło się 6. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK. Podczas 

zebrania omawiano sprawy istotne dla dalszej działalności Związku i podjęto 

szereg uchwał m.in. w sprawie ustanowienia dnia 14 lutego Dniem Armii Krajowej 

ze stanowiskiem, aby zwrócić się w tej sprawie do władz państwowych.  

3.4. Pamięć o miejscach kaźni 

W latach 1945-1953 do organizacji urzędów bezpieczeństwa najczęściej 

wykorzystywano budynki, które pełniły wcześniej funkcje mieszkalne, w dużym 

procencie wykorzystywane uprzednio przez niemiecką policję. Po wielu latach 

pełnienia cywilnych funkcji, budynki nie były już kojarzone z represjami, pamięć 

o tragicznych wydarzeniach ginęła. Resort bezpieczeństwa nie zacierał śladów

dokonywanych zbrodni, wyjątek stanowiły pochówki mordowanych bohaterów.

Nigdy nie miały być znane miejsca spoczynku dzielnych ludzi. Do naszych czasów

przetrwały w piwnicach tych domów świadectwa rozgrywających się tragedii,

napisy na cegłach, inskrypcje. Dokumentowane przez historyków, opatrywane

świadectwami ostatnich żyjących więźniów tych nieludzkich katowni, dla

młodszych pokoleń niosą przestrogę, jak okrutne może być życie.

Miejsca Pamięci i Kaźni rozsiane są w całej stolicy, wiele z nich możemy spotkać 

w dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy. Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej od półtora roku umieszcza w Miejscach Pamięci tabliczki z kodem QR, 

który pozwala na  odczyt strony internetowej,  zawierającej opis upamiętnianych 

wydarzeń. Opis jest  w formie tekstu oraz nagrań lektora (w językach polskim 

i angielskim), zawiera również życiorysy i zdjęcia. 

Tak nowoczesna forma upamiętnień pozwoliła na uruchomienie Patriotycznej Gry 

Komunikacyjnej opartej o siatkę 123 tabliczek, do każdej można dotrzeć 

i odpowiedzieć na 5 przypisanych do miejsca pytań. Twórcą systemu nauki wiedzy 

o AK wspomaganego kodami QR jest prof. Marek Cieciura, przewodniczący Rady

Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. W ostatnich tygodniach tabliczki

zostały umieszczone w Miejscach Pamięci Armii Krajowej uświęconych

męczeństwem, krwią rodaków.

2 lutego b.r. na Pradze Północ umocowano trzy tabliczki z kodami QR na: 
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Wojennego, prokuratury budynku dawnego Sowieckiego Trybunału 

i NKWD, ul. 11 Listopada 68 i ul. Szwedzka ("Rogatka"), 

 pomniku ku czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach, ul.

Namysłowska 6 - „Toledo” Więzienie Karno-Śledcze nr III,

 budynku dawnej kwatery głównej NKWD w Polsce, następnie

Wojewódzkiego UBP, u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej.

8 lutego b.r. na Mokotowie została umocowana tabliczka z kodem QR na murze 

Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej, kolejnym Miejscu Pamięci Armii 

Krajowej. Tabliczkę przykleili prof. Leszek Żukowski - Prezes ŚZŻAK i Jacek 

Pawłowicz - Dyrektor Biura Edukacji Historycznej CZSW. Włochy  

24 lutego 2017 r. zostały umocowane tabliczki z kodami QR  w dwóch Miejscach 

Pamięci Armii Krajowej: 

 Willi „Jasny Dom” – byłej siedziby kontrwywiadu wojskowego ZSRR -

Smiersz i pierwszej siedzibie Głównego Zarządu Informacji LWP (areszt

śledczy), ul. Świerszcza 2,

 Kamienicy – dawnego więzienia NKWD, ul. Cienista 16.

Wszystkie uroczystości odbyły się w asyście pocztu sztandarowego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawionego przez Związek Strzelecki "Strzelcy 

Rzeczypospolitej" pod dowództwem mł. insp. Piotra Lewandowskiego.  

Mirosław Chada 

W artykule wykorzystano Portal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Zamieszczone opisy upamiętnień tabliczkami z kodem QR na Miejscach Pamięci wykonał 
prof. Marek Cieciura.  
https://armiakrajowa.org.pl/, http://armiakrajowa.org.pl/ztm/gra_ztm.html  

3.5. Opieka socjalna i zdrowotna 

I. Wczasy i sanatoria

Informacje uzyskane w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych: 
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Wczasy: 

Od początku 2017 roku dla członków Korpusu Weteranów-Kombatantów istnieje 

możliwość ubiegania się o wyjazd na wczasy do ośrodków COS (Ośrodki 

Przygotowań Olimpijskich) w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, 

Giżycku, Wałczu i Spale. 

Zasady korzystania przez Kombatantów z wypoczynku w Ośrodkach Przygotowań 

Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu: 

 Z wypoczynku mogą skorzystać kombatanci  wraz z opiekunem, jeśli

kombatant wymaga opieki w trakcie pobytu.

 Zgłoszenie na wczasy w COS-OPO należy przesłać do Urzędu do

Spraw    Kombatantów i Osób Represjonowanych z zaznaczeniem, w

jakim terminie i gdzie chcą wyjechać z jednoczesnym złożeniem

wniosku o dofinansowanie tych wyjazdów.

 Stawka pobytowo-żywieniowa w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich

Centralnego Ośrodka Sportu dla kombatantów – członków Korpusu

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej i ich opiekunów

wynosi  85,00 zł za osobodzień.

 Określona w pkt. 7 stawka obejmuje pobyt wraz z wyżywieniem

uwzględniającym śniadanie, obiad i kolację.

 Wybrane ośrodki umożliwiają pobyt ze zwierzęciem. Opłatę za pobyt

zwierzęcia reguluje zarządzenie Dyrektora  COS-OPO.

Zasady wypoczynku obowiązują do 3 stycznia 2018 roku. 

W przypadku pytań lub wątpliwości - kontakt z Panią Agnieszką Poźniak pod 

numerem telefonu (22) 661-84-10 lub adresem e-mail: info@kombatanci.gov.pl. 

Sanatorium w Konstancinie: 

Podobnie jak w latach ubiegłych jest możliwość bezpłatnego wyjazdu do 

sanatorium w Konstancinie. Osoby zainteresowane wyjazdem do sanatorium 

powinny już teraz składać zapotrzebowanie na wyjazd, z zaznaczeniem w jakim 

terminie  chcą wyjechać.  

Wnioski proszę adresować: 
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Pani  Katarzyna Kwiatkowska 

Naczelnik Wydziału Spraw Socjalnych 

Urząd  d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

Ul. Wspólna 2/4 

00-001 Warszawa

II. Opieka zdrowotna wg programu na lata 2017-2019 dla
kombatantów

Opieką objęte są: 

 osoby posiadające uprawnienia kombatanckie zamieszkałe na terenie

m.st. Warszawy, posiadające dokument potwierdzający ich uprawnienia

kombatanckie, wydany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych.

 osoby posiadające udokumentowany status Powstańca Warszawskiego

bez względu na miejsce zamieszkania (status Powstańca Warszawskiego

potwierdzany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego).

Realizatorami programu są dwa podmioty lecznicze, tj.: 

 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa-Mokotów, Przychodnia Lekarska dla Kombatantów, ul.

Litewska 11/13;

 Szpital Praski, Aleja Solidarności 67, 03-401 Warszawa.

Szpital Praski: 

Kombatanci i Powstańcy Warszawscy  przyjmowani są przez Szpital Praski  poza 

kolejnością. 

Pielęgniarka koordynująca program:  

Elżbieta Figielska tel. 22/555 11 87; e-mail:   efigielska@szpitalpraski.pl 

Do pielęgniarki  można zgłaszać się ze wszystkimi sprawami, udzieli wyjaśnień 

i pokieruje. 

Rejestracja: 
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Kombatanci i Powstańcy przyjmowani są w Przychodni Przyszpitalnej w budynku 

D, wejście od ulicy Sierakowskiego (jak przychodnia okulistyczna). Tel. do 

Przychodni – Rejestracji: 22/555 11 85, rejestracja osobista poza kolejnością. 

Lekarz:  

Dr Barbara Domoradzka d/s kombatantów - budynek D, parter, gabinet nr 7 

przyjmuje bez zapisu, można zgłosić się  bezpośrednio lub tel. 22/555 13 07 

w następujące dni: wtorek, środa, czwartek w godzinach 10.00 -14.00 

Pielęgniarka: 

Janina Zięba: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach  10.00-14.00 

Lekarze specjaliści:  

Trzeba mieć skierowanie od lekarza z poradni Szpitala Praskiego  i trzeba się 

zapisać na wizytę na konkretną godzinę. Zapisy w rejestracji osobiście, poza 

kolejką albo osobiście lub telefonicznie 22/555 11 85; 

Przyjmują następujący specjaliści: 

o Poradnia urazowo-ortopedyczna

o Poradnia chirurgii Ogólnej

o Poradnia onkologiczna

o Poradnia proktologiczna

o Poradnia urologiczna

o Poradnia chirurgii naczyniowej

o Poradnia nefrologiczna

o Poradnia leczenia bólu

o Poradnia gastroenterologiczna

o Pracownia endoskopowa

o badanie EKG

o Rtg

o Punkt pobrań krwi - codziennie od godziny 7.00 do 9.00

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 

Warszawa-Mokotów: 

Lekarze specjaliści przyjmują bez skierowania.  
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Do poradni: chirurgii ogólnej, diabetologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, 

ortopedycznej, otolaryngologicznej, urologicznej i reumatologicznej rejestracja pod 

nr tel. 22 622 65 60. 

Do Poradni Okulistycznej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Malczewskiego 47a 

rejestracja pod nr tel. 22 622 25 00, 22 848 06 18. 

Informacje zebrała Anna Witkowska 

Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego 

3.6. Płyta z piosenkami powstańczymi, dedykowana Wojciechowi 

Marcinkiewiczowi „Kubusiowi” 

Z inicjatywy grupy przyjaciół powstania warszawskiego z Krakowa została wydana 

płyta z powstańczymi piosenkami, dedykowana Wojciechowi Marcinkiewiczowi 

„Kubusiowi”. Na CD znaleźć można m.in. „Hymn Szarych Szeregów”, „Pałacyk 

Michla” czy „Elegię o… (chłopcu polskim)”.  Na płycie zawarto również utwór o 

szczególnym znaczeniu dla żołnierzy Ochoty - „Pamięci poległych 2 sierpnia 1944-

go”, upamiętniający bitwę pod Pęcicami. Autorem słów jest kolega Włodzimierz 

Paszkiewicz, ps. „Stasiek”, a muzykę skomponował Krzysztof Stanisław Polak. 
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Album nie jest przeznaczony do sprzedaży. Ma być nośnikiem informacji o 

powstaniu warszawskim na Ochocie i największych jego bohaterach. Płytę 

otrzyma każdy członek Środowiska, również osoby, które nie mogą przybyć na 

comiesięczne spotkanie. Odpowiedzialnymi za dostarczenie im płyt będą harcerze 

145 Warszawskiej Drużyna Harcerzy „Zew" ZHR. 

Projekt został sfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ochota oraz sponsorów 

prywatnych.  Druk okładek wykonał Zespół Szkół nr 26 oraz grupa przyjaciół 

z Krakowa.  

Władysława Marcinkiewicz 

14 

14 lutego, w 75. rocznicę powołania Armii Krajowej przed tablicą upamiętniającą 

gen. Stefana Roweckiego - „Grota”, w latach 18 VI 1940 - 30 VI 1943 Komendanta 

Głównego AK, odbyła się rocznicowa uroczystość. Uczczono pamięć wszystkich 

żołnierzy, którzy oddali życie w nierównej walce o wolną ojczyznę. Przed domem 

na  ul. Spiskiej 14 , gdzie gen. Rowecki został aresztowany, zgromadzili się jak co 

roku  przedstawiciele środowisk kombatanckich min:.  Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu-

Ochota, Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego, Klubu Byłych 

Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła bratanicy gen. Stefana Roweckiego- 

prof. Krystyna Rowecka-Trzebnicka. W uroczystości jak zawsze udział brali 

przedstawiciele władz dzielnicy Ochota: zastępca burmistrza p. Grzegorz Wysocki, 

Naczelnik Wydziału Kultury- p. Kinga Wiśniewska, przewodniczący Rady Dzielnicy 

p. Witold Dzięciołowski, przedstawiciele Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci

Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota.  Nie zabrakło również młodzieży

z ochockich szkół, poczet sztandarowy wystawił  jak zawsze Zespół Szkół nr 26.

Uroczystość zakończyła się  złożeniem  pod tablica pamięci gen. Stefana

Roweckiego - „Grota” kwiatów i zapaleniem zniczy.

Anetta Kubiś 

ZS nr 26 

Dzielnicowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem 

wiceburmistrza Ochoty p. Grzegorza Wysockiego, przewodniczącego Rady 

Dzielnicy p. Witolda Dzięciołowskiego, przedstawicieli Środowiska  AK IV Obwodu- 

Ochota oraz młodzieży szkół ochockich rozpoczęły się spotkaniem w budynku 

Zespołu Szkół  im. inż. St. Wysockiego przy ul. Szczęśliwickiej 56. Środowisko 

kombatantów reprezentował były Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania 

Warszawskiego, powstaniec, więzień władz komunistycznych, aresztowany 

w  1945 r. osadzony w areszcie śledczym, kpt. Stefan Pastewka.  

3.7. 75. rocznica powołania Armii Krajowej – uroczystości na Ochocie 

3.8. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  na Ochocie – 
1 marca 2017 r. 
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Jubilat Bogdan Bartnikowski 

spotkania 28 lutego 2017 r. – członkowie i sympatycy Środowiska oraz

goście 

Ilona Perek 

Uroczystość rozpoczął występ chóru uczniów  XIV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stanisława Staszica, po którym oficjalnie zebranych powitał gospodarz – p. 

dyrektor Zbigniew Chałas. Dla zebranych przygotowano premierowy pokaz filmu 

dokumentalnego, obrazującego historię jednego z Żołnierzy Wyklętych - mjr. 

Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Dodatkowo uczniowie biorący udział 

w spotkaniu otrzymali broszurki o bohaterze.  

Publiczność zgromadzona na projekcji filmu 

Film zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w oparciu o zgromadzone 

dokumenty oraz wspomnienia żołnierzy, ukazuje losy mjr. „Zapory” od wczesnej 

młodości, poprzez okres  działania w tzw. „pierwszej konspiracji”, do czasu walk 

z władzą ludową i śmierci w 1949 r.  Mjr. Hieronim Dekutowski, po rozwiązaniu 

w styczniu 1945 r. AK, pozostał w tzw. „drugiej konspiracji” i wraz ze swoim 

oddziałem prowadził na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia działania zbrojne 

wymierzone w komunistyczne władze. Został aresztowany we wrześniu 1947 r. 

podczas nieudanej próby przedarcia się w kierunku granicy z Czechosłowacją.  
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Przewieziony do Warszawy, został osadzony w więzieniu mokotowskim przy ul. 

Rakowieckiej, gdzie był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany przez swoich 

oprawców.  W pokazowym procesie, podczas którego  przebierano  go celowo 

w mundur Wermachtu, aby pokazać społeczeństwu, że żołnierze „WiN”  są 

bandytami i kolaborantami niemieckimi, usłyszał wyrok siedmiokrotnej kary śmierci 

poprzez rozstrzelanie.  Mjr. Hieronim Dekutowski został  uśmiercony strzałem w 

głowę. Wyrok wykonano 7 marca 1949 r. w więzieniu mokotowskim. Przez wiele 

lat miejsce jego pochówku było nieznane.  Szczątki  mjr. „Zapory”, wraz z kilkoma 

innymi,  zostały odnalezione dopiero podczas prowadzonych przez IPN prac 

ekshumacyjnych w kwaterze „Ł” na Cmentarzu Powązkowskim w roku 2012. W 

2015 odbył się uroczysty pogrzeb, wraz ze swoimi żołnierzami mjr.  Hieronim 

Dekutowski „Zapora” został pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – 

Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Pełne 

przywrócenie pamięci o legendarnym przewódcy rozpoczęło się dopiero  po 

transformacji ustrojowej w Polsce. Pierwsza uroczystość uczczenia pamięci mjr. 

„Zapory” i jego żołnierzy miała miejsce w ostatnich miesiącach  PRL w marcu 

1989r.  w Tarnobrzegu.  Wówczas w klasztorze dominikanów została odsłonięta 

tablica pamięci poświęcona „Niezłomnemu” mjr. Hieronimowi  Dekutowskiemu 

„Zaporze”. 23 maja 1994 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyrok 

wydany przez władze komunistyczne w 1949 r.  Dekutowski został wielokrotnie 

odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem WiN,  

Krzyżem AK i Krzyżem Wielkim Odrodzenia Polski. Dziś jego imię noszą ulice, 

szkoły, są organizowane rajdy imienia. 

Po projekcji filmu odbyły się dalsze uroczystości związane z obchodami 

Narodowego Dnia Pomięci Żołnierzy Wyklętych. W miejscach pamięci przy ul. 

Koszykowej 82, gdzie w latach 1944-1955 mieścił się Wojskowy Sąd Rejonowy 

oraz przy ul. Oczki 1, gdzie mieściła się siedziba i areszt śledczy Głównego 

Zarządu Informacji Wojskowej, hołd pamięć Żołnierzom Wyklętym oddali 

przedstawiciele władz dzielnicy,  z burmistrz Ochoty p. Katarzyną Łęgiewicz, 

przedstawiciele środowisk  kombatanckich  oraz uczniowie kl. I BT z Zespołu Szkół 

nr 26 wraz z obecnymi nauczycielami. Pod tablicami zostały złożone kwiaty 

i zapłonęły znicze. 

Anetta Kubiś 

ZS nr 26 
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Mam przed sobą dwie książki Wacława Zagórskiego: Wolność w niewoli” i „Wicher 

wolności”. Autor, w 1939 roku podporucznik rezerwy, w obu książkach opisał 

swoją wojenną drogę w latach 1939-1944. Używał w tym czasie pseudonimów: 

„Daniel”, „Lech” i „Lech Grzybowski”. (Obie książki wydawnictwa FINNA Gdańsk 

2014). 

Uczestnicy konspiracji napisali wiele pamiętników. Wszystkie one są dowodem 

nieustępliwe walki o wolność Polski – walki z oboma najeźdźcami, z zachodu 

i wschodu. Po szoku spowodowanym wrześniową klęską i rozbiorem Polski po 17 

września 1939 roku, bardzo szybko poczęły powstawać – na terenie całego kraju – 

organizacje skupiające tych, którzy nie godzili się z niewolą i podjęli walkę o wolną 

Polskę. 

Wacław Zagórski – prawnik i dziennikarz przed 1939 rokiem – pierwszy okres 

okupacji przetrwał na wschodzie Polski, najpierw w Łucku a potem w Wilnie. 

Szybko rosło konspiracyjne środowisko. Dyskutuje się w nim o kształcie i ustroju 

przyszłej Polski. Powstają manifesty, odezwy – Autor, jako dziennikarz doskonale 

zdaje sobie sprawę, jak ważnym w okupowanym kraju jest słowo drukowane. 

Organizuje więc tajne drukarnie.  

Sytuacja Polaków na Litwie pogarsza się z każdym miesiącem. Litwa zostaje 

republiką radziecką.  

 4. Droga do wolności Wacława Zagórskiego
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Policja litewska i NKWD przeprowadzają czystki, rośnie fala aresztowań, 

możliwości działania polskich środowisk stają się coraz trudniejsze. W tej sytuacji 

Wacław Zagórski decyduje się na wyjazd do Warszawy. 

Tu, w okupowanej zrujnowanej stolicy organizuje tajne drukarnie. W książce pt. 

„Wolność w niewoli” przestawia ogromne trudności, na jakie napotyka. Ruch oporu 

jest skłócony, dzieli się na różne orientacje polityczne i bardzo trudno w takich 

warunkach współdziałać. Brak maszyn drukarskich, których zdobycie jest 

praktycznie niemożliwe ale... przecież zdobywa się je. Brak papieru i farb. Brak 

lokali i drukarzy. Wszystko to utrudnia nasilający się terror niemieckich okupantów. 

I tak biegną Zagórskiemu miesiące i lata. Zmieniają się miejsca pracy drukarni. 

Zmieniają się współpracownicy. Ileż zachodu zajmuje maskowanie pracy drukarni 

w których maszyny – niestety – pracują głośno. Są tarcia polityczne między 

frakcjami konspiratorów – wielu jest chętnych do tego aby podporządkować sobie 

drukarnię. Są też zdrajcy... i są wyroki śmierci na zdrajców. 

Ale drukarnia pracuje. Wydawnictwa, ulotki docierają do społeczeństwa 

złaknionego polskiego słowa, podtrzymują nadzieję na odzyskanie wolności. I tak, 

opisem codziennych zmagań, Autor doprowadza nas do 1 sierpnia 1944 roku, do 

powstania. Koniec z drukarniami! Zaczyna się walka zbrojna. 

W centrum stolicy, w kwartale miedzy Towarową, Grzybowską. Alejami 

Jerozolimskimi i aż do rejonu gdzie dziś rozsiadł się Pałac Kultury i Nauki powstaje 

i rozrasta się oddział, który stworzył Autor. W końcowych tygodniach powstania 

jest to już batalion, który wchodzi w skład Zgrupowania „Chrobry II”. Tam też 

walczyła harcerska drużyna Szarych Szeregów OC-100 dowodzona przez 

„Generała” – Mirosława Biernackiego (poległ  30.08.1944). 

„Wicher wolności”– to tytuł pamiętnika Wacława Zagórskiego z 63 dni Powstania 

Warszawskiego. To pasjonujące wspomnienia. Niezwykle plastycznie 

przestawione. To nie tylko opis heroicznego oporu. To także opis codziennego 

życia mieszkańców powstańczej stolicy – życia w nieustannym zagrożeniu, 

w piwnicach,  

Wielu konspiratorów i powstańców wydało pamiętniki o latach wojny i okupacji. Ale 

obie książki Wacława Zagórskiego należą do tych najbardziej wartościowych. 

Bogdan Bartnikowski 
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Uwaga! 
Tu mówi Warszawa. 
Notujcie w trybunach i „Times,ach” 
Trzymamy się jeszcze, słyszycie? 
Uwaga! 
Robotnik, lud, dzieci na szańcach. 

Tu z ruin pożarów i zgliszczy 
Przemawia wolności stolica 
Niełatwo tak damy się zniszczyć, 
Możecie się nami zachwycać. 

Jak długo? To o tym nie wiecie? 
Dopóki krew płynie nam w żyłach, 
Bo ducha narodu nie zgniecie 
Ni przemoc brutalna, ni siła.     

Tu bracia żołnierzy z Tobruku 
Synowie walczących w Cassino 
Meldują w ogniowych walk huku: 
Za wolność gotowiśmy zginąć! 

Bój za nas i za was się toczy 
Lecz walka nierówna. 
Uwaga! 
W krwi za nas i za was tu broczy 
Walcząca, zwycięska Warszawa. 

     Nieznany autor ogłosił ten wiersz 

w powstańczym dzienniku „Barykada” 

5. Tu mówi Warszawa
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Krystyna Serwaczak – wspomnienie 

28 października 2016 roku zmarła Krystyna Serwaczak,  której nazwisko od 50 lat 

było złączone z Pęcicami, rajdem „Po kamienistej drodze”  i klubem PTTK 

Varsovia. Właśnie ona była inicjatorką imprezy ku czci Powstańców Warszawskich 

z Ochoty, którzy ponieśli śmierć  2 sierpnia 1944 roku w bitwie pod Pęcicami. 

Krystyna nie miała łatwego życia. Urodziła się w 1930 roku we Lwowie i w 1945 

roku wraz z rodziną znalazła się w Pruszkowie. Tu skończyła szkołę średnią 

i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie. Wstąpiła do harcerstwa i pozostała wierna zasadom harcerskim do 

końca życia. Właśnie jako harcerka 3. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej 

uczestniczyła 3 maja 1946 roku w uroczystości poświęcenia pomnika mauzoleum 

żołnierzy poległych pod Pęcicami. To wydarzenie zaważyło na całym jej życiu. 

Krystyna zawsze pragnęła pracować z młodzieżą. Pragnęła  realizować  

w praktyce idee, jakie zawarła w swojej pracy dyplomowej „Harcerstwo jako 

pozaszkolna instytucja wychowawcza” , której nie było jej dane ukończyć. Miała 

krótki epizod pracy nauczycielskiej w Szkole nr 1 w Pruszkowie a potem znalazła 

swoje miejsce w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym 

w Warszawie. 

Pracę zawodową łączyła z pracą społeczną zwłaszcza dla  młodzieży. Początkowo 

w Kole terenowym Mazowsze, gdzie spotkała się z ks. Prałatem Tadeuszem 

Uszyńskim, później w Oddziale PTTK Śródmieście. Była inspiratorką 

i współzałożycielką w 1966 roku  Klubu PTTK  Varsovia i wieloletnim prezesem 

tego Klubu. Był to pamiętny rok 1000-lecia Chrztu Polski. Pracę Klubu widziała 

jako krzewienie krajoznawstwa i wartości patriotycznych rozumianych jako 

zachowanie pamięci o wielkich wydarzeniach w historii Polski, a zwłaszcza 

w czasie II Wojny Światowej.   Szczególnie ważne było dla Niej zachowanie 

pamięci o bohaterstwie młodzieży.  Powróciła do wspomnień z maja 1946 r 

i wymyśliła Rajd „Po kamienistej drodze”, jako imprezę turystyczną kończącą się 

pod Pomnikiem Mauzoleum w Pęcicach, a zarazem miejsce spotkań środowiska 

akowskiego z Ochoty. Kombatanci z Ochoty spotykali się corocznie w kościele św. 

Jakuba na Placu Narutowicza, ale zaczęli coraz częściej brać udział w imprezie 

pęcickiej. Spotykali się ludzie, którzy nie widzieli się od lat, wymieniali adresy 

obiecując spotkać się za rok.  

6. Z żałobnej karty
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Przyjeżdżali ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy. Dało to okazję Krystynie do 

zbierania dokumentów, relacji uczestników, zdjęć. Uczestnicy rajdu otrzymywali 

z kolei pamiątkowe znaczki rajdowe i materiały informacyjne. Prywatne archiwum 

Krystyny było wykorzystywane przez żołnierza i historyka Józefa  

Wroniszewskiego, opracowującego historię IV Obwodu Armii Krajowej Ochota, 

a także przez  Barbarę Wachowicz do napisania rozdziału „Pęcicka Mogiła” w jej 

książce „Wierna rzeka Harcerstwa”. 

Środowisko AK z Ochoty, po oficjalnym powołaniu, aktywnie włączyło się w 

organizację imprezy w Pęcicach.  Żołnierze z Ochoty wielokrotnie prowadzili apele 

poległych pod Pomnikiem w Pęcicach. Odbywały się spotkania organizacyjne, 

wymiana materiałów. 

Krystyna w swojej działalności nie ograniczała się do żołnierzy Ochoty. Nawiązała 

liczne kontakty ze środowiskami „Zośki”, „Baszty”, „Jerzykami”, „Zawiszakami” 

i innymi. Klub organizował imprezy poświęcone  tym środowiskom i brał udział 

w ich imprezach. Klub zorganizował 20 rajdów Szlakiem Krystyny Krahelskiej, 

wiele rajdów pod hasłem „Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z dawnych lat” 

Szczególnie bliscy jej sercu byli harcerze Szarych Szeregów walczący w  AK. 

Ważną rzeczą dla Krystyny była popularyzacja symboli związanych z Armią 

Krajową. Znak Polski Walczącej pojawił się na plakietce rajdowej w 1967 roku, 

a orzeł w koronie, taki jak na pomniku w Pęcicach na znaczku rajdowym w 1971 

roku.    

W trudnych czasach Krystyna musiała wykazywać się dużą odpornością i talentem 

dyplomatycznym by realizować swoje pomysły. Potrafiła przyciągnąć do 

współpracy szerokie środowiska kombatantów, władze samorządowe, straż 

ogniową, szkoły i rzesze młodzieży. Od kilkunastu lat aktywnie w organizację 

imprezy włączyła się Gmina Michałowice. Impreza ma obecnie asystencję 

Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, stała się najważniejszą imprezą ku czci 

Powstania Warszawskiego dla powiatu pruszkowskiego. 

Krystyna za swą działalność turystyczną i społeczną otrzymała złotą odznakę 

PTTK,  złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi. 

Najważniejsze jednak   były dla niej  wyrazy uznania od uczestników imprez, które 

organizowała.   

Ostatnie lata życia Krystyny to znaczne ograniczenie aktywności z powodu stanu 

zdrowia ale podtrzymywała kontakty z młodzieżą. Była zadowolona, że impreza 

żyje a nawet rozwija się.  
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Od kilkunastu  lat organizowany jest przez Gimnazjum im. Kopernika w Nowej Wsi 

Szkolny Rajd Pęcicki, w którym bierze udział kilka  okolicznych szkół, a także 

szkoły z Warszawy.   

Tak więc rosną następcy i jest nadzieja, że dzieło Krystyny przetrwa kolejne 50 lat. 

Jerzy Pamrów 
Prezes Klubu Varsovia 

Tadeusz Zieliński , „Czarny” od „Bogusława” 

16 grudnia 2016 roku odszedł na wieczną wartę Tadeusz Zieliński, ps. „Kogut”, 

„Czarny”. Harcerz Szarych Szeregów i żołnierz AK, związany z Ochotą przez 

niemal cały okres konspiracji okupacyjnej i na początku powstania warszawskiego.  

 Krystyna Serwaczak i Tadeusz Zieliński 
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Urodził się 18 maja 1927 roku w Warszawie. Ojciec, aspirant Policji Państwowej 

był zastępcą komendanta posterunku przy Krakowskim Przedmieściu. Po wybuchu 

wojny towarzyszył rządowi RP w Rumunii. Zginął w Oranienburgu w 1944. Matka 

pracowała jako pielęgniarka położna w jednym ze szpitali wojskowych.  

Z harcerstwem Tadeusz związał się już w szkole powszechnej im. Kordeckiego. 

Działał w przyszkolnej drużynie, w której służbę ukończył w stopniu młodzika. 

W czasie okupacji, poczynając od lipca 1941 rozpoczął ponownie harcerską 

służbę, wstępując do działających w ramach Hufca „Ochota” Szarych Szeregów, 

drużyny Danuty Boleszczyc-Rudnickiej („Kaczyńskiej”), ps. „Lena”. Gdy „Lena, 

zgodnie z rozkazem komendy hufca zajęła się organizacją drużyny żeńskiej, 

nowym kierującym drużyny Tadeusza został jeden z jej zastępowych, Tadeusz 

Studniarski, ps. „Łoś”. 

Zieliński zajmował się głównie tzw. małym sabotażem: w ramach „Wawra” – 

wybijaniem szyb w sklepach niemieckich i malowaniem napisów na murach, 

w ramach akcji „N” – rozprowadzaniem pism o treściach antyhitlerowskich wśród 

żołnierzy niemieckich na Dworcu Głównym w Warszawie. Prowadził również 

kolportaż „Biuletynu Informacyjnego AK”, „Rzeczpospolitej”, a także periodyków 

„Ziemia gromadzi prochy i „Żołnierska droga”.  

Po utworzeniu na Ochocie hufca „Bojowe Szkoły”, drużyna „Łosia” weszła w jego 

skład. Wkrótce kierownictwo przejął Janusz Urbański, ps. „Kos”. Latem 1943 

w ramach hufca sformowano pluton osłonowy komendy IV Obwodu „Ochota” AK, 

który otrzymał numer ewidencyjny 438 i przyjął kryptonim „Golędzinów”. Jego 

dowódcą został podharcmistrz 

plutonowy Iwo Rygiel, ps. „Bogusław”. Wśród jego żołnierzy znalazł się także 

Tadeusz Zieliński, prawdopodobnie używający już wówczas pseudonimu „Czarny”.  

Żołnierze plutonu 438, zgodnie z intencjami swojego dowódcy, odbyli intensywne 

szkolenie wojskowe. Dzięki temu przed wybuchem powstania zyskali miano 

najlepiej wyszkolonego oddziału w IV Obwodzie. „Czarny” oprócz podstawowego 

szkolenia strzeleckiego tzw. „Sklepy, odbył kursy motorowe „Ursus”, wyszkolenie 

minerskie „Filtry” oraz kurs podoficerski „Wiarus”, który ukończył w stopniu 

starszego strzelca. Był też jednym z magazynierów broni plutonu. 20 maja 1944 

uczestniczył w wykonaniu wyroku na konfidencie volksdeutschu przy Krochmalnej. 

Nie zapomniał również o edukacji cywilnej – na tajnych kompletach w gimnazjum 

Batorego zdał małą maturę. 
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Na krótko przed wybuchem powstania 438 pluton został przeniesiony do grup 

szturmowych Szarych Szeregów i wszedł w skład kompanii batalionu „Zośka”, 

podległego Kierownictwu Dywersji przy Komendzie Głównej AK. 

Po wybuchu powstania, decyzją komendanta IV Obwodu „Ochota, ppłk 

Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały oddziały powstańcze w nocy z 1 na 2 

sierpnia wycofały się z dzielnicy, celem dozbrojenia do Lasów Sękocińskich. 

Ochocki pluton „Zośki”, który z powodu braku broni otrzymał rozkaz pozostania na 

Ochocie, dołączył do wychodzących. W czasie bitwy pod Pęcicami 2 sierpnia, idąc 

w straży przedniej wycofującej się kolumny, stoczył z Niemcami zaciętą walkę, 

doznając dotkliwych strat. Tadeuszowi jednak udało się przeżyć. 

W ślad za kolumną „Grzymały” udało mu się ostatecznie dotrzeć do Lasów 

Chojnowskich, gdzie został przydzielony do obsługi lokalnej bazy zrzutowej, 

zorganizowanej przez por. Stanisława Topora, ps. „Wróbel” i podchor. Zbigniewa 

Piątkowskiego, ps. „Korab”. Później dołączył do grupy partyzanckiej kapitana 

„Lancy”. 14 sierpnia Tadeusz został ranny. Nie miał możliwości samodzielnego 

poruszania się, był wieziony na wozie taborowym. Potem został skierowany do 

zwiadu konnego. Tam narodziła się jego miłość do koni. Grupa udała się następnie 

w Góry Świętokrzyskie. „Lanca” chciał nawiązać kontakt z pułkownikiem 

„Bohunem” z Narodowych Sił Zbrojnych. Dowiedział się, że partyzanci powinni się 

rozbroić, a „Bohun” zdecyduje, kogo przyjąć, a kogo nie. Oficerowie, którzy wrócili 

z rozmów, zarządzili mobilizacje i ucieczkę. W drodze powrotnej nad Wisłę grupa 

przeprowadzała różne akcje na terenie Polski. W okolicach Góry Kalwarii, 

w Lasach Chojnowskich spotkała dywizję węgierską. Otrzymała broń oraz 

radiostację, a także obietnicę przepuszczenia przez Wisłę do 1. Armii Wojska 

Polskiego. W momencie, gdy oddział „Lancy” szykował się do opuszczenia Lasów 

Chojnowskich i przeprawy przez Wisłę, okazało się, że Węgrzy zostali wycofani, 

a teren został zajęty przez Niemców. Był już wówczas koniec listopada, początek 

grudnia. W grudniu część oddziału została zwolniona, na skutek choroby, 

przeziębienia. Wśród nich również Zieliński, który powrócił do Zalesia.  

18 stycznia 1945 roku był już w Warszawie. Od kwietnia rozpoczął w ramach WiN 

antykomunistyczną działalność konspiracyjną. Niedługo potem został 

aresztowany, jednak po brutalnym śledztwie zwolniono go. Pod koniec lat 40. 

Rozpoczął studia medyczne w Warszawie, pracując jednocześnie jako chirurg 

w szpitalu pw. Przemienienia Pańskiego na Pradze. 
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Po ukończeniu studiów w 1954, ze względów zdrowotnych nie mógł kontynuować 

pracy w tej specjalizacji. Ostatecznie wybrał psychiatrię i zatrudnił się w szpitalu w 

Tworkach. Stworzył pierwszy w Polsce oddział leczenia odwykowego, którego 

ordynatorem pozostawał przez wiele lat. Drugą jego specjalizacją była seksuologia 

– pracował w Spółdzielni Specjalistów „Alfa” w Warszawie. Fascynowała go

medycyna chińska. Po ukończeniu kursów w Chinach współpracował ze

Stołecznym Centrum Akupunktury. Aktywnie działał społecznie. Był członkiem

Związku Powstańców Warszawskich. Wspierał czynnie budowę Muzeum

Powstania Warszawskiego i ochronę mogił batalionu „Zośka”.

Współuczestniczył również w organizowaniu akcji krwiodawstwa na rzecz Centrum 

Zdrowia Dziecka. Pod koniec lat 80. był radnym dzielnicy Warszawa-Śródmieście.  

W wolnych chwilach jeździł konno na ulubionym koniu Centusie. Kochał również 

poezję – był autorem licznych wierszy o pięknie polskiej przyrody.  

Cześć Jego Pamięci! 

W. Radzikowski

Wspomnienie o Januszu Ginalskim ps „Janusz” 

29 grudnia 2016 roku odszedł od nas wyjątkowy kolega i człowiek jakim był Janusz 

Ginalski ps. „Janusz”, łącznik oficera organizacyjnego IV Obwodu Ochota Okręgu 

Warszawa AK kpt. Janusza Chyczewskiego „Pawlaka”. Niezwykle skromny, 

serdeczny i rycerski człowiek. 

Janusz Ginalski urodził się 7 sierpnia 1927 roku w Warszawie. Mama, Janina 

z Konczyńskich, była sanitariuszką podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ojciec 

Leon był zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego. Przed wojną Janusz 

uczęszczał do koedukacyjnej szkoły powszechnej „Rodziny Wojskowej” przy 36. 

Pułku Piechoty Legii Akademickiej na ulicy Ratuszowej. W 1937 roku rozpoczął 

naukę w szkole imienia 11 Listopada przy ulicy Narbutta. Ojciec w momencie 

wybuchu II wojny światowej był szefem Referatu Rachunkowo-Kasowego 

Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zgodnie z rozkazami Naczelnego Dowództwa 

został ewakuowany wraz z rodziną z Warszawy na wschód.  
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17 września 1939 roku po agresji Związku Sowieckiego na Polskę trafił do niewoli 

sowieckiej. Dwa dni później zbiegł i wraz z rodziną wrócił do Warszawy. Po 

powrocie do stolicy rodzina Pana Janusza zaangażowała się w działalność 

konspiracyjną. Od 1940 roku ojciec, pod pseudonimem „Opat”, pełnił funkcję 

kwatermistrza IV Obwodu ZWZ-AK Ochota. Matka natomiast była kierowniczką 

skrzynki kontaktowej sztabu V Obwodu AK Mokotów. Mieszkanie rodziców było 

miejscem wielu konspiracyjnych spotkań. W październiku 1943 roku Janusz 

zwrócił się do swego ojca w sprawie złożenia przysięgi i przystąpienia do 

konspiracji. Od tego czasu był zaprzysiężony w IV Obwodzie Ochota Okręgu 

Warszawa AK. Otrzymał stopień strzelca i funkcję łącznika oficera 

organizacyjnego IV Obwodu. Młody żołnierz odbierał informacje od łączników, 

stemplował opaski literami WP, pełnił dyżury na skrzynce kontaktowej. Podczas 

Powstania Warszawskiego był łącznikiem. Roznosił meldunki i obserwował ruchy 

wojsk nieprzyjaciela. We wrześniu 1944 roku wraz z matką i bratem zostali 

ewakuowani z transportem chorych zorganizowanym przez Radę Główną 

Opiekuńczą w okolice Piekar. Tam doczekali wkroczenia wojsk sowieckich. Ojciec 

niestety nie przeżył Powstania. 1 sierpnia 1944 roku udał się na Wolę i słuch po 

nim zaginął.  

Pan Janusz po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Lotniczym 

i pracował w zakładach PZL. Został zwolniony z powodu wycieku informacji 

o bohaterskim ojcu. Kolejną szansę pracy jako inżynier otrzymał w Instytucie

Mechaniki Precyzyjnej. W roku 1974 na Politechnice Warszawskiej obronił pracę

doktorską a w roku 1987 na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki

Śląskiej zrobił habilitację. Przez wiele lat był zawodnikiem CWKS Legia w sporcie

motorowodnym. Ścigał się w najwyższej wtedy klasie ślizgaczy 500 cm3, zajął V

miejsce na Mistrzostwach Europy w Wiedniu. Był również aktywnym zawodnikiem

sekcji strzeleckiej.

Nieubłagany upływ czasu sprawia, że żegnamy kolejnego żołnierza Polskiego 

Państwa Podziemnego, kolejną niezwykłej urody Osobę. Śp. Janusz Ginalski dał 

przykład najwyższej próby jak można żyć, jakim człowiekiem można się stać. 

Dodawał otuchy mądrymi słowami, swoją wiarą dawał nadzieję wszystkim dookoła. 

Zaszczytem było Go znać. Cześć Jego Pamięci! 

Mirosław Chada 
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 

10 marca 2017 roku odszedł na Wieczną Wartę, 

w wieku 92 lat 

por. Jerzy Róża 

pseudonim ”Kaktus”, 

nasz serdeczny przyjaciel i towarzysz broni, żołnierz Armii 

Krajowej, bohaterski uczestnik Powstania Warszawskiego. 

Przeszedł długą powstańczą drogę, walcząc w Reducie Kaliskiej na 

Ochocie, w lasach Chojnowskich, Wilanowie, Sadybie i na  Mokotowie 

w kompanii porucznika „Gustawa ” Andrzeja Chyczewskiego. Strzelec 

wyborowy. W czasie walk został dwukrotnie ciężko ranny, mimo to nie 

zrezygnował z dalszej walki. Odznaczony wieloma orderami i 

odznaczeniami. 

Był oddanym członkiem naszego Środowiska IV Obwodu Ochota AK. 

W spotkaniach z młodzieżą przekazywał jej swoją głęboką wiedzę o 

historii Powstania Warszawskiego Jego odejście jest dla nas 

niepowetowaną stratą. 

Cześć Jego pamięci! 

Przyjaciele i towarzysze broni ze Środowiska IV Obwodu Ochota Armii 

Krajowej 



Uczestnicy 

zaproszeni 




