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1. Pogrzeb Wojciecha Marcinkiewicza 
 
Wojciech Marcinkiewicz zmarł 16 grudnia 2012 roku. 
 

Ceremonia pogrzebowa odbyła  się w piątek 21 grudnia 2012 roku 
o godzinie 12.00 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy  
ul. Młynarskiej   w kaplicy Halpertów. 
Przy urnie z prochami stanęły poczty sztandarowe: 
Środowiska Żołnierzy IV Obwodu Ochota ŚZŻAK , Stowarzysze-
nia „Szarych Szeregów” oraz Zespołu Szkół Nr 26 im. Bohaterów 
Powstania Warszawskiego . 
Nabożeństwo żałobne odprawił ks. Piotr Gaś, proboszcz parafii  
św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pożegnał  
Zmarłego nie tylko jako członka zboru, urodzonego i wychowane-
go w rodzinie ewangelickiej,  ale również jako żołnierza AK. Sło-
wa pożegnania wygłosili również: wiceburmistrz Urzędu Dzielnicy 
Ochota Piotr Żbikowski oraz w imieniu kolegów z Szarych Szere-
gów  kol. Witold Gutkowski „VIS”. 
Następnie Zmarłego pożegnał Prezes  Zarządu Głównego ŚZŻAK  
Stanisław Oleksiak. 
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Na koniec kol. Wiesław Ostrowski serdecznie podziękował   
ks. Piotrowi  Gasiowi   za słowa, które jak powiedział łagodzą   
w sercach kolegów ból po tak bolesnej stracie. 
Po ceremonii pożegnania w kaplicy kondukt żałobny w asyście 
wojskowej, przy dźwiękach werbli,  udał się do grobu rodzinnego, 
w którym została złożona urna z prochami Wojciecha Marcinkiewi-
cza.  Została oddana salwa honorowa.  
 

2. Pożegnanie Wojciecha Marcinkiewicza 
 wygłoszone w czasie  pogrzebu przez  

Witolda  Gutkowskiego 
 
Jest wrzesień 1942 roku, Wojciech Marcinkiewicz jako 15 letni 
chłopiec, uczeń gimnazjum, zostaje przyjęty do Szarych Szeregów. 
Wybiera pseudonim „Kubuś”. Tak go znaliśmy przez lata wojny  
i konspiracji, gdyż nie znaliśmy swych prawdziwych imion 
 i nazwisk.  
Łączyła nas wspólna działalność w werbowaniu nowych członków 
organizacji i akcje małego sabotażu w ramach organizacji 
„Wawer”. Było to malowanie na ścianach  domów na Ochocie pa-
triotycznych napisów, a wśród nich „Pawiak pomścimy”, „Polska 
Żyje”. W połowie 1943 roku „Kubuś” zostaje awansowany na sek-
cyjnego  sekcji 140 w drużynie OC 100.  
Czas dwóch lat w Szarych Szeregach, od wstąpienia do wybuchu 
Powstania, to czas walki, napięć i niebezpieczeństw. Powstanie, 
splątało bohaterstwo z tragedią i śmiercią. Wielu z naszych współ-
towarzyszy broni poległo  w Pęcicach i  na redutach Ochoty. 
Niewielu z nas , tak jak On podjęło po wojnie trud udokumentowa-
nia tych losów. Wojciech Marcinkiewicz zapisał to, między innymi, 
w swej wspaniałej monografii  „Szare Szeregi, Ochota 1939-1944”. 
Krótko po  zakończeniu wojny, „Kubuś” bierze udział w organizo-
waniu spotkań wojennych towarzyszy broni.  
Jednym z głównych celów Jego działalności jest utrwalanie  
w społeczeństwie prawdy historycznej o czasach wojny, szczegól-
nie Powstania Warszawskiego.  
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Przez wiele lat jest członkiem Zarządu Środowiska Powstańców 
Warszawskich na Ochocie. Przez lata pełnił funkcję Prezesa Zarzą-
du Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej IV Obwodu Ochota 
Okręgu Warszawa. Za  Jego zasługi  Środowisko wybrało Go     
Honorowym Przewodniczącym Zarządu. 
10 dni temu przyszło nam Go pożegnać. Trudno uwierzyć. Wszy-
scy jesteśmy wstrząśnięci. Odszedł od nas Wojtek Marcinkiewicz, 
którego dopiero co wybraliśmy na Prezesa Zarządu naszego Środo-
wiska Żołnierzy Armii Krajo-
wej i Szarych Szeregów na 
Ochocie na kolejną kadencję. 
Podświadomie wydawało się, 
że Prezes będzie ostatnim, 
który odejdzie na wieczną 
wartę. Że będzie tym który 
doprowadzi Środowisko do 
momentu gdy wchłonie nas 
ostatecznie historia. 

3. Życiorys Wojciecha Marcinkiewicza 
Wojciech Marcinkiewicz urodził się 17 stycznia 1927 roku  
w Pruszkowie. Tam chodził do szkoły powszechnej.  
Należał  do gromady zuchów, następnie do 14 i 139 Mazowieckiej  
Drużyny Harcerzy.  
Wybuchła wojna.  Po pewnym czasie rozpoczął naukę w Szkole 

Spółdzielczej w Warszawie przy  placu 
Trzech Krzyży 8.  W 1942 r. wstąpił do 
Szarych Szeregów do drużyny OC 300 
hufiec Ochota. Dowódcą drużyny był Jan 
Czerepiński „Kaśka” . Komendantem 
Hufca po Janku Bytnarze – Iwo Rygiel 
„Bogusław”. Został przyjęty do organiza-
cji „Wawer”.  Przysięgę Armii Krajowej 
składał w grudniu 1942 r.  
W końcowych miesiącach 1943 r. został  
d-cą sekcji w drużynie OC 100, dowodzo-
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nej przez „Orlika” Wiesława Perlikowskiego. Po jego śmierci 18 
maja 1944 r. dowództwo drużyny przejął Witold Gutkowski „Vis”.                                                               
Systematycznie, raz na tydzień realizował zadania wawerskie. 
 Napisy na murach (lakierem asfaltowym) klejenie nekrologów 
m.in. gen Sikorskiego, ulotki, wybijanie szyb itp. 
W 1944 ukończył  SONDĘ,  szkołę niższych dowódców.  
Brał  udział w Powstaniu na Ochocie. Koncentracja – Asnyka 2. 
Placówka - Raszyńska 12, d-ca placówki ppor.”Doktór” Śledziński, 
d-ca 3 Rejonu por.”Gustaw” Andrzej Chyczewski. Uzyskał  stopień 
starszego strzelca. 
Otrzymał zadanie: zdobycie koszar SS przy Tarczyńskiej 8. Kosza-
ry nie zostały zdobyte. 14 albo 15 sierpnia z ludnością cywilną zo-
stał przepędzony i przewieziony do Pruszkowa (omijając Ziele-
niak). Po parodniowym pobycie w Dulagu  udało mu się uciec.  
Maturę uzyskał w 1946 roku. W tym samym roku rozpoczął studia 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1951, po od-
byciu seminarium w Katedrze Ekonomiki Pracy, kierowanej przez 
prof. Bagińskiego złożył pracę magisterską i zdał egzamin. Otrzy-
mał tytuł magistra nauk ekonomicznych już w Szkole Głównej Pla-
nowania i Statystyki. 
W latach 1951-1953 studiował socjologię na Wydziale Filozoficzno
-Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W roku 1970 ukończył na  SGPiS  trzysemestralne studia podyplo-
mowe w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. 
W latach 1971-74 brał udział w pracach naukowo-badawczych  nad 
branżowym systemem informatycznym w przemyśle motoryzacyj-
nym. 
Pracę zawodową rozpoczął  jeszcze w czasie okupacji  pracując w 
Wytwórni Techno-Chemicznej „LABOR” w Warszawie, początko-
wo jako laborant, robotnik przy produkcji barwników, następnie już 
po wyzwoleniu jako majster. Pracę zarobkową kontynuował pod-
czas nauki w szkole średniej i podczas studiów. 
Po ukończeniu studiów pracował przez ok. 5 lat jako główny księ-
gowy w chemicznej Spółdzielni Pracy „ALFA” w Pruszkowie.  
W latach 1956-61 był  zatrudniony w Spółdzielni pracy 
„SILIKON” jako kierownik techniczny  (zastępca Prezesa Spół-
dzielni ds. technicznych). 
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Ukończył  kursy mistrzowskie w zakresie przetwórstwa tworzyw 
sztucznych i zdobył duże doświadczenie techniczne w tej  
dziedzinie. 
W 1964 roku rozpoczął pracę w Konstrukcyjno Prototypowej Spół-
dzielni pracy „EUREKA” w charakterze zastępcy prezesa ds. eko-
nomicznych. Oprócz spraw typowo ekonomicznych prowadził spra-
wy handlowo-zaopatrzeniowe , administracyjne i częściowo inwe-
stycyjne. 
Z dniem 01.01.1966 r. „EUREKA” została przekształcona w Za-
kład Doświadczalny Zjednoczonych Zakładów Elektronicznej Apa-
ratury Pomiarowej „ELPRO”. Otrzymał nominację  na Zastępcę 
Dyrektora d/s. Ekonomicznych.  
Z dniem 01.01.1977 roku zostało powołane Centrum Naukowo-
Produkcyjne  Technik Komputerowych i Pomiarów. Otrzymał  no-
minację na Zastępcę Dyrektora Centrum ds. Ekonomicznych i peł-
nił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę.  
Od roku 1974 do 1977 był członkiem Kolegium Komisji Planowa-
nia Dzielnicy Ochota. 
Nigdy nie należał  do żadnej partii. 
W 1986 roku został wybrany wiceprezesem zarządu Środowiska 
Żołnierzy Armii Krajowej IV Obwodu, a od 1989 roku,  po śmierci 
por. „Rarańczy” Jerzego Modro,  prezesem zarządu Środowiska. 
Funkcję tę pełnił do dnia śmierci. 
Po 2000 r. Środowisko weszło w skład Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, a uczestnicy powstania utworzyli  Środowi-
sko Żołnierzy IV Obwodu w Związku Powstańców Warszawskich. 
Przed 50 rocznicą zakończenia Powstania brał udział w gromadze-
niu funduszy w celu wyremontowania Pomnika Mauzoleum w Pę-
cicach. Współpracował  z Wiesławem Kufirskim, twórcą filmu 
„Warszawa walczy”.  Film jest zalecany przez MEN do wykorzy-
stania przez szkoły. 
Jest  autorem monografii „Szare Szeregi na Ochocie”, wydanej 
przez AAN w 2005 roku. 
W latach 2005 i 2006 był współorganizatorem rajdu „Szlakiem hi-
storii Ochoty” dla szkół dzielnicy. Kombatanci dyżurowali przy 
miejscach pamięci narodowej. 
Od 1991 r. był  członkiem Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pa-
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mięci Walk i Męczeństwa na Ochocie.  
Ważniejsze zadania wykonane przez   
środowisko i Komitet: 
--nadanie ulicy łączącej Grójecka z Alejami 
Jerozolimskimi imię ppłk. Mieczysława 
Sokołowskiego „Grzymały”  
--wykonanie 21 tablic  (metalowych, ka-
miennych i ceramicznych) 
 w miejscach pamięci narodowej 
--spowodowanie wydania opracowań mo-
nograficznych . Lata wojny, okupacji i po-
wstania  na Ochocie zostały starannie opi-
sane przede wszystkim przez Józefa Kazi-
mierza Wroniszewskiego. 
-organizowanie od 40 lat uroczystości pęcickich. W początkowych 
latach główną rolę odgrywał Komitet Rodzin Poległych. Z biegiem 
lat główny ciężar wziął na siebie PTTK klub „Varsovia” a obecnie 
gmina Michałowice. 
Współpracował  z Archiwum Akt Nowych – w zakresie wyszuki-
wania i wstępnego  opracowania relacji i dokumentów archiwal-
nych 
Systematycznie  współpra-
cował  ze szkołami.  
W s p ó ł o r g a n i z o w a ł  
i uczestniczył we wszyst-
kich uroczystościach od-
bywających się w rocznice 
bitwy w    Pęcicach w 
ostatnią niedzielę lipca lub 
pierwszą niedzielę sierp-
nia. 
 
Zmarł 16 grudnia 2012 roku w Warszawie. 
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4. Wspomnienia  
4.1. Helena (Halina) Gąsiorowska 

 
Wojciech Marcinkiewicz jest dla mnie  ważną osobą. Poznałam Go 
we wczesnych latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zaczęłam 
pracę na stanowisku kierownika Wydziału Kultury Dzielnicy Ocho-
ta w 1972 roku. Poznałam wówczas Wojciecha Marcinkiewicza 
jako zastępcę dyrektora  Zjednoczonych Zakładów Elektronicznej 
Aparatury Pomiarowej „ELPO” (później „Meratronik”)- ważnej, 
dużej firmy działającej na Ochocie. 
 Był jednym z nielicznych wówczas  członków kadry kierowniczej 
bez legitymacji partyjnej, do tego byłym żołnierzem Armii Krajo-
wej. Jestem pewna, że gdyby wstąpił  do partii awansowałby szyb-
ko w swojej branży. Był wybitnym fachowcem, szanowanym, ce-
nionym i opiniotwórczym.  
Korzystałam z jego przychylności, we wczesnych latach  szczegól-
nie jako opiekuna i sponsora miejsc pamięci narodowej. To jego 
firma sfinansowała w 1987 roku budowę miejsca przy Kaliskiej 11,  
upamiętniającego  powstańczą Redutę Kaliską. 
Od 1991 roku moja współpraca z Wojciechem Marcinkiewiczem 
bardzo się zacieśniła . Został  członkiem Dzielnicowego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na Ochocie reprezentując  
Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej IV Obwodu. Byłam sekreta-
rzem Komitetu. Wojciech Marcinkiewicz wniósł do Komitetu swo-
je doświadczenie  
i wiedzę. Uważny i wyważony w sądach dbał o prawdę historyczną, 
starał się nie dopuszczać do instrumentalnego, również dla celów 
politycznych, wykorzystywania kombatantów. Potrafił  stanowczo 
wyrażać swoje opinie , nawet   wbrew koniunkturalnym interesom. 
Swoim spokojem i wysoką kulturą osobistą nadawał ton spotka-
niom Komitetu. Ufałam Mu i polegałam na Jego zdaniu. Uczestni-
czył aktywnie w podejmowaniu wszystkich decyzji tego forum.  
Był inicjatorem wielu ważnych działań. To z jego inicjatywy upa-
miętniono między innymi: przy ul.  Barskiej 4 zdobycie przez po-
wstańców1 sierpnia 1944 r.  zakładu księży  Orionistów „Antonin”,   
przy ul. Wawelskiej 60 i ul. Prezydenckiej  wejścia i wyjścia z ka-
nałów, którymi przebijali się 11 sierpnia powstańcy z Reduty  
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Wawelskiej, postać ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” 
poprzez  nadanie jego imienia ulicy łączącej  Białobrzeską z Aleja-
mi Jerozolimskimi.  
Starał się skutecznie  o wieloletnie dofinansowanie przez Urząd 
Dzielnicy Ochota  wydawanych przez środowisko  materiałów hi-
storycznych,  czy pomoc  władz samorządowych Ochoty przy orga-
nizowaniu dorocznych uroczystości przy Mauzoleum  żołnierzy AK 
IV Obwodu w Pęcicach. Wojciech Marcinkiewicz wpoił  (wiem, że 
nie tylko mnie) głęboki szacunek dla powstańców jednocześnie 
ucząc wyciągania wniosków płynących z historii dla  tworzenia 
bieżących wydarzeń.  
Ostatnie wspólnie prowadzone z Wydziałem Kultury prace doty-
czyły remontu miejsca pochówku dowódcy IV Obwodu  Armii 
Krajowej Ochota  „Grzymały” na cmentarzu wilanowskim oraz kpt. 
Lucjana Dobaczewskiego „Korwina” na cmentarzu czerniakow-
skim. Szczególnie duży wysiłek poniósł  mimo sporych kłopotów 
ze zdrowiem Wojciech Marcinkiewicz przy uruchamianiu  procedu-
ry nadania statusu grobu wojennego bardzo skromnemu i zniszczo-
nemu nagrobkowi „Korwina” oraz znalezieniu środków finanso-
wych i wyremontowaniu tego tak bardzo ważnego dla środowiska 
żołnierzy IV Obwodu AK miejsca. 
 Nie sposób pominąć (pisząc o Wojciechu Marcinkiewiczu) roli 
jaką odegrała jego żona Władysława Marcinkiewicz, w jednej oso-
bie asystentka i doradca Prezesa,  dokumentalistka środowiska IV 
Obwodu AK. Wierzę głęboko, że Władysława Marcinkiewicz, wy-
brana wolą członków środowiska IV Obwodu AK Ochota na Preze-
sa Zarządu będzie dalej realizowała idee i plany Wojciecha Marcin-
kiewicza. To dobry moment dla złożenia gratulacji środowisku traf-
nego wyboru oraz wspólnej deklaracji udzielenia Jej  jak najdalej 
idącego wsparcia. Również ze względu na pamięć i szacunek dla 
życia i dorobku Wojciecha Marcinkiewicza. 
Ostatni akapit wspomnienia o Wojciechu Marcinkiewiczu powin-
nam pisać już pod imieniem Halina, zarezerwowanym dla osób bli-
skich i przyjaciół. To wspomnienie o Wojtku, osobie bardzo skrom-
nej i wstrzemięźliwej w słowach, ale życzliwej i umiejącej okazy-
wać sympatię w dobrych słowach i uczynkach. Byłam bardzo za-
szczycona otrzymując od Włady i Wojtka zaproszenia  
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do ich wiejskiej, urokliwej sadyby wiejskiej we wsi  Sade Budy, 
również na spotkania przy pełnym wspomnień, żartów i pieśni  har-
cerskim ognisku b. żołnierzy IV obwodu, harcerzy Szarych Szere-
gów. A wspólne spacery przez zagajnik, łąki, leśne polany i chasz-
cze, czy amatorskie ale profesjonalne wędzenie wielkanocnych wę-
dlin a potem  nieśpieszny odpoczynek na hamaku i przygotowany 
przez Władę posiłek na werandzie będą dla mnie dobrym , serdecz-
nym wspomnieniem.  
Mimo, że mogę obecnie odwiedzać Wojtka tylko na cmentarzu 
przy Młynarskiej¨ jest i pozostanie  osobą ważną w moim życiu 
zawodowym i osobistym.  
 

4.2. Zespół  Szkół Nr 26  im. Bohaterów  
Powstania Warszawskiego 1944 

W grudniu ubiegłego roku pożegnaliśmy chrzestnego sztan-
daru szkoły, byłego żołnierza AK, Harcerza Szarych Szere-
gów, uczestnika walk Powstania Warszawskiego 1944 r. na 

Ochocie –  
p. Wojciecha Marcinkiewicza. 

 Był wieloletnim Przewodniczącym Śro-
dowiska Żołnierzy IV Obwodu Armii 
Krajowej Warszawa-Ochota, członkiem 
Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa Warszawa-
Ochota. Autorem książki „Szare Szere-
gi na Ochocie”. Inicjatorem tablic upa-
miętniających ochockie wydarzenia z 
sierpnia 1944r. m.in. „Reduta Kaliska”, 

„Reduta Wawelska”. 
Z Zespołem Szkół Nr 26 na Ochocie związany były wielolet-
nią „przyjaźnią”, której początki związane są z nadaniem 
szkole imienia „ Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944” 
w 2007roku.Pan Wojciech Marcinkiewicz został jednym z 
czterech chrzestnych sztandaru naszej szkoły i wraz z przyby-
łymi wówczas na uroczystość władzami dzielnicy otworzył 
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szkolną Izbę Pamięci poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. 
W kolejnych latach uczestniczył we wszystkich ważnych uro-
czystościach i spotkaniach min. obchodach 40-lecia szkoły, 
spotkaniach wigilij-
nych, uroczystościach 
związanych z patronem 
szkoły. Spotykał się z 
młodzieżą na lekcjach 
poświęconych II woj-
nie i Powstaniu War-
szawskiemu. Ostatnie 
miało miejsce podczas 
I Rajdu Pieszego Śla-
dami Powstania War-
szawskiego po Ocho-
cie we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas p. Wojciech Mar-
cinkiewicz wręczał zwycięskiej drużynie Puchar i po raz 
ostatni opowiedział zebranym o swoich powstańczych przeży-
ciach.  
Z inicjatywy p. Marcinkiewicza młodzież naszej szkoły każ-
dego roku uczestniczy w uroczystościach rocznicowych bitwy 
pęcickiej przy Pomniku-Mauzoleum, wraz z kombatantami, 
przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami Pę-
cic. 
 Od ubiegłego roku szkoła nasza jest formalnie poprzez nada-
nie przez dzielnicowy Komitet Ochrony Walk i Męczeństwa 
Ochota opiekunem miejsc pamięci - mogił poległych dowód-
ców AK IV Obwodu Ochota - mogiłach ppłk. Mieczysława 
Sokołowskiego „Grzymały” oraz  kpt. Lucjana Dobaczew-
skiego „Korwina”.  6 października 2011 r. miała miejsce uro-
czystość odsłonięcia tablic poświęconych obu poległym żoł-
nierzom, podczas których uczniowie naszej szkoły wraz były-
mi powstańcami min. p. Wojciechem Marcinkiewiczem trzy-
mali wart ę honorową.  
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 Odszedł wspaniały człowiek, 
przyjaciel młodzieży, nauczyciel, 
którego będzie nam brakować. 
   Dyrekcja, nauczyciela i uczniowie  
         Zespołu Szkół Nr 26 

 
 
 
 

Wspomnienie 
W grudniu ub. roku pożegnaliśmy pana Wojciecha Marcin-

kiewicza – byłego żołnierza AK i Uczestnika Powstania Warszaw-
skiego. Był on dla naszego środowiska szkolnego  kimś bardzo bli-
skim. Przewodniczył Środowisku Żołnierzy AK IV Obwód Ochota. 
Był chrzestnym naszego Szkolnego Sztandaru.  

Do ostatnich chwil swego życia współpracował ze swoimi 
kolegami kombatantami 
i szkolną społecznością. 
Ba r d zo  a k t ywn i e 
uczestniczył w życiu 
szkoły, współorganizo-
wał z nami Rajdy i Pik-
niki  Integracyjne. Zaw-
sze czuliśmy jego obec-
ność, jego ciepło i ser-
deczny kontakt z mło-
dzieżą. Jeszcze w pa-
mięci mamy ostatni 
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Rajd Pieszy „Śladami Powstania 
Warszawskiego 1944”, którego był 
współorganizatorem. Jego wiedza, 
doświadczenie i patriotyzm były 
dla nas wzorem. Młodzież chętnie 
słuchała jego wspomnień. Potrafił 
ciekawie opowiadać, dzielić się z 
nami swoimi przeżyciami i do-
świadczeniami. Będzie nam tych 
jego historii brakowało.  
Zachowamy go, jego opowieści 
głęboko w  pamięci i w sercach.  
 
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 26 
   nauczycielk i : 
Barbara Gurda, Halina Grabowska 
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5. Komunikaty 
 

5.1 Zmiana adresu siedziby  
Okr ęgu Warszawa ŚZŻAK  

 
Siedziba Okręgu Warszawa ŚZŻAK została przeniesiona  
z ul. Koszykowej  do budynku  PASTY, siedziby ZG ŚZŻAK,  
adres:  ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, V p. Tel. 22 628 15 74 

 
5.2 Msza święta za duszę   

śp. Wiesława Perlikowskiego  ps. "Orlik"  
 
W 69 rocznicę śmierci oraz za poległych i pomordowanych harce-
rzy Szarych Szeregów z drużyny OC-100 zostanie odprawiona  
17 maja 2013 r. (piątek) o godz. 17:00 w kościele św. Jakuba 
przy pl. Narutowicza. 
 

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków  
Środowiska  Żołnierzy AK IV Obwód Ochota 

podjęta na zebraniu wyborczym  
w dniu 27 listopada 2012 

 
Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej, postanawia udzielić Zarządowi i Komisji absolu-
torium. 
Jednocześnie, Walne Zgromadzenie wyraża podziękowanie wszyst-
kim Koleżankom i Kolegom członkom ustępującego Zarządu za 
aktywną prace na rzecz Środowiska. 
Walne Zgromadzenie, kieruje szczególne podziękowania do Hono-
rowego Prezesa Zarządu Kolegi Wojciecha Marcinkiewicz za 
wkład w działalności Środowiska i utrzymywanie silnych koleżeń-
skich więzi jego członków. 
Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie podjęło jednomyślnie. 
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7. Protokół Zebrania walnego  
(sprawozdawczo-wyborczego)  Środowiska   

Żołnierzy IV Obwodu AK 
Zebranie odbyło się w II terminie 27 listopada 2012 roku. (Lista 
obecnych w załączeniu). 
Zebranie otworzył przewodniczący Środowiska Wojciech Marcin-
kiewicz. Poinformował zebranych, że w okresie sprawozdawczym 
zmarło 24 członków Środowiska. Zebrani uczcili pamięć zmarłych 
chwilą ciszy. 
W zebraniu uczestniczyło  15 członków Środowiska. 
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Witold  Radzikowski, 
Stanisław Tymkiewicz i Zbigniew Łakomski. 
Wybrano skład prezydium zebrania walnego w składzie: Witold 
Gutkowski, Jerzy Róża, Bogdan Bartnikowski. 
Przewodniczący Wojciech Marcinkiewicz omówił porządek zebra-
nia i dokonano wyboru przewodniczącego zebrania. W wyniku gło-
sowania został nim Witold Gutkowski. Zebrani przegłosowali jego 
wybór jednomyślnie. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania przeprowadzono wybór 
Komisji Wyborczej. Po zgłoszeniu kandydatów wybrano komisję w 
składzie: Westyna Gójska, Jan Kowalski, Bogdan Bartnikowski. 
Przeprowadzono wybór Komisji Wnioskowej. Wybrano do niej 
Władysławę Marcinkiewicz i Wiesława Ostrowskiego. 
Wojciech Marcinkiewicz odczytał protokół z poprzedniego zebra-
nia sprawozdawczo-wyborczego. Zebrani jednogłośnie uznali, że 
ustępujący Zarząd realizował w swoim działaniu zalecenia wynika-
jące z protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Zarządu nie było czytane, gdyż zostało 
one opublikowane w 74 numerze Informacji-Biuletynu Środowiska. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Wi-
told Gutkowski. 
Następnie odbyła się dyskusja, w której wystąpili: 
Czesław Łukasik mówił o organizacji i przebiegu dorocznej uro-
czystości w Pęcicach. Uroczystość ta została przejęta przez wójta 
gminy Michałowice i proboszcza parafii w Pęcicach. O żyjących 
jeszcze uczestnikach walki  (– zostało ich trzech –) nikt już nie  



 17 

pamięta. Wyraził ubolewanie, że w ostatnich latach nikt już  
o uczestnikach walki nie pamięta. 
Jerzy Róża  - w sprawozdaniu Zarządu zbyt mało uwagi poświęco-
no  nakładowi  pracy na rzecz upamiętnienia grobów „Grzymały” 
 i „Korwina”. 
Wojciech Marcinkiewicz – ZG ŚZŻAK sporządził instrukcję doty-
czącą działalności zarządów i sprawozdawczości składającą się  
z 37 punktów. Jest brak zainteresowania działalnością związaną  
 upamiętnianiem miejsca walk czy poległych żołnierzy. Istnieje 
plan działania na wiele lat naprzód, podczas gdy środowisko b. żoł-
nierzy AK kurczy się w bardzo szybkim tempie. O rzeczywistych 
potrzebach kombatantów wcale się nie mówi. Koszty utrzymania  
w domach opieki uniemożliwiają kombatantom korzystanie z nich.  
W ostatnich latach jesteśmy pomijani w odznaczeniach. Środowi-
sko starzeje się w związku z czym coraz mniej członków jest w sta-
nie pracować na rzecz środowisk. Czyniliśmy starania aby  człon-
kom honorowym przyznać status członka zwyczajnego w celu 
umożliwienia ludziom stosunkowo młodym pełnienie funkcji  
w zarządach. W naszym środowisku 5 wniosków o przyznanie sta-
tusu członka zwyczajnego zostało rozpatrzone pozytywnie. W usta-
wie o weteranach łączy się kombatantów z lat wojny z represjono-
wanymi w okresie PRL. Prezes  uważał, że nie można łączyć repre-
sjonowanych z okresu PRL z kombatantami. 
Wojciech Mieroszewicz wyraził ubolewanie, że w protokole spra-
wozdawczo-wyborczym nie ma wzmianki o powołaniu Wojciecha 
Marcinkiewicza na Honorowego Prezesa Środowiska. Problem po-
łączenia kombatantów z represjonowanymi w czasach PRL to 
skomplikowany problem prawny. Wiąże się to m.in. z odszkodowa-
niami, jakie represjonowanym przyznano. 
Wiesław Ostrowski podkreślił wagę  przyznania członkom nadzwy-
czajnym uprawnień członka zwyczajnego. Są koła mające tylko po 
kilku członków zwyczajnych, a znacznie więcej nadzwyczajnych, a 
mimo to działają prężnie. Nam też bardzo potrzebni są młodsi 
członkowie w zarządzie. Funkcjonowanie naszego środowiska to 
zasługa zarządu i przewodniczącego. Należy się im specjalne po-
dziękowanie. 
Na tym dyskusję zakończono. 
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8. Protokół z nadzwyczajnego zebrania    
Środowiska IV Obwodu  AK Ochota  

w dniu 29 stycznia  2013  roku. 
 
Zebranie otworzył  wiceprzewodniczący Środowiska  kol.  Bogdan 
Bartnikowski. 
 Na przewodniczącego obrad, zebranie wybrało kol. Witolda 
Gutkowskiego. 
 Prowadzenie zebrania  przejął od kol. Bogdana Bartnikow-
skiego kol. Witold Gutkowski. 
 Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 21 stycznia 
2013 r. kol. Stanisława Tymkiewicza  ps. „Michał” 
W związku ze śmiercią kol. Wojciecha Marcinkiewicza w dniu  
16 grudnia 2012 roku konieczne stało się uzupełnienie składu  
Zarządu Środowiska i wybór nowego przewodniczącego. 
Kol. Witold Gutkowski zaproponował  wybranie do Zarządu   
kol. Władysławy Marcinkiewicz 
 Zebrani jednogłośnie  przyjęli tę kandydaturę. 
 Następnie kol. Witold Gutkowski zaproponował, aby prze-
głosować kandydaturę kol. Władysławy Marcinkiewicz na stanowi-
sko przewodniczącej Zarządu środowiska. 
 Odbyło się głosowanie i zebrani jednogłośnie wybrali  
kol. Władysławę Marcinkiewicz na stanowisko przewodniczącej 
środowiska. 
Na tym zebranie zakończono. 
           Protokółował: Bogdan Bartnikowski 
 

9. Tezy dotyczące działania ŚZŻAK  
w latach 2012-2015 

Na spotkaniu Prezesa ZG Związku p. Stanisława Oleksiaka z prze-
wodniczącymi zarządów środowisk  i kół Okręgu Warszawa w dniu 
21 lutego 2011 usłyszeliśmy. że Zjazd Związku zostanie zwołany  
w pierwszych miesiącach 2012 roku. 
 Pragniemy przekazać Komisji  stanowisko naszego środowi-
ska odnośnie funkcjonowania organów Związku . Mamy nadzieję, 
że materiał ten będzie wykorzystany  przy opracowaniu tez zjazdo-
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wych i podczas wyborów nowych władz Związku. 
  Paragraf 6 statutu w punktach 1 do 5 określa cele związku . 
Naszym zdaniem żaden z tych punktów nie jest należycie realizo-
wany. 
 Pkt. 1 głosi: Celem Związku jest dobro kraju i obrona jego 
integralności  i suwerenności. Obserwujemy upadek przemysłu, 
zapaść rolnictwa, milionowe bezrobocie, upadek oświaty i nauk, 
nieudolność w zarządzaniu majątkiem narodowym. Kompromitują-
cy stan sądownictwa. Pomiatanie godłem państwowym, znieważa-
nie najważniejszych urzędników państwowych.”Zadymy” w asy-
ście osobników przybranych w biało czerwone opaski. 
 Zarząd Główny, o ile nam wiadomo, nie zajął żadnego stano-
wiska, nie podjął  nawet próby oceny tych zjawisk, zagrażających 
w sposób oczywisty suwerenności naszego państwa. 
 Pkt. 2  głosi: „Obrona dobrego imienia  i pamięci Armii Kra-
jowej  i jej żołnierzy opieka nad nimi i ich rodzinami, oraz zapew-
nienie im pomocy. 
Odnośnie „obrony godności” – Brak reakcji  na niezliczone publi-
kacje  produkowane przez  „historyków sponsorowanych”, lub  
po prostu niekompetentnych. W tych publikacjach zarzuca się nam  
mordowanie Żydów, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Nie ma 
niegodziwości, która nie byłaby przypisywana  żołnierzom Armii 
Krajowej. 
I nie chodzi tu o jednostki czy grupy, lecz AK jako organizacji. 
Odnośnie „opieki i pomocy” – Kombatanci polscy, żołnierze Armii 
Krajowej, żyją  łagodnie to określając  w dużym niedostatku. Skła-
da się na to wiele przyczyn np. utrudniony dostęp do szkół wyż-
szych, wyższych stanowisk w administracji i gospodarce itp., 
Aktualnie obserwujemy utrudniony dostęp do leczenia ambulatoryj-
nego, szpitalnego, sanatoriów. Lekarze nie lubią leczyć ludzi sta-
rych. Rozwiązaniem są przychodnie kombatanckie, lecz ich ilość 
jest systematycznie ograniczana a nawet ulegają likwidacji. Komer-
cjalizacja opieki zdrowotnej jest wg naszej oceny posunięta do ab-
surdu. 
    Kombatantom, ludziom  starym i niezamożnym żyje się bardzo 
ciężko. 
Władze organizacji kombatanckich  zachowują się tak , jakby ten 

 20 

problem nie istniał. Działalność władz  ŚZŻAK ogranicza się do  
mobilizowania członków do udziału w niezliczonych uroczysto-
ściach, paradach, pielgrzymkach i najróżniejszego rodzaju celebrze. 
 Proponujemy skoncentrowanie uwagi naczelnych władz  
ŚZŻAK  na próbach  polepszenia  bytu kombatantów. 
Szczególnie  należy dążyć do: 
∗ Rozbudowy sieci domów kombatanta. Dodatkowy problem 

to bezsensownie wysokie  koszty pobytu, na poziomie cen 
hotelowych. 

∗ Ułatwienie dostępu do lekarzy i leków, których koszt winien 
być, choćby częściowo refundowany. 

∗ Zapewnienie ochrony prawnej – przed samowolą urzędni-
ków, przemocą otoczenia, czasem rodziny. 

Zdajemy sobie sprawę,  że są to tezy trudne do zrealizowania, jed-
nak podjęcie prób rozwiązania problemów bytowych kombatantów  
powinno stać się podstawowym celem władz naszej organizacji. 
 Pkt. 3.— „zacieśnienie więzi koleżeńskiej”- Śladowe oznaki 
działania można zaobserwować na szczeblu środowisk. Na szcze-
blach wyższych działania takie w ogóle nie występują. 
 Pkt. 4 – „badanie, utrwalanie, upowszechnianie historii”.  Nie 
zaobserwowaliśmy nawet próby  opracowania jednolitej metody 
dokumentowania  wydarzeń z czasu wojny. 
Sprawa weryfikacji , łączenia w zbiory relacji świadków wydarzeń . 
Te prace mogą być wykonane  w podstawowych komórkach Związ-
ku. Tylko z nich  może powstać prawdziwa historia Armii Krajo-
wej. Od zgrupowania poprzez obwód, obszar. Materiały historycz-
ne,  syntetyczna forma, musza być opracowane wg jednolitej meto-
dy. Metody tej nie ma. Rodzą się natomiast mity i legendy. Nie 
wiemy, czy 106 Dywizja Piechoty AK to  mit, czy prawda histo-
ryczna.  „Miecz i Pług” to bohaterowie, czy agenci Gestapo? 
 Pkt. 5 –  „współpraca z innymi organizacjami kombatancki-
mi”.  Punkt niesłychanie ważny. Konieczna jest odpowiedź na pyta-
nie  czy ma powstać jedna organizacja żołnierzy, uczestników II 
wojny światowej, czy też dążymy do utrzymania stanu obecnego, 
gdzie funkcjonują dziesiątki jeśli nie setki, wzajemnie się zwalcza-
jących organizacji kombatanckich? 
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 Na szczeblu środowisk i kół konieczne jest usunięcie zaległo-
ści w zakresie odznaczeń i awansów. Wszystkie relacje i pamiątki 
winny być przekazane do Archiwum Czynu Niepodległościowego  
w Archiwum Akt Nowych. 

Opracował: Wojciech Marcinkieiwcz 

 
10. Z żałobnej karty 

 
21 stycznia 2013 roku  w wieku 86 lat  zmarł 

śp. Stanisław Paweł Tymkiewicz 
pseud. „Michał” 

Harcerz, żołnierz AK, kapitan WP 
Uczestnik Powstania Warszawskiego w 426 plutonie 

IV Obwodu AK- Ochota 
W zmarłym Koledze straciliśmy wieloletniego członka zarządu 

oraz cennego badacza i autora książek o historii Ochoty 
walczącej w latach 1939 – 1944 

 

11. Wiersz Tadeusza Zielińskiego 
 
 
Porucznik Kubuś z AK 
Wojtek Marcinkiewicz 
Dowodził Kompanią Ochocką  
Sformowaną  z Żołnierzy AK 
Z Powstania Warszawskiego 
Z Obozów Koncentracyjnych 
Z Oflagów, z katowni UB 
Na rocznicowych uroczystościach 
Na wtorkowych zebraniach 
Ludzi ubywało 
Czas zabijał jak kule 
Pogrzebów przybywało 
Sztandar pochylał się 
Nad grobami 
Kubuś dzielnie dowodził 
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Przegrupowania były 
Zapasowi żołnierze 
Kompanię uzupełniali 
Kubuś w depresję popadł 
Pożegnał się z nami 
Zapasowa Władka 
Dowódcą została 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Lata młodzieńcze (zdjęcia prywatne p. W. Marcinkiewicz) 
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