
   

ŚWIATOWY ZWI ĄZEK ŻOŁNIERZY  
ARMII KRAJOWEJ 
Okręg WARSZAWA 

ŚRODOWISKO IV Obwodu OCHOTA 
ul. Zielna 39 

00-108 Warszawa  

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA NR 84 

CZERWIEC 2015 
ISSM 1896 – 9941 

Biuletyn Środowiska żołnierzy Armii Krajowej  
IV Obwodu OCHOTA Okręgu Warszawa,  

wydawany od marca 1983 roku. 

 2 

SPIS TREŚCI 
 

 
1. Słowo wstępne — Nasz Sierpień ………………..3 

2. Komunikaty ……………………………………..4 

2.1     Dodatek Nadzwyczajny ………………………...4 

2.2     Uroczystości w Pęcicach ………………………..5 

2.3    Uroczystości w 71 rocznicę wybuchu Powstania   
Warszawskiego na Ochocie …………………….6 

2.4     Opieka lekarska …………………………………7 

2.5    Koordynator ds. Kombatantów ………………….8 

2.6    Odznaczenie Kolegi Tadeusza Zielińskiego …….8 

3.      Tabliczki informacyjne QR ……………………...9 

4.      Lekcja patriotyzmu dla przedszkolaków ………..10 

5. Moja droga wojenna  …………………..………..14 

6. Pro Patriae  - wiersz ………………………...…..17 

7. Z żałobnej karty …………………………..…….18 

 

Biuletyn ukazuje się dzięki dofinansowaniu  Urzędu Dziel-

nicy Ochota m.st. Warszawa. 

 
 
 
 



 3 

1. Nasz Sierpień 2015 
 
To już siedemdziesiąt jeden lat mija od pamiętnej godziny W, 
rozpoczynającej Powstanie Warszawskie. Byliśmy młodzi, 
pełni zapału, niecierpliwie czekający na sygnał do walki ze 
znienawidzonym okupantem. Ściskaliśmy w młodych dło-
niach granaty, pistolety i nieliczne empi ufni w zwycięstwo, 
które zdawało się być na wyciągnięcie ręki, lada chwila!  
A potem miała już być tylko radość z wywalczonej wolności, 
którą nam odebrano we wrześniu 1939 roku. 
Było inaczej, niż marzyliśmy. Jedenastego sierpnia zamilkły 
nasze ochockie reduty. Nie starczyło sił do dalszej walki  
z esesmanami, wermachtowcami i szczególnie zbrodniczymi 
ronowcami. Ale nie kapitulowaliśmy! Odeszliśmy z Ochoty, 
przez Pęcice, gdzie stoczyliśmy krwawą walkę, do Lasów 
Chojnowskich, by zebrać siły, by uzbroić się do dalszej walki 
i wrócić do walczącej Warszawy. 
Za nami zostali bezbronni mieszkańcy dzielnicy Ochota – 
naszej dzielnicy, w której przygotowywaliśmy się do powsta-
nia przez długie dni i miesiące ponurej okupacji. Odejście 
oddziału „Grzymały”, a potem „Gustawa” i „Stacha” z Ocho-
ty to była dramatyczna decyzja, ale niestety konieczna. Wie-
rzyliśmy, że wrócimy, że zwyciężymy. 
Mija siedemdziesiąt jeden lat od tamtych dni. Mało już jest 
uczestników Powstania wśród dzisiejszych warszawian. Ale 
trwamy! Tak samo uparcie, jak wtedy, w sierpniu 1944 roku. 
By wspominać, by mówić współczesnym warszawiakom  
o naszej walce o wolność stolicy. To nasz żołnierski obowią-
zek wobec tych, których już wśród nas nie ma … 

Bogdan Bartnikowski 
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2. Komunikaty 
 

2.1.Dodatek Nadzwyczajny –zdjęcia i opisy wykonane 
przez Konrada Szabelewskiego 

 

Zamieszczamy ponownie zdjęcia wykonane w pierwszych i 
ostatnich dniach   Powstania Warszawskiego przez kolegę 
Konrada Szabelewskiego, uczestnika uwiecznionych  wyda-
rzeń. Opisy zdjęć pochodzą od ich autora. Zdjęcia te opubli-
kowaliśmy w poprzednim numerze naszego Biuletynu. Nigdy 
wcześniej nie były one publikowane.  
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2.2. Ramowy program uroczystości  
w 71. rocznicę wybuchu Powstania  

Warszawskiego oraz  bitwy i egzekucji  
w Pęcicach 

 
2 sierpnia, niedziela 
 
godz. 8.30 przyjazd autokaru na ulicę Niemcewicza 5 róg 
Asnyka w Warszawie (zbiórka osób przy tablicy upamiętnia-
jącej walki powstańcze na Ochocie   w sierpniu 1944 r. -  
ul. Niemcewicza 5) 
godz. 9.00 odjazd autokaru do Pęcic 
ok. godz. 9.30 przyjazd do Pęcic 
ok. godz. 15.00 wyjazd z Pęcic 
ok. godz. 16.00 przyjazd na ul. Niemcewicza 5 róg Asnyka  

w Warszawie 
 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W PĘCICACH 
10.00 – Koncert poetycko-muzyczny z okazji 71. rocznicy 
wybuchu Powstania        Warszawskiego 
11.00 – Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych 
powstańców warszawskich w Pęcicach 
12.10-12.20 – przemarsz uczestników uroczystości na cmen-
tarz powstańczy  w Pęcicach  

 
POMNIK— MAUZOLEUM  

NA CMENTARZU POWSTAŃCZYM  W PĘCICACH 
 
12.25–Uroczysty Apel Pamięci przed Pomnikiem-Mauzoleum 
oraz składanie wieńców i wiązanek kwiatów 
13.55 – wyprowadzenie sztandarów,  
      zakończenie uroczystości. 
 

 6 

2.3. 71 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK 
POWSTAŃCZYCH NA OCHOCIE 

 
Termin: 11 sierpnia  2015 r. (wtorek) 
Miejsce: Kościół św. Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38 
 
godz. 17.00 – uroczysta Msza Święta za dusze poległych 
i pomordowanych żołnierzy IV Obwodu Armii Krajowej 
Warszawa-Ochota w 71. rocznicę zakończenia  walk po-
wstańczych na Ochocie 
 
ok. godz. 18.00 -  uroczysty przemarsz do miejsc pamięci na-
rodowej upamiętniających wydarzenia z 1944 r., złożenie 
kwiatów oraz zapalenie zniczy w następujących miejscach: 
 
*symboliczna mogiła na terenie przykościelnym św. Jakuba 
Apostoła – symboliczny grób ziemny z krzyżem na placu 
przykościelnym parafii św. Jakuba. Dwukrotnie w latach woj-
ny cmentarz przykościelny parafii św. Jakuba stawał się tym-
czasowym cmentarzem grzebalnym. Znaleźli w nim czasowe 
miejsce spoczynku polegli i pomordowani żołnierze oraz 
mieszkańcy Ochoty, broniący Ochoty we wrześniu 1939 ro-
ku, a także polegli  i pomordowani powstańcy oraz mieszkań-
cy dzielnicy w Powstaniu Warszawskim 1944 r. 
* ul. Barska 4 „Antonin” - tablica upamiętniająca zdobycie 
„Antonina”  (domu  księży Orionistów)  przez żołnierzy Ar-
mii Krajowej w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego 
 
* ul. Barska 4 – tablica upamiętniająca publiczną egzekucję 
więźniów Pawiaka 10.02.1944 r. 
 
* ul. Kaliska róg Joteyki „Reduta Kaliska” - tablica upamięt-
niająca walki powstańcze    IV Obwodu Armii Krajowej War-
szawa-Ochota w dniach 1-10 sierpnia 1944 r. 
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* ul. Grójecka 39 (Dom Akademicki ) – informacja na bu-
dynku o 2 miejscach pamięci narodowej  znajdujących się  
na dziedzińcu i na klatce schodowej upamiętniających tra-
giczne wydarzenia z sierpnia 1944 r. 
1. MIEJSCE PAMIĘCI NA DZIEDZIŃCU   
w latach 1939 -1944 w domu przy  ul. Grójeckiej 93 była 
siedziba żandarmerii niemieckiej. Tu w czasie okupacji 
Niemcy rozstrzelali duże grupy mężczyzn. 
2. MIEJSCE PAMIĘCI NA KLATCE SCHODOWEJ    
miejsce straceń na klatce schodowej i w piwnicy. W tych 
miejscach w czasie okupacji w latach 1939-1944 rozstrzela-
no duże grupy mężczyzn. 
 
* ul. Wawelska 60 „Reduta Wawelska”- tablica upamiętnia-
jąca walki oddziału   IV Obwodu Armii Krajowej Warszawa
-Ochota w dniach 1-11 sierpnia 1944 r. 
 
* ul. Wawelska 60 – tablica upamiętniająca przejście kanała-
mi obrońców ”Reduty Wawelskiej” podczas Powstania War-
szawskiego 1944 r. 
 
* ul. Mianowskiego 15 – tablica upamiętniająca rozstrzelanie 
wielu Polaków 11 sierpnia 1944 r. Po upadku powstańczej 
„Reduty Wawelskiej” wymordowano kilkadziesiąt  osób,   
w tym wszystkich rannych i wielu cywilnych mieszkanców 
domów. Jednym  z zamordowanych był ks. prof. Jan Sala-
mucha. 

2.4. Opieka lekarska 
Komunikat Okręgu Warszawa ŚZŻAK 

Ostatnio zaktualizowana Ustawa o Kombatantach uprawnia 
kombatantów do uzyskania wizyty u lekarza w ciągu siedmiu 
dni od dnia zgłoszenia.  
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W celu skorzystania z tych uprawnień w chwili zgłoszenia 
należy przedstawić „Za świadczenie o uprawnieniach kom-
batantów i osób represjonowanych”. W przypadku zignoro-
wania tych uprawnień, osoby, które tego doświadczyły  prosi-
my o pisemne powiadomienie Zarządu Okręgu podając:   
nazwę przychodni, szpitala, datę i miejsce, gdzie dana sytu-
acja się zdarzyła; czy w rejestracji czy w gabinecie lekarskim. 
W tym ostatnim przypadku prosimy o podanie imienia i na-
zwiska lekarza, oraz jego specjalności. 
Podpisał Prezes Zarządu Okręgu Warszawa Stanisław Kra-
kowski i Z-ca Prezesa  dr med. Wacława Kalbarczyk. 

2.5.  Koordynator ds. Kombatantów 
 

Koordynatorem ds. Kombatantów jest kolega  Mirosław 
Chada. Realizuje on program „Szacunek i Pomoc”, skiero-
wany do  wszystkich kombatantów II wojny światowej zwią-
zanych z dzielnicą Ochota.  
Ma swoją siedzibę  pod nowym adresem  Wydziału Pomocy 
Społecznej i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul.  Bia-
łobrzeskiej 26 pokój nr 1. 
 
Godziny urzędowania: poniedziałek oraz piątek  
       w godz. 9.00 -14.00 
 

Tel: 22 578 34 53; Tel. kom.   502 569 533 
 

2.6. Kolega Tadeusz Zieliński udekorowany  
Medalem Pro Patriae 

 Nasz kolega Tadeusz Zieliński żołnierz batalionu „Zośka”, 
uczestnik Powstania Warszawskiego i bitwy pod Pęcicami  
w maju b.r. został przez Kierownika Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych  udekorowany Medalem  
Pro Patriae. 
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3.Tabliczki informacyjne dotycz ące  
działalno ści Armii Krajowej i jej żołnierzy 

 

 
Do zadań Światowego Związku Żołnierzy AK (ŚZŻAK) 
zgodnie ze Statutem należy:  
• Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji 
i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej i Polskiego Państwa 
Podziemnego; 
Prowadzenie i popieranie różnych form działalności nauko-
wej, publicystycznej i popularyzatorskiej dotyczących Armii 
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. 
Stąd zgodnie z decyzją Prezesa Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej podjęto działania dotyczące opracowania 
tabliczek informujących o działaniach Armii Krajowej oraz 
jej żołnierzach. Tabliczki te będą umieszczane w Miejscach 
Pamięci (pomnikach, kopcach, tablicach pamiątkowych, itp.) 
dotyczących działań Armii Krajowej oraz na płytach nagrob-
kowych żołnierzy Armii Krajowej. 

 
 10 

Opracowywanie informacji i umieszczanie tabliczek będzie 
następowało z inicjatywy:  
• Okręgów, Kół i Środowisk ŚZŻAK;  
• rodzin żołnierzy Armii Krajowej 

Marek Cieciura 
członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej 
przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego 

 
Pierwsze tabliczki zostały  umieszczone w budynku „Pasty”, 
w miejscach walk batalionu AK „Łukasiński” na Starym 
Mieście, na nagrobkach żołnierzy tego batalionu oraz  
w 9 miejscach  pamięci walk powstańczych na Ochocie oraz 
w Pęcicach.  

4. Lekcja patriotyzmu dla przedszkolaków 
 
18 maja br. odbyło się w Przedszkolu nr 99  przy ul. Siewier-
skiej 3 spotkanie o szczególnym charakterze, albowiem brały 
w nim udział przedszkolaki.  
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Organizatorem spotkania była dyrekcja przedszkola, 
a  gośćmi  byli przedstawiciele następujących   organizacji 
kombatanckich na Ochocie : 
• Światowy Związek Żołnierzy  Armii Krajowej –  

IV Obwód Ochota, 
• Związek Powstańców Warszawskich – Koło Ochota 
          - Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej  
          i Byłych Więźniów Politycznych Oddział  Ochota, 
          Lotnicze Koło Kombatantów RP i BWP — przy PLL            
„LOT” 
Obecni  byli również  wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wy-
socki oraz  dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Kraw-
czak.  
Celem  spotkania było zapoznanie  dzieci przedszkolnych z 
pojęciem patriotyzmu i uświadomienie im dlaczego kochamy 
Ojczyznę oraz przedstawienie żołnierzy, którzy w swojej 
młodości walczyli za Ojczyznę i gotowi byli dla niej zginąć. 
Spotkanie o takiej tematyce było pierwszym tego rodza-
ju  spotkaniem na Ochocie. 

Idea  organizowania spotkań  młodych  mieszkańców Ochoty 
z kombatantami II wojny światowej  zrodziła się jeszcze w 
marcu, kiedy to na spotkaniu wiceburmistrza  Grzegorza Wy-
sockiego z nauczycielami historii rozważano jak udoskonalić 
nauczanie historii współczesnej w szkołach od klas najmłod-
szych po klasy maturalne. Koordynator ds. kombatantów na 
Ochocie p. Mirosław Chada zaapelował przy tej okazji do 
nauczycieli o pomoc i współpracę w organizowaniu opieki 
nad kombatantami w ramach nowego programu „Szacunek i 
Pomoc”. Program ten został zainicjowany na Ochocie w mar-
cu br.  Ma on na celu  niesienie pomocy kombatantom w taki 
sposób, aby czuli się oni otoczeni szacunkiem na jaki zasłu-
gują i aby nie odczuwali samotności , która jest dla osób star-
szych szczególnie dotkliwa.   
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Na ten apel odpowiedziały dwie nauczycielki: p. Halina Gra-
bowska, nauczycielka informatyki z Zespołu Szkół Nr 26  
z ul. Urbanistów 3 oraz nauczycielka historii p. Danuta Gałę-
ska z Przedszkola nr 99 z ul. Siewierskiej 3. 
P. Halina Grabowska  zgłosiła uczniów – wolontariuszy chęt-
nych  do odwiedzania osamotnionych kombatantów. Akcja 
ta  wymaga starannego przygotowania oraz współpracy wielu 
osób, bo uczniowie jako osoby niepełnoletnie muszą wykony-
wać swoją pracę  pod opieką dorosłych.   
P. Danuta Gałęska po powrocie z marcowego zebrania  
do przedszkola zreferowała sprawę dyrektor przedszkola  
p. Ewie Jakowlew. Dalej sprawy potoczyły się szybko. 
Kiedy dzieci  dowiedziały się od dyrektorki  przedszkola  
o trudnej sytuacji materialnej kombatantów, ich  kłopotach 
z  niepełnosprawnością i brakiem pomocy opiekuńczej  
ze strony lokalnej społeczności oraz poczuciu osamotnienia 
zaofiarowały swoją pomoc kombatantom. Przedszkole nr 99 
jako jedyna placówka wychowawcza przedszkolna i szkolna 
na  Ochocie zaoferowało tego rodzaju pomoc. 
Przy wsparciu wszystkich pracowników przedszkola 
oraz  rodziców dzieci wykonały różne prace plastyczne, które 
następnie zostały sprzedane na kiermaszu. Za uzyskane środki 
zakupiono artykuły wskazane przez kombatantów i ofiarowa-
no im. Powyższe dokonania zostały omówione na spotkaniu 
18 maja. Przedstawiciele kombatantów przyszli podziękować 
za pamięć, okazane serce i  pomoc  oraz wręczyli przedszko-
lakom znaczki pamiątkowe na których przedstawiona jest syl-
wetka orła na tle flagi państwowej. Kombatanci zostali  obda-
rowani  kwiatami – makami co stanowiło nawiązanie do rocz-
nicy bitwy  pod Monte Cassino, obejrzeli  tańce polskie  
w wykonaniu małych gospodarzy oraz wysłuchali pieśni pa-
triotycznych w ich wykonaniu. Sala była  udekorowana flagą 
państwową,  wizerunkiem orła  białego  oraz portretem mar-
szałka  Józefa Piłsudskiego. 
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To spotkanie  zapewne na długo pozostanie w pamięci zarów-
no najmłodszych jak i najstarszych uczestników  
tego spotkania, była to wzruszająca lekcja patriotyzmu. 
Dla uczestników spotkania  stało  się   oczywiste, że patrioty-
zmu trzeba uczyć od najmłodszych lat czyli od przedszkola  
i że właśnie taką udaną próbę podjęto. Dobrze by było konty-
nuować podobne działania nie tylko na Ochocie. Wm 

 

 

 

 

mjr Stanisław Hałaczkiewicz, 
prezes Lotniczego Koła Kom-
batantów w Związku   Komba-
tantów RPiBWP i jego żona 
Alicja                                    

Dyrektor  Przedszkola nr 99 ul Sie-
wierska 3, Pani Ewa Jakowlew 

Dyrektor Archiwum Akt 
Nowych Tadeusz Kraw-
czak, stoi por Jan Witkow-
ski    Prezes Związku Kom-
batantów RPiBWP 
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5. Moja droga wojenna – Stefan Pawlak. 
 
Urodziłem się 1 lutego 1926 roku w Warszawie: mieszkałem 
przy ul. Wareckiej 13. 
Szkołę podstawową  kończyłem w 1939 roku. Od 1 września 
miałem iść do gimnazjum. Okupacja zmieniła plany, szkołę 
średnią  skończyłem na kompletach, a częściowo w Państwo-
wym Liceum Kolejowym. 
Sytuacja rodziny (rodzice i dwie siostry, a także starszy brat 
Franciszek) była trudna. Musiałem pomagać pracując doryw-
czo. W domu panowała  atmosfera patriotyczna, którą stale 
ożywiał mój starszy brat Franciszek. Stale zaangażowany  
w prace konspiracyjne od początku okupacji. Włączałem się  
w każdą możliwą działalność przeciw Niemcom. Wstąpiłem 
do Szarych Szeregów i brałem udział w wielu akcjach 
„Małego Sabotażu”, pisałem na murach „Polska Walczy, 
„Pawiak Pomścimy”, rysowałem kotwicę i malowałem 
wszystkie możliwe hasła o Niepodległej Polsce. W jednej  
z akcji malowaliśmy hasła na ul. Filtrowej na ogrodzeniu Fil-
trów. Zauważyli mnie Niemcy i było „bardzo gorąco”, ale 
udało mi się uciec. Następnie skierowano mnie do szkoły 
podoficerskiej. Nastąpiły częste  tajne spotkania, dotyczące 
znajomości broni, taktyki wojskowej i teorii walki. A także 
ćwiczenia w podwarszawskich lasach (Falenica, Michalin  
i inne). Moim plutonem nr 438 dowodził  Iwo Rygiel (zginął 
pod Pęcicami 2 sierpnia w bitwie z Niemcami). 
Ważnym elementem mojej działalności było zdobywanie bro-
ni, zasadzki na żołnierzy niemieckich i zbieranie im broni,  
a także kupowanie broni od żołnierzy lub handlarzy, przewo-
żenie i magazynowanie jej w konspiracyjnych magazynach. 
Nasza grupa spodziewała się wybuchu Powstania i nie mogła 
się doczekać tej chwili. Na 4 dni przed wybuchem powstania 
byliśmy skoszarowani  w mieszkaniu kolegi przy ul. Krzywe 
Koło 8 (Stare Miasto). 
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1 sierpnia po podaniu hasła  „przyszłam w sprawie maszyny 
do szycia” łączniczka przekazała  rozkaz , że mój pluton 438, 
wcielony do batalionu „Zośka” pod komendą Iwo Rygla  
ps. ”Bogusław” ma się zgłosić na ul. Niemcewicza 7/9. 
IV Obwód Ochota dowodzony przez  ppłk. Mieczysława 
„Sokołowskiego  ”ps. „Grzymała” podjął atak na dom akade-
micki na pl. Narutowicza, niestety ze względu na obwarowa-
nie , bunkry strzelnicze i nasze minimalne uzbrojenie atak nie 
udał się, ponieśliśmy straty, wielu kolegów poległo. 
Ppłk. Grzymała podjął dramatyczną decyzję wyprowadzenia 
z miasta żołnierzy do lasów podwarszawskich, skąd po spo-
dziewanym ze zrzutów  dozbrojeniu mieliśmy wrócić do wal-
czącej stolicy. W nocy z 1 na 2 sierpnia opuściliśmy miasto. 
Uformowani w kolumnę około pięćdziesięcioosobową, szpi-
cę, w której się znajdowałem i stuosobową straż przednią,  
a także kilkadziesiąt  kobiet ze służby sanitarnej i łączności. 
Szliśmy wzdłuż torów kolejki EKD, były potyczki z Niemca-
mi, strzelanina, około szóstej znaleźliśmy się w Regułach. 
Przed parkiem w Pęcicach natrafiliśmy na silne oddziały nie-
mieckie. Wywiązała się tragiczna, nierówna walka. Nieprzy-
jaciel wyposażony w ckm, ciężką broń i powstańcy słabo 
uzbrojeni. Ruszyliśmy natarciem pod dowództwem  
kpt. „Korwina”, byłem w tej grupie z kolegami z mojego plu-
tonu. Poległo natychmiast kilku powstańców, pozostali prze-
bijali się pod ostrzałem w stronę dworu i stawów. Padając 
pod gwizdem kul z karabinów maszynowych dobiegliśmy do 
lasu. Na polu walki zginęło 91 powstańców, w tym bliscy mi 
przyjaciele. Po przegrupowaniu przeszliśmy przez Lasy Sęko-
cińskie  do Lasów Chojnowskich. Dostałem rozkaz nawiąza-
nia kontaktu z kpt. „Józefem” w Grójcu, ale niestety nie mógł 
on pójść na odsiecz Warszawie.  
Spotkałem rodzinę i dowiedziałem się, że mój brat Franciszek 
zginął w czasie akcji w Śródmieściu. 

 16 

Po zakończeniu wojny utrzymywałem kontakt ze środowi-
skiem i kontynuowałem konspirację w WIN.  
13 czerwca 1946 r. zostałam aresztowany przez UB. Śledztwo 
było ciężkie, trwało 30 miesięcy. Byłem szykanowany, bity, 
zmuszany siłą do nieprawdziwych zeznań i wielokrotnie prze-
wożony na rozmaite konfrontacje, najczęściej w nocy. Za 
utrudnianie śledztwa  i nieugiętość byłem często karany kar-
cerem. W celi o wymiarach 1m x 1m wypełnionej wodą, nagi, 
bez możliwości wyprostowania się przez 24 godziny.  Nikogo 
nie wydałem. 
Sprawy w Rejonowym Sądzie Wojskowym były bardzo bru-
talne, a traktowany w więzieniu byłem skandalicznie, zwraca-
no się do mnie per „bandyto”. Skazano mnie na 5 lat więzie-
nia łącznie. W ramach amnestii karę zmniejszono o połowę. 
Siedziałem w sumie 2 lata i 6 miesięcy. 
Po zwolnieniu z więzienia byłem w dalszym ciągu szykano-
wany, musiałem meldować się w M.O., przez nigdzie nie 
chciano mnie zatrudnić. 
W uznaniu mojej działalności otrzymałem: 
• Krzyż Armii Krajowej  i Polska Swemu Obrońcy nada-

ne w Londynie, 
• Krzyż Powstania Warszawskiego 
• Krzyż Partyzancki 
• Medal za Zwycięstwo i Wolność 
• odznakę Akcji Burza. 
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6. Pro Patriae  – Tadeusz  Zieliński 
 

Pod Sieczychami w ataku 
na bastion żandarmerii 
w czterdziestym czwartym roku 
harcmistrz Zośka padł. 
 
Pod Pęcicami w ataku 
na kompanię Wehrmachtu 
harcmistrz Bogusław z plutonu „Zośki” 
padł. 
 
Harcerze – Szare Szeregi 
przez ruiny Warszawy, 
przez błota i wertepy wsi 
szli, walczyli, nie wiedzieli 
że droga prowadzi  
w ponury mrok komunizmu. 
 
Teraz młodzież uczy się, 
buduje, umacnia Trzecią Polskę, 
nie walczy i krwi nie przelewa. 
A to tylko trzy pokolenia… 
 
 

 
 

de.wikipedia.org  
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7. Z Żałobnej Karty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 20 marca br. zmarł nasz kolega,  długoletni chorąży  
Środowiska  Mieczysław Hutnik. Urodził się 1 stycznia 192-
1929r. w Warszawie, w wielodzietnej rodzinie robotniczej, 
która przeprowadziła się z Kresów do stolicy po zakończeniu 
wojny bolszewickiej 1920r i zamieszkała w domu przy  
ul. Kaliskiej 3 na Ochocie. Ojciec pracował w tramwajach 
warszawskich jako zwrotnicowy, a matka pozostawała w do-
mu zajmując się wychowywaniem dzieci.  W 1936r Mietek 
rozpoczął naukę w szkole powszechnej nr 97 przy ul. Tar-
czyńskiej 8 (w budynku szkoły w czasie okupacji i Powstania 
Warszawskiego mieściły się koszary SS). 
Podczas nauki w szkole Mietek zetknął się z „Wilczkami”, 
najmłodszymi przed wojną stopniem harcerzami oraz 
„Zuchami”. Potem przystąpił do „Orląt”, niższego stopnia 
„Strzelców” Okupację niemiecką wspominał Mietek jako 
bardzo ciężką. Ojciec pracował dorywczo i w rodzinie często 
panował głód.  



 19 

W 1943r nastąpił dla Mietka kolejny stopień edukacji – nauka 
ślusarstwa w szkole zawodowej przy ul. Sandomierskiej.  
W tym czasie Mietek zetknął się po raz pierwszy z konspira-
cją. Wzorem innych kolegów z podwórka przystąpił  
do Związku Walki Młodych  - tajnej lewicowej organizacji 
związanej z Polską Partią Robotniczą. W trakcie przynależno-
ści do ZWM-u zajmował się głównie kolportowaniem propa-
gandowej prasy; zajęcia z wiedzy o broni odbył w zasadzie 
czysto teoretycznie. 
O wybuchu Powstania 1 VIII 1944r Mietek w zasadzie nic nie 
wiedział, Chociaż kolega z podwórka ostrzegł go tego dnia 
rano, żeby nie wychodził z domu, bo na Pl. Narutowicza może 
być niebezpiecznie. 
Po godz. 16-ej rozpoczęła się  strzelanina – to powstańcy za-
atakowali  Dom Akademicki. 
Z kilkoma innymi osobami udało mu się przechodząc kolejno 
z domu do domu dotrzeć do budynku przy ul. Filtrowej 71A, 
na rogu z ul. Krzyckiego, gdzie na klatce schodowej przecze-
kał noc z 1 na 2 VIII 1944r.  Nad ranem usłyszał podawany 
przez uliczne megafony komunikat niemiecki, że można wra-
cać do domów Do mieszkania dotarł przed południem 2 VIII 
1944r. Przechodząc obok siedziby zakładu wychowawczego 
księży „Orionistów”  nazywanego „Antoninem” zobaczył lu-
dzi wynoszących przez wyrwę w murze od strony ul. Kali-
skiej duże skrzynie. Od przechodniów dowiedział się,  
że „Antonin” 1 VIII 1944r został opanowany przez powstań-
ców.  Przez cały 2 VIII 1944r nie wychodził z domu. Trwała 
bowiem walka o opanowanie przez powstańców budynku fa-
bryki „Monopolu Tytoniowego”, który sąsiadował z domem,  
w którym Mietek mieszkał.  Dnia 5 VIII 1944r zdecydował 
się, z kilkoma kolegami z podwórka, udać  ponownie  
do „Antonina”, gdzie pomagali przenosić zdobyte tam  
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na Niemcach rzeczy do siedziby sztabu powstańczego miesz-
czącej się w fabryce Nasierowskiego przy ul. Kaliskiej 9. 
Tam zetknął się z por. „Gustawem”,  jednym z dwóch głów-
nych dowódców powstańczego punktu oporu nazwanego 
później „Redutą Kaliską”. Otrzymał rozkaz obsadzenia wraz 
z trzema innymi ochotnikami posterunku przy ul. Barskiej 8 
oraz trzy butelki zapalające jako jedyne uzbrojenie.  
Do czasu upadku reduty pełnił głównie funkcje pomocnicze, 
a po jej upadku w nocy z 9 na 10 VIII 1944r i wycofaniu się 
części jej obrońców z Warszawy zdecydował się wraz z in-
nymi  pozostać na miejscu. Razem z rodzicami po wypędze-
niu z domu znalazł się na „Zieleniaku”. Nie przebywali tam 
długo. Po kilku godzinach przeprowadzono ich wraz z inny-
mi więźniami 11 VIII 1944r na Dworzec Zachodni, a stam-
tąd przewieziono do obozu w Pruszkowie, skąd zostali wy-
słani transportem do Rzeszy.  Po drodze część więźniów,  
a wśród nich ojca Mietka wysadzono z pociągu i skierowano 
do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Mietek wraz  
z matką trafili początkowo do obozu w Bergen Belsen, a po-
tem przez obóz przejściowy w Lehrze ostatecznie do obozu  
w Diekholzen w okolicach Hildesheim niedaleko Hanoweru. 
W czasie pobytu w obozie Mietek pracował w okolicznej 
wytwórni amunicji, matka natomiast zajmowała się sprząta-
niem baraków dla więźniów i pracą w kuchni. Obóz w Diek-
holzen został wyzwolony prze wojska amerykańskie 7 IV 
1945r. Po wyzwoleniu obozu Mietek rozpoczął pracę jako 
pomocnik w kuchni W lipcu 1945r przeniesiono go wraz  
z matką do Hildesheim.  

W kwietniu 1946r wraz z matką zdecydowali się na powrót 
do Polski. Przed wyjazdem dotarła do nich wiadomość,  



 21 

że jeden z braci Mietka zamieszkał przy ul. Wawelskiej 78. 
Była więc nadzieja na znalezienie lokum w zniszczonej nie-
mal całkowicie Warszawie. Mietek wraz z matką dotarli  
do kraju statkiem do Szczecina. Stamtąd pociągiem dojechali 
do stolicy 18 IV 1946r. W tym samym roku powrócił ojciec 
Mietka. Odnaleźli się również pozostali członkowie rodziny. 
Z ul. Wawelskiej rodzina Hutników przeniosła się do nowego 
mieszkania przy ul. Siewierskiej. W tym czasie Mietek rozpo-
czął pracę jako pomocnik murarski, a później kontynuował ją 
jako ślusarz w zakładzie Traberta przy ul Wroniej. 
 
Żegnamy Go z żalem   

   Cześć Jego pami ęci ! 
 

 
Opracował Witold Radzikowski, 

członek Środowiska żołnierzy IV Obwodu „Ochota”  
Okręg Warszawa AK  
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Stopka redakcyjna. 
Biuletyn redaguje zespół w składzie:  
Władysława Marcinkiewicz - Przewodnicząca Zarządu Środo-
wiska IV Obwód Ochota  ŚZŻAK,  
Bogdan Bartnikowski – Przewodniczący Środowiska Związku 
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Adres: wwmarcinkiewicz@gmail.com 
 
Przygotowanie do druku:  
Halina Grabowska – Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie.  
Korekta: Barbara Gurda 
 
Druk: Zespół Szkół Nr 26 
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 Medal "Polska Walcząca-Powstanie Warszawskie" dla Śro-
dowiska" IV Obwód Ochota" z okazji 10-lecia Związku  

Powstańców Warszawskich  


