
 20 

 Medal "Polska Walcząca-Powstanie Warszawskie" dla Śro-
dowiska" IV Obwód Ochota" z okazji 10-lecia Związku  

Powstańców Warszawskich  

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

 

   

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY  
ARMII KRAJOWEJ 
Okręg WARSZAWA 

ŚRODOWISKO IV Obwodu OCHOTA 
ul. Zielna 39 

00-108 Warszawa  

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA NR 87 

MARZEC 2016 
ISSM 1896 – 9941 

Biuletyn  

Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej  

IV Obwodu OCHOTA Okręgu Warszawa,  

wydawany od marca 1983 roku. 



 2 

SPIS TREŚCI 
 

 
1. Największa armia okupowanej Europy –  

     Bogdan Bartnikowski 

2. Komunikaty …………………………………………………..4 

2.1. Spotkanie świąteczno-noworoczne  –   

       Święta z Niebiańską Armią – Mirosław Chada ………. 4 

2.2. „Nowoczesne jasło” - wigilia w Zespole Szkół Nr 26 …..8 

2.3. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze …………………..10 

2.4  Wolne miejsca w Kolumbarium ………………………….10 

2.5.  Comiesięczne spotkania…………………………………10 

3.    74. rocznica powołania Armii Krajowej – uroczystości na   

Ochocie …………………………………………………….11 

4. Działalność w Armii Krajowej – wspomnienia -  

     Sylwester Stanisław  Kominek ……..13 

5. Wiersz  Zapełniajcie nami muzea - Zbigniew Jasiński  

     pseud. „Rudy” ………………………...17 

 

Biuletyn ukazuje się dzięki dofinansowaniu  Urzędu  

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 19 

http://files.capri.pl/garage/werkstatt-handbuch/ford-capri-78-werkstatt-handbuch-3.jpg


 18 

                    Zbigniew Jasiński pseud. „Rudy” 
                                      

Zapełniajcie nami muzea 
   

 Zapełniajcie, zapełniajcie nami muzea, 
 Na nic się nie zda podstęp i nikczemność, 
 Niechby cała stolica spłonęła, 
 Ta ofiara nie będzie daremną. 
 Nas pragniecie zastraszyć nalotem, 
 Nas przerazić hukiem bomb śród głowni? 
 Uwięzieni legniemy pokotem 
 Robotnicy  Warszawskiej Gazowni.    
 Tak... Żyć chcemy. Nie chcemy umierać. 
 Boże!   Ujrzeć jeszcze ojczyznę swobodną! 
 Zginąć teraz? Zginąć właśnie teraz? 
  Boże pozwól nam zachować godność. 
  Przetrwać dumnie jeszcze te męczarnie. 
  Niech nas pędzą na czołgi pancerne, 
  Niech zwycięski szał Braci ogarnie, 
  Kiedy serca przestrzelą nam wierne. 
  Pogardzamy waszym ultimatum. 
  Nie nas łudzić pokusą służalczą. 
  Odmawiamy. Żadnych delegatów! 
  Oddziały nasze niech walczą. 
   

Nota i wiersz z książki Stanisława Kopfa pt. „Muzy tamtych dni”  
Cykl Warszawskie Termopile  Warszawa 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   foto: Eugeniusz Lokajski/Wikimedia Commons/CC  
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1. Armia Krajowa -największa armia okupowanej Europy  
Bogdan Bartnikowski  

     
  W lutym minęła kolejna rocznica powstania Armii Krajowej, najwięk-
szej konspiracyjnej organizacji wojskowej w okupowanej przez hitlerowskie 
Niemcy Europie. We wrześniu 1939 roku, kiedy jeszcze broniła się Warsza-
wa, zapadła decyzja o utworzeniu podziemnej siły zbrojnej o nazwie Służba 
Zwycięstwu Polski, którą z czasem przemianowano na Związek Walki 
Zbrojnej.  Jej dowódcą, do aresztowania przez NKWD w 1940 roku, został 
gen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Kolejnym zwierzchnikiem or-
ganizacji państwa podziemnego został płk. Stefan Rowecki pseud. „Grot”, 
którego w 1940 roku generał Władysław Sikorski - Naczelny Wódz Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie - awansował na stopień generała brygady. 
     W okupowanej Polsce, początkowo w sposób niekontrolowany, rozrastał 
się ruch oporu przeciwko Niemcom. General Stefan Rowecki od początku 
dowodzenia ZWZ dążył do scalenia konspiracyjnych organizacji wojsko-
wych, co osiągnięto w lutym 1942 roku Doszło wtedy do połączenia ich  
w jedną, podległą rządowi polskiemu w Londynie, siłę zbrojną, która przyję-
ła nazwę Armia Krajowa. 
     Armia ta, zrzeszająca wszystkich Polaków pragnących wyzwolenia spod 
okupacji, rozwijała się bardzo szybko, tworząc sieć organizacyjną obejmują-
cą praktycznie cały obszar kraju. Powstały liczne podziemne wydawnictwa – 
najbardziej znanym i opiniotwórczym był „Biuletyn Informacyjny”. Pracami 
wydawniczymi kierowało Biuro Informacji i Propagandy. Powstawały zbroj-
ne oddziały do walki z okupantem, a ich podstawowymi jednostkami organi-
zacyjnymi były plutony. W miarę rozwoju Armii Krajowej napływała do niej 
młodzież i w wielu rejonach stanowiła ona większość gotowych do walki 
żołnierzy podziemnej armii. Wielki zapał do szkolenia wojskowego i kon-
frontacji bojowej przejawili młodzi wojskowi z harcerskiej organizacji 
„Szare Szeregi”, a ich pamiętne akcje zapisały się na zawsze  w historii wal-
ki o  wolność. Bataliony „Parasol i „Zośka” przeprowadziły szereg udanych 
zorganizowanych działań na terenie kraju, a szczególnie w czasie trwania 
Powstania Warszawskiego. 
    30 maja 1943 roku, w domu przy ul. Spiskiej, został aresztowany dowódca 
Armii Krajowej gen. bryg. Stefan Rowecki „Grot”. Aresztowania dokonało 
Gestapo - tajna policja państwowa III Rzeszy Niemieckiej. Na jego następcę 
wyznaczony został gen. bryg. Tadeusz Komorowski pseud. „Bór”. Pod jego 
rozkazami Armia Krajowa przygotowywała się do przeprowadzenia akcji 
„Burza”, której celem było wyzwolenie kraju spod okupacji. Ofensywy Ar-
mii Czerwonej spychały wojska niemieckie na zachód i uniemożliwiły  
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ustanowienie władz polskich na terenach zajętych przez Rosjan.  
Niestety, oddziały Armii Krajowej zostały przez nich rozwiązane, a żołnierze 
rozbrajani i wywożeni do łagrów, bądź wcielani do oddziałów 1 i 2 Armii 
Wojska Polskiego. 
     Po upadku Powstania Warszawskiego dowódca Armii Krajowej generał 
Tadeusz Komorowski „Bór” przekazał obowiązki gen. bryg. Leopoldowi 
Okulickiemu pseud. „Niedźwiadek”, który, rozkazem z dnia 19 stycznia  
1945 roku, rozwiązał Armię Krajową. Został on podstępnie aresztowany 
przez Rosjan i po procesie w Moskwie osadzony w więzieniu, gdzie zmarł. 
     Ponad pięć lat trwały organizacja i walka o wyzwolenie, o wolność tysięcy 
żołnierzy podziemnej armii polskiej. Była to walka okupiona krwią i śmiercią 
bardzo wielu z nich. Ich poświęcenie dla sprawy wolności, męstwo, były 
przez długie lata zakłamywane, a oni sami prześladowani, karani więzieniem  
i śmiercią. Dopiero w minionym ćwierćwieczu godnie doceniono tę heroiczną 
ofiarą. Pamięć o ich oddaniu i poświęceniu trwa.  
Na ulicy Spiskiej, pod tablicą w ścianie domu nr 14, gdzie w maju 1943 roku 
został aresztowany gen. Stefan Rowecki, co roku zbierają się ostatni Jego żoł-
nierze. W  tych spotkaniach uczestniczą delegacje uczniów z ochockich szkół, 
aby wraz z kombatantami uczcić pamięć dowódcy Armii Krajowej. 
 
 

 

 

 

 

 

2. Komunikaty. 
 

 2.1. Święta z „Niebiańską Armią”  
czyli  spotkanie świąteczno-noworoczne  

Mirosław Chada 
Środowisko IV Obwodu AK Ochota święta Bożego Narodzenia Anno Domini 

2015 obchodziło aż  do wtorku 29 grudnia, dnia świątecznego spotkania z ko-

legami i zaproszonymi Gośćmi.  
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W Brwinowie dotarłem do znajomych, gdzie dowiedziałem się o mieszkań-
cach Ochoty  i przypuszczalnym miejscu pobytu rodziny. W Pruszkowie od-
nalazłem matkę i młodszego brata. Ojciec, pseud. „Wierzba”, kombatant 
pierwszej wojny światowej, walczył na Starówce.  
    Wspominając tamte wydarzenia, zauważam,  że wszystkie przykre zdarze-

nia zacierają się w pamięci. Tylko pomnik w parku pęcickim przypomina  

o próbie rozliczenia się z najeźdźcą oraz zbrodni jego nad jeńcami i rannymi. 

W Pęcicach poległo 31 kolegów powstańców, a 60 zostało rozstrzelanych. 

Zauważyłem, że dziwnie i szczęśliwie los mnie oszczędził, nie poniosłem 

żadnych fizycznych ran mimo, że byłem żywym i aktywnym młodym czło-

wiekiem. Przeżyte zdarzenia wzmocniły  mnie psychicznie. Aktywnym zawo-

dowo i społecznie zostałem do dziś  mimo 88 roku życia, a przede wszystkim  

mimo doznanych doświadczeń. 

5. „Zapełniajcie nami muzea”  
 

 W „Biuletynie Informacyjnym” z 13 sierpnia 1944 r. ukazał się reportaż 

pod tytułem „Nie będzie żadnej delegacji”. Dotyczył robotników Gazowni 

Miejskiej, których Niemcy uwięzili wraz z rodzinami w podziemiach Mu-

zeum Narodowego. Zażądali od nich wysłania delegacji do dowództwa Armii 

Krajowej z wezwaniem do przerwania walki. Zagrozili, że jeśli tego nie uczy-

nią, zostaną rozstrzelani. Robotnicy odmówili. Wtedy to Zbigniew Jasiński 

pseud. „Rudy” napisał swój płomienny wiersz „Zapełniajcie nami muzea”. 

Wiersz był nadawany w programie radiostacji „Błyskawica”, opublikowano 

go też w prasie powstańczej. 

 

               
 
 
 
 
 
 
     Gazownia  na Powiślu 
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znali doskonale sąsiedni teren Zalesia i Piaseczna, i z tego powodu byli bar-
dziej przydatni. Wróciłem do plutonu i drużyny. 
 Będąc w gajówce spojrzałem krytycznie na swój wygląd. Obraz był przykry - 
spodnie w rurki, marynarka powykrzywiana na wszystkie strony, koszula 
brudna. Pranie koszuli  w zimnej wodzie byłoby bez efektu, gdyby nie pomoc 
koleżanki „Narew” -Wacławy Stelmachówny, która poratowała mnie my-
dłem. Te chwile można zobaczyć na zdjęciach prezentowanych w książce 
„Ochota” J. K. Wroniszewskiego. Widać mnie na 2 zdjęciach grupowych.  
To ostatnie zdjęcie wymaga komentarza. Na zdjęciu jest drużyna pchor. Wik-
tora Szewczyka pseud. „Dąbek” ( drugi z lewej ), a ja jestem drugi z prawej w 
górnym rzędzie.  
Do drużyny zostałem przydzielony w pierwszym dniu pobytu w gajówce. 
Pchor. „Dąbek” nie należał do AK, był żołnierzem NSZ, który przez przypa-
dek  znalazł się w "godzinie W” przy pl. Narutowicza i nie pozostał obojętny 
w zaistniałej sytuacji. Później wyruszył z por. „Lawą” do Kampinosu.  
     W czasie pobytu w gajówce przeżyliśmy: 
 dotarcie do zgrupowania por. „Lawy”, a później jego wymarsz, 
 dotarcie por. „Gustawa” z doskonale uzbrojonym zgrupowaniem  

z „Reduty Kaliska”, 
 Mszę świętą z udziałem kapłana, 
 „poddanie” się dezertera z armii niemieckiej – Rosjanina lub Ukraińca, 
 najazd niemieckich rekwizytorów bydła; strzał ostrzegawczy początko-

wo przyjęliśmy jako nieostrożne posługiwanie się bronią, jak to się zda-
rzyło poprzedniego dnia. Byłem koło szopy kuchennej, gdy z prawej 
strony gajówki wybiegło stado krów, a  spośród nich wyłoniła się brycz-
ka z Niemcami ostrzeliwanymi przez placówkę. Niemcy broniąc  się  
przejechali pod ostrzałem przed frontem gajówki. Zginął polski woźnica 
bryczki. Jednego z kolegów ciężko rannego odwieziono do szpitala. 

     Po odejściu pchor. „Dąbka” poczuliśmy się nieco opuszczeni, gdyż był  
to wspaniały człowiek. Ćwiczenia i szkolenia wzbogacał  pogadankami, któ-
rymi pobudzał nasz patriotyzm. Równocześnie rozpoczęły się przeglądy broni 
i ludzi. Nie zostałem zakwalifikowany do najlepszych, z tej racji,  że nie mia-
łem broni. Pojawiła się  jeszcze nadzieja, gdy przemaszerowaliśmy pod Choj-
nów, lecz i tu nie dostałem broni. 
     Rano 17 sierpnia zostałem zdemobilizowany z rozkazem rozproszenia się  

i upomniano mnie, że nie jest to zwolnienie ze Służby Polsce. W odprawie 

dostałem banknot 500 złotowy. Dobieraliśmy się w małe grupki zależnie od 

kierunku wyjścia. Skierowałem się na Grodzisk. Omijaliśmy miasta i większe 

skupiska. Ludzie przyjmowali nas życzliwie, żywiąc i informując o zagroże-

niach. Spaliśmy w stodołach. Powoli grupa  zmniejszała się .  
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 Nieoceniona życzliwość gospodarza Archiwum Akt Nowych  
dyr. Tadeusza Krawczaka wzbogaciła świąteczny nastrój. Zaproszeni goście 
z burmistrzem Grzegorzem Wysockim, Janem Molo - wieloletnim radnym 
Ochoty, Łucjanem Sokołowskim solistą scen operowych, członkiem ŚZŻ 
AK, Małgorzatą Rojek redaktor Informatora Ochoty i Włoch oraz nadzwy-
czajnymi gośćmi z Krakowa, współtworzyli to wzruszające spotkanie. 
 Wyjątkowe uznanie i serdeczny uśmiech należny jest Naszym 
„Krakowiakom”, tj. prof. UJ Krzysztofowi Polakowi z żoną Krystyną, prof. 
UJ Joannie Danilewskiej, prof. Danielowi Danilewskiemu oraz  inż. Andrze-
jowi Żuromskiemu  z żoną Anną.  
Ta nieformalna grupa „Przyjaciół Powstańców z Krakowa” przyjechała  
do Warszawy ( po raz kolejny na własny koszt)  śpiewać z żołnierzami Armii 
Krajowej. Tym razem były to kolędy, a wśród nich bardzo wzruszająca 
„kolęda dla nieobecnego” dedykowana śp. Wojciechowi Marcinkiewiczowi. 
Śpiewaliśmy również wspólnie piosenki harcerskie z akompaniamentem dwu 
gitar. Przyjaciele z Krakowa obdarowali nas samodzielnie przygotowanymi 
specjalnie na tę okazję śpiewnikami, a swoim zaangażowaniem sprawili wie-
le radości uczestnikom spotkania. 
 Pan Jan Molo, składając życzenia zebranym, przywołał z pamięci spo-
tkania z naszym wieloletnim przewodniczącym śp. Wojciechem Marcinkie-
wiczem. Wielu z nas  wspominało Koleżanki i Kolegów służących już teraz 
w „Niebiańskiej Armii”. Coraz więcej ich tam niż tu. Mając świadomość nie-
uchronności losu, tym bardziej cieszą nas spotkania z żyjącymi świadkami 
historii. 
 Czasem słyszymy o wyjątkowej atmosferze wydarzeń. Miałem takie 
odczucie w trakcie naszego spotkania. Ten nastrój współtworzyli jego uczest-
nicy, również Ci przysłuchujący się z oddali śpiewanym kolędom i składa-
nym życzeniom. Myślę, że jako młodsze pokolenie jesteśmy wyróżnieni 
możliwością obcowania ze szlachetnym 
pokoleniem wspaniałych ludzi, przyjaź-
nienia się. Podejmujemy próbę podąża-
nia ich śladami i choć nie grozi to dziś 
łagrem lub kulą to wcale nie jest takie 
łatwe. 
 

Prof. Krzysztof Polak lider muzyczny grupy 

Przyjaciół Powstańców z Krakowa  i  druhna 

Daniela Trębska –Ogińska z Szarych Szeregów 

śpiewają piosenki harcerskie. 
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 Bardzo miłym akcentem spotkania były paczki świąteczne dla wszyst-
kich kombatantów,  przygotowane  przez redaktorów „Informatora Ochoty  
i Włoch”. W ciągu roku przeprowadzili akcję zbierania pieniędzy i przezna-
czyli je na zakup podarunków świątecznych. Serdecznie dziękujemy za pa-
mięć. 
 Cieszyłem się z naszego spotkania, odczuwalnego zainteresowania 
władz dzielnicy, obecności nadzwyczaj miłych gości. Środowisko żyje i przy-
ciąga kolejne osoby. Raz jeszcze, tym razem słowem pisanym, składam ży-
czenia, by Nowy Rok 2016 obfitował wartościowymi wydarzeniami, aby 
spełniały się plany a zdrowie dopisywało. 

Niech Bóg się rodzi, moc truchleje! 

Inż. Łucjan Sokołowski, związany rodzinnie z żołnie-

rzami AK, członek ŚZŻAK składa życzenia  zebranym, 

dziękując  Powstańcom  Warszawskim za przybycie na 

spotkanie  i za przykład jaki dawali i dają młodszym 

pokoleniom  całym swoim życiem.  

      

  P. Daniela Trębska –Ogińska z Szarych Sze-

regów   i  zastępca Burmistrza Dzielnicy 

Ochota  p. Grzegorz Wysocki 
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na prawą stronę. Nie ominąłem okazji, by nie obejrzeć poległych Niemców 
przy samochodach. Z jednego samochodu wziąłem koc. Prawą stroną drogi 
doszedłem do parku i po przeskoczeniu rowu spotkałem kolegę-strzelca, który 
zwrócił mi uwagę, że bez broni nie mam co tu robić i zalecił ominąć dwór. 
     Na lewym skrzydle  i wokół dworu ogień nie ustawał. Wycofałem się, zo-
baczyłem główną grupę przesuwającą się właśnie w tym kierunku. Po prawej 
stronie zobaczyłem porzucony łazik niemiecki, następnie ostrzeliwujących  
i umykających w stronę Tworek Niemców oraz kilku kolegów zmierzających 
do samochodu. Skierowałem się tam również, bo przecież po to chodziłem 
cały lipiec na kurs nauki jazdy u „Prylińskiego” w al. Jerozolimskich. Nieste-
ty, samochodu nie zdołałem uruchomić. Nad nami krążył samolot zwiadow-
czy, z tyłu słychać było odległy chrzęst gąsienic. Za pierwszymi zabudowa-
niami wybuchały granaty, lecz ja po chwilowym zatrzymaniu się podążyłem 
dalej między stawami. Pomimo silnego ostrzału oddział grupował się i odda-
lał od miejsca walki 
     Nie znalazłem nikogo ze swojego plutonu. Otrzymaliśmy wiadomość, że 

maszerujemy dalej do lasu. Przeskoczenie szosy nadarzyńskiej, nie tak szero-

kiej, jak dziś katowicka, stanowiło urozmaicenie przy znużeniu, które już da-

wało o sobie znać. Do sióstr w Walendowie dotarłem ledwo żywy, bo już w 

czasie marszu zasypiałem. Tam dostałem pierwszy posiłek od godziny „W” 

 i mogłem  krótko, ale głęboko  zasnąć na wiązce słomy. Ten relaks utkwił mi 

w pamięci na długo… 

Do gajówki dotarliśmy wieczorem. Nie pamiętam, czy jeszcze wieczorem, 

czy już rano 4 sierpnia nastąpiło przegrupowanie, bowiem znalazłem się  

w 3 plutonie z jednoczesnym odkomenderowaniem do zespołu gońców. Przy-

jąłem to jako wyróżnienie. Zespół liczył 3 strzelców. Byliśmy do dyspozycji 

sztabu ppłk. „Grzymały”. Pułkownik zajął dwa pokoje w gajówce. Nasze 

miejsce było na ganku. Biegaliśmy roznosząc rozkazy i polecenia między do-

wódcami plutonów i innych zgrupowań.      

  Jeden z kolegów miał pseudonim „Lew”,  pseudonimu drugiego kolegi 

nie pamiętam. Nigdy ich więcej nie spotkałem. W krótkim czasie w naszych 

„Keenkartach” pojawiły się wpisy wójta gminy Jazgarzew, że zostaliśmy za-

meldowani w Zalesiu Górnym w dniu 17 lipca 1944 roku. Miało to nas chro-

nić i  oznaczać, że w czasie wybuchu Powstania nie byliśmy w Warszawie.      
 Służba w zespole trwała 4-5 dni. Wśród nas znaleźli się koledzy, którzy  
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Z niepokojem wypatrywaliśmy  i nasłuchiwaliśmy wieści z placu. W krótkim 
czasie  rozpoczął się  atak na Antonin – budynek zajęty przez Niemców  
na tyłach kościoła św. Jakuba. Jak się później okazało, był to jedyny skutecz-
ny atak w naszym rejonie. Około osiemnastej do bramy Antonina podjechał 
motocykl. Sprawne działanie chłopców z plutonu skończyło się zabiciem ofi-
cera, wzięciem do niewoli 3. Niemców i zdobyciem peemów. Powoli zapadał 
zmrok, odgłosy strzałów zaczęły cichnąć.  
     Otrzymaliśmy rozkaz wymarszu. Ulicą Kaliską przebiegaliśmy grupami  
z powodu ostrzału z Monopolu. Powoli docieraliśmy do ul. Niemcewicza. 
     Przed przekroczeniem Grójeckiej ugrzęźliśmy  w polach  kartofli przy  
ul. Niemcewicza pod ostrzałem z ul. Tarczyńskiej. Pierwsza brama domu była 
zamknięta, przeczołgaliśmy się do drugiej, która była otwarta i tu wyraziłem 
głośno swoje niezadowolenie z powodu zamknięcia pierwszej. 
     Po chwili zostałem wezwany do dowództwa. Zdenerwowałem się, że jest 

to stawienie mnie do raportu. Okazało się, że pojawiłem się przed sztabem  

w czasie jego narady. Była to „noc decyzji”. Miałem udzielić dowództwu 

wszelkich możliwych informacji, więc: "powiedziałem, co wiedziałem, lecz 

niewiele wiedziałem". Prawdopodobnie relacjonowałem zbyt emocjonalnie, 

bo w pewnym momencie zwrócono mi uwagę, że stoję przed ppłk. 

„Grzymałą”. Po powrocie ze sztabu zająłem wraz z innymi pozycje w miesz-

kaniu narożnym domu przy ul. Grójeckiej i Niemcewicza na drugim piętrze.     
W nocy nastąpił wymarsz z bloków przy ulicy Niemcewicza wzdłuż kolejki 

EKD. W czasie marszu poznałem żołnierza z 39 roku, który nie należał  

do AK, a przypadkowo znalazł się w rejonie naszych działań. Przyłączył się 

na Barskiej i dostał karabin. W Pęcherach zaproponowałem mu, aby przyjął 

pseud. „Przybłęda” . To był Józef Szadkowski. 

 Obraliśmy kierunek - lasy sękocińskie. Po drodze szpica przednia zli-

kwidowała dwa posterunki niemieckie. Ja znalazłem się grupie głównej. Do 

Reguł dojechałem drugim kursem kolejki EKD. Po przegrupowaniu, (wtedy 

już straciłem kontakt z plutonem), ruszyliśmy w kierunku Pęcic. Gdy z prze-

ciwka wyjechały niemieckie samochody, które szpica zaatakowała, znajdowa-

łem się w odległości ok. stu metrów od Raszynianki. Po jakimś czasie rozpę-

tała się strzelanina - Niemcy z bronią maszynową na wzniesieniu, a my w za-

głębieniu terenu.  Żyję, bo usłyszałem głośny rozkaz przemieszczania się  

w prawo. Czołgając się dotarłem do rzeczki i pod mostkiem przeprawiłem się  
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P. Krystyna Napiecek, siostra 

Franciszka Napiecka, który 

zginął  w bitwie pod Pęcicami  

w wieku  16 lat i p. Maria Ko-

siacka - Pacho, sanitariuszka  

w czasie Powstania Warszaw-

skiego na Ochocie. 

 

 

 

 

P. Marian Popek , uczestnik Po-

wstania Warszawskiego na Ocho-

cie i brat Powstańca, który zginął 

w bitwie pod Pęcicami przybył sa-

modzielnie z Milanówka żeby wziąć 

udział w spotkaniu , podzielić się 

opłatkiem  złożyć życzenia każdemu 

z obecnych na spotkaniu. 

 

 

Od lewej : prof. Krzysztof Polak  przybyły  

z Krakowa i kpt. w st. spoczynku Stefan 

Pastewka, uczestnik Powstania Warszaw-

skiego i Żołnierz Niezłomny  z Ursusa . 
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2.2 Nowoczesne „jasło” 
 W 1223 roku w Greccio zaaranżowano pierwszą scenę bożonarodze-

niową, której twórcą był prawdopodobnie św. Franciszek z Asyżu.  
„Jasło”, czyli żłobek… 

 Jasełka. Od nieruchomych figur, przez marionetki, po ludzi (a nawet 
zwierzęta) odgrywających poszczególne role w widowisku o Bożym Naro-
dzeniu.  W połowie XVIII wieku zakazane przez polskich biskupów, ale oca-
lone przez żaków i czeladników kolędujących poza murami kościoła i dają-
cych początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. 
Teksty jasełkowe mające charakter gwarowy wielokrotnie przerabiano tak, że 
zmieniono ich charakter ze staropolskiego na nowoczesny. 

Szaleństwo w ZS Nr 26 
 Taką nowoczesną wersję Jasełek można było oglądać w Zespole Szkół 
Nr 26 mieszczącej się przy ulicy Urbanistów 3. Przyznam, że była to dość 
nietypowa adaptacja, ponieważ nie tylko teksty jasełkowe były starannie sfor-
mułowane tak by bawić i zachęcać widownie do wspólnego przeżywania tego 
co dzieje się na scenie ale również obsada miło zaskoczyła. Prócz uczniów, 
mogliśmy zobaczyć jak ciało pedagogiczne świetnie radzi sobie w nieco-
dziennej roli. Mogę szczerze przyznać, że młodzież pierwszy raz od dawna 
przyszła bardzo chętnie na apel. Nic dziwnego, już od dłuższego czasu sły-
szeliśmy ciche wieści, że nasi kochani nauczyciele szykują coś szalonego na 
tę okazję. Trzeba było zaspokoić swoją ciekawość.  
 Widownia oszalała, niektóre klasy chciały 
bis, wszyscy bili gromkie brawo. W śród osób 
na widowni, mieliśmy zaszczyt gościć wicebur-
mistrza Dzielnicy Ochota – Pana Grzegorza 
Wysockiego, emerytowanych nauczycieli, kom-
batantów z Klubu Byłych Politycznych Więź-
niów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-
Gusen, powstańców  Środowiska  Żołnierzy AK 
IV Obwód Ochota i Chrobry II oraz proboszcza 
parafii św. Grzegorza Wielkiego – Księdza ka-
nonika Grzegorza Cwajdę.  
 Całe przedstawienie zamknęły piękne ży-
czenia świąteczne złożone wszystkim zebranym 
przez pana dyrektora Romana Marciniaka i pa-
nią wicedyrektor Magdalenę Głowicką oraz 
udanie się na spotkanie przy wigilijnym stole.  
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4. Działalność w Armii Krajowej   

wspomnienie Sylwestera Stanisława Kominka, pseud. "Mścisław", strzelca 

412 plutonu. 

     O Armii Krajowej rozmawiałem nieustannie z moim kolegą Stanisławem 
Śmigielskim pseud. „Młot”. On zapoznał mnie, ujawniając tym samym swoją 
nieformalną przynależność do AK, z przyszłym drużynowym kpr. Stefanem 
Gąsiorem pseud. „Kaczor”. Razem złożyliśmy przysięgę w mieszkaniu przy 
ul. Świętojerskiej. Uroczystość przyjęcia do Armii Krajowej odbyła się  
w marcu 1943 r. Ślubowanie odebrał Władysław Sieradzki pseud. „Willy”, 
pytając, czy mamy skończone 18 lat. W imię Służby Polsce zgodnym chórem 
skłamaliśmy, bowiem mieliśmy tylko po 16 lat. 
Przeszkolono mnie w posługiwaniu się bronią na poziomie strzelca (taki uży-

wano wówczas termin dla stopnia szeregowca). Uczestniczyłem  

w gromadzeniu i przenoszeniu broni oraz materiałów wybuchowych. Cały 

mój pluton 412 pochodził z Polski „niepodległej” , m.in. inż. Józef Suliński 

pseud. „Zawisza”. Dowódcą plutonu był wachmistrz Stanisław Sieradzki 

pseud. „Willy”. Dyskutując  stale o naszej działalności mieliśmy poczucie 

niedosytu szkoleń, ćwiczeń i działania. W celu pogłębienia wiedzy wojskowej 

a równocześnie zdobycia przepustek nocnych, wstąpiliśmy do Ochotniczej 

Straży Pożarnej na Okęciu. Komendantem Straży był p. Labocha, mój 

wychowawca ze szkoły powszechnej sprzed wojny. Przyjmując nas zapewnił, 

że nie jest to służba Niemcom, a ćwiczenia przydadzą się nam po zakończonej 

wojnie. Nie zawiedliśmy się. Zajęcia w Straży miały profil zawodowy  

i wojskowy. Cała Straż to było zgrupowanie wojskowych z AK. My na 

żądanie drużynowego nie zdekonspirowaliśmy się. Mój kolega Stach, bardziej 

zaprzyjaźniony z „Gąsiorem”, skończył w tym czasie kurs minerski. Pierwszą 

mobilizację przed powstaniem odbyliśmy będąc na dyżurze w Straży. 1 sierp-

nia 1944 roku stawiłem się na zgrupowanie przy ul. Barskiej. Tu dowiedzia-

łem się od „Willego”, że wyraził zgodę, aby mój kolega przeszedł do innego 

oddziału. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. Na Barskiej 12 pobraliśmy 

broń – mnie przypadły tylko dwie „filipinki”.  

 Przed godziną „W” przemieściliśmy się na Barską 3/5. Rozgorzała 

strzelanina. Pluton stanowił odwód ataku na Akademik przy pl. Narutowicza.  
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Burmistrz Dzielnicy Ochota  
Pani Katarzyna Łęgiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów  

i Osób Represjonowanych   
Pan Jan Józef Kasprzyk 

 
 
 
 

Kwiaty  składają przedstawiciele Środowi-
ska Żołnierzy AK IV Obwód Ochota:  

p. Władysława Marcinkiewicz, p. Stefan 
Pastewka i p. Bogdan Bartnikowski  
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Otwieramy drzwi tradycji 
 Jasełka zyskały ogromną popularność przez dozę dramatyczności, mi-
styczności oraz dobór i sposób przedstawienia postaci uczestniczących w Na-
rodzinach Jezusa. 

 Każda z narodowości dodawała do jasełek postacie i sobie tylko wła-
ściwe sceny. W Polsce ogromnym powodzeniem cieszyły się zawsze postaci 
polskich bohaterów narodowych, m.in. S. Czarnieckiego i  J. Sobieskiego. 

Jasełka to coś więcej niż tradycja, to również oddziaływanie silnych 
emocji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W tej przedświątecznej 
gonitwie zapominamy co jest najważniejsze. Nie prezenty, zakupowy szał, ale 
wspomnienie Narodzin Jezusa. Myślę, że są przede wszystkim okazją do za-
głębienia się w religię oraz wspólnego mnożenia dobra i pozytywnego nastro-
ju.  

Klaudia Pączkowska 
uczennica kl. IV A Technikum nr 24 
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2.3. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

W dniu 26 kwietnia 2016 roku ( pierwszy termin) i o godz. 15.30  (drugi ter-
min) odbędzie się Walne Zebranie  członków Środowiska Żołnierzy Armii 
Krajowej IV Obwodu Ochota. Zebranie odbędzie się w budynku Archiwum 
Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1. 
 Prosimy wszystkich członków Koła Żołnierzy IV Obwodu Ochota 
Związku Powstańców Warszawskich oraz członków Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej o przybycie w wyznaczonym terminie.  

 W czasie zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie Zarządu oraz 
Komisji Rewizyjnej za lata 2013 - 2015 oraz przeprowadzone zostaną wybo-
ry do  władz Środowiska i Komisji Rewizyjnej.  

Zarząd 

2.4. Wolne miejsca w Kolumbarium 
 

FUNDACJA ŻOŁNIERZY POLSKI WALCZĄCEJ 
 

Szanowni Państwo 
Zarząd Fundacji Żołnierzy Polski Walczącej uprzejmie informuje,                                                                      

że posiada wolne krypty w Kolumbarium  Panteonu ŻPW                                                        
warszawskiego Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 

W sprawie przyznania krypty należy skontaktować się osobiście lub 
telefonicznie z biurem Zarządu od poniedziałku do czwartku  

w godz. 11-13, tel. 22 624 36 30. 
 

Biuro znajduje się w budynku PAST-y , IX piętro, pokój nr 5  
 

Członek Zarządu FŻPW 
Jan Maruszewski 

2.5. Comiesięczne spotkania. 
Przypominamy, że spotkania członków  Środowiska IV Obwodu Ochota 

ŚZŻAK  odbywają się tradycyjnie w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 

15.00,  w Archiwum Akt Nowych, w sali im. I. Paderewskiego. Serdecznie 

zapraszamy członków wraz z rodzinami oraz osoby zainteresowane historią 

Powstania Warszawskiego i dzielnicy Ochota.     

 11 

3. 74. rocznica powołania Armii Krajowej –  
uroczystości na Ochocie 

Anetta Kubiś 
14 lutego 1942 r. z rozkazu Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbroj-

nych na Zachodzie gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej zo-
stał przekształcony w Armię Krajową, podległą Polskiemu Rządowi na Emi-
gracji. Ta największa w okupowanej Europie podziemna organizacja wojsko-
wa skupiła w swych szeregach prawie 400 tys. żołnierzy. Po upadku Powsta-
nia Warszawskiego jednostki AK na zajętych przez Armię Czerwoną terenach 
zostały zdemobilizowane, a rozkazem gen. Leopolda Okulickiego – Komen-
danta Głównego, 1 stycznia 1945 r. Armia Krajowa została rozwiązana. 
 W 74 rocznicę powołania Armii Krajowej, 15 lutego przy ul. Spiskiej 
14, gdzie wisi tablica poświęcona pamięci gen. Stefana Roweckiego - 
„Grota” od 18 VI 1940 Komendanta Głównego ZWZ- AK, a gdzie 30 VI 
1943 został aresztowany przez gestapo, jak każdego roku odbyła się rocznico-
wa uroczystość. Uczczono pamięć wszystkich żołnierzy, którzy oddali życie 
w nierównej walce o wolną ojczyznę, złożono kwiaty, zapłonęły znicze. 
Uczestnikami byli przedstawiciele władz dzielnicy - burmistrz Ochoty p. Ka-
tarzyna Łęgiewicz, zastępcy burmistrza p. Krzysztof Kruk, p. Grzegorz Wy-
socki,  Naczelnik Wydziału Kultury - p. Kinga Wiśniewska, przewodniczący 
Rady Dzielnicy p. Witold Dzięciołowski, p.o. szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych p. Jan Kasprzyk, przedstawiciele Dziel-
nicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota. 
 W uroczystości udział wzięło wielu przedstawicieli środowisk komba-
tanckich min. p. Jakub Nowakowski – przedstawiciel Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, p. Władysława Marcinkiewicz, 

p. Bogdan Bartnikowski i p. Stefan Pastew-
ka ze Środowiska Żołnierzy AK IV Obwo-
du-Ochota, przedstawiciele Klubu Byłych 
Więźniów Politycznych  Obozów Koncen-
tracyjnych Mauthausen-Gusen. Szczególnie 
wzruszające były wspomnienia  prof. Kry-
styny Roweckiej - Trzebickiej - bratanicy 
gen. Stefana Roweckiego „Grota”, która 
podzieliła się z obecnymi wspomnieniami  
o gen. Roweckim. W uroczystości udział 
wzięła jak zawsze młodzież z ochockich 

szkół, wystawiając swoje poczty sztandarowe. Delegacji Zespołu Szkół   
Nr 26 przewodniczył dyrektor — p. Roman Marciniak. 
 


