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Biuletyn ukazuje się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa 



1. Nasze ochockie Westerplatte 

 
O godzinie „W” atak na twierdzę Akademika był, jak w wierszu pt. „Żądamy 
amunicji” Zbigniewa Jasińskiego pseud. „Rudy”, atakiem: „z nagą piersią na strzały 
armatnie”. I w wielkim dla nas dniu 1 sierpnia 1944 roku porażką. Straszliwie 
bolesną. Przewaga wroga była miażdżąca. I powstańcze zgrupowanie IV Obwodu 
AK – Ochota, po tej pierwszej, tragicznej walce, opuściło Warszawę, aby dozbroić 
się i wrócić do walki o wolną stolicę. Tylko że nie mogło już wrócić na swoją 
Ochotę. Bo ta, po jedenastu dniach walki, była martwym morzem ruin i zgliszcz a 
jej mieszkańcy, jeśli nie natychmiast zamordowani, zostali wypędzeni na zagładę 
do obozów. 
 
Ale po odejściu zgrupowania ppłk. „Grzymały” walki na Ochocie trwały! Aż do 11 
sierpnia „Reduta Kaliska”, którą dowodził por. Andrzej Chyczewski pseud. 
”Gustaw” i „Reduta Wawelska” dowodzona przez ppor. Jerzego Gołembiewskiego 
pseud. „Stach” skutecznie blokowały bardzo ważny dla Niemców szlak 
komunikacyjny na wschód, przez Aleje Jerozolimskie i wiadukt oraz most 
Poniatowskiego. Powstańcy z ochockich redut, odcięci od miasta i walczących w 
nich AK-owskich oddziałów, trwali na stanowiskach. Nie mieli łączności z 
dowództwem powstania. Nie mieli wiadomości o tym, czy w ogóle Warszawa 
walczy. 

 
A jednak trwali. W osamotnieniu. Tak samo, jak kompania majora Henryka 
Sucharskiego na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Byli w równie beznadziejnej 
sytuacji. Z tą różnicą, że gdy dalsza walka nie była możliwa, uniknęli niewoli. 
Odeszli z pozycji z bronią,  wolni i gotowi do dalszej walki: żołnierze „Gustawa” do 
lasów Chojnowskich, żołnierze „Stacha” kanałami do walczącego Śródmieścia. 
 
Dziś, w 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jest już na Ochocie 
kilku ledwie żołnierzy „Gustawa” i „Stacha”. Ale nadal uczestniczą w walce O 
PAMIĘĆ O HEROICZNEJ WALCE O WOLNOŚĆ. 
 
Teraz jednak walczą już tylko wciąż żywymi  wspomnieniami TAMTEGO 
SIERPNIA na naszej Ochocie. 

                                                                                                                       
              Bogdan Bartnikowski 

 

 

 

 

 

2. List otwarty do Dyrektora Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

 
Zarząd Środowiska IV Obwodu Ochota zredagował list otwarty do Dyrektora 
Muzeum Powstania Warszawskiego w sprawach, które ostatnio były dyskutowane 
w środowisku powstańczym. Poniżej zamieszczamy treść tego listu. Chcielibyśmy, 
aby dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. 

  
 
 
 
  
                                                                      Pan  
                                                                      Jan Ołdakowski 
                                                                      Dyrektor 

Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

                                                                      Warszawa 
                                                                     
  
 
 
 

Szanowny Panie Dyrektorze,                                                   
  

reprezentując Środowisko Powstańców Warszawskich Ochoty, zwracam się z 
apelem o jednakowe traktowanie wszystkich żyjących uczestników Powstania. 
Istnieją  przykłady działań Muzeum Powstania Warszawskiego, które nie powinny 
zaistnieć, ponieważ stwarzają różnice w traktowaniu poszczególnych Powstańców. 
Przykładem może być niezaproszenie Powstańców z Ochoty na spotkanie 
opłatkowe w grudniu 2016 roku. Jako szefowa Środowiska IV Obwodu Ochota 
powinnam poznać powody, dla których żaden z Powstańców z Ochoty nie został 
zaproszony na to spotkanie. W ubiegłych latach wszyscy, bez wyjątków 
Powstańcy, zawsze otrzymywali zaproszenia i cenili sobie  pamięć o nich, nawet 
gdy nie mogli z nich skorzystać ze względu na zły stan zdrowia. 

  
 Innym przykładem niefrasobliwego i niezrozumiałego potraktowania Powstańców 
jest rozsyłanie pocztówek w ramach akcji „BohaterON” w taki sposób, że niektórzy 
Powstańcy otrzymali jednorazowo po 50-60 pocztówek przesłanych z całej Polski 
za pośrednictwem Muzeum, inni ani jednej. Te kartki powinien otrzymać każdy z 
Powstańców. Osoby, które były odbiorcami kartek doceniły pamięć i trud włożony 
w całą akcję, jednak w przyszłości proszę o wzięcie pod uwagę wszystkich bez 
wyjątku Powstańców. 
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Wyrażam nadzieję, że w bieżącym roku każdy z Powstańców Dzielnicy Ochota 
otrzyma zaproszenie na spotkanie opłatkowe. Liczę również, że w przyszłości 
wszystkie działania Muzeum na rzecz Powstańców będą obejmowały wszystkich 
bez wyjątków uczestników Powstania. 

  
Z wyrazami szacunku 

  
Władysława Marcinkiewicz 

  
Przewodnicząca Zarządu Środowiska IV Obwodu Ochota 

Okręg Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

  
 

3. Komunikaty 
 
3.1. Ramowy program uroczystości z okazji 73. rocznicy wybuchu 

powstania warszawskiego oraz bitwy pod Pęcicami 
 
1 sierpnia, wtorek, godz. 9.00, ul. Filtrowa 68 
Składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą  podpisanie przez gen. Antoniego 
Chruściela „Montera”- dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu 
rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. 
 
5/6 sierpnia, sobota/niedziela 2017: Pierwszy Marsz Wieczorny do Pęcic   
                                                                                                                            
Z inicjatywy p. Grzegorza Wysockiego, wiceburmistrza Urzędu Dzielnicy Ochota, 
dla upamiętnienia wymarszu kolumny żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy Szarych 
Szeregów oraz ludności cywilnej w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku z pl. 
Narutowicza w kierunku Lasów Chojnowskich. 
  
Założeniem Marszu jest upamiętnienie wymarszu z Ochoty i Bitwy pod Pęcicami. 
Organizatorzy przewidują, że Marsze  staną się  z czasem  elementem 
konsolidującym społeczeństwo  Ochoty i będą powtarzane corocznie. 
  
5.08.2017 r., godz. 17.00 wymarsz z pl. Narutowicza. Uczestnictwo w  Marszu ma 
charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych ani kondycyjnych, do przejścia 
będzie w tempie spacerowym kilkanaście kilometrów.  Zabezpieczenie kolumn 
przez  harcerzy i organizację  Strzelec OSW  Jednostka  10 03. Organizatorzy 
zapewnią Kombatantom  transport samochodowy.  Po dotarciu na miejsce 
planowane jest spotkanie przy ognisku. Baza noclegowa dla Kombatantów – w 
kwaterach w pobliżu, a dla pozostałych uczestników w namiotach. Zabezpieczenie   
medyczne, gastronomiczne i łączność  – w gestii organizatorów. 
 W czasie marszu będą  przekazywane  informacje  dotyczące  Powstania 
Warszawskiego,   walk na Ochocie i Bitwy pod Pęcicami.  

 06.08. 2017 r. niedziela  –  uroczyste  śniadanie .   
O godz. 10.00 udział w  uroczystościach upamiętniających  Bitwę pod Pęcicami. 
  
Szczegółowe informacje  n/t  Marszu u p. Mariusza Twardowskiego 
Koordynator projektu 
URZĄD M.ST. WARSZAWY 
Dzielnica Ochota 
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 
ul. Białobrzeska 26, pokój 3, 02-365 Warszawa 
tel. +485783455 
faks +486688484 
M.twardowski@um.warszawa.pl 
 
6 sierpnia, niedziela: PĘCICE 2017 
 
Transport z Warszawy do Pęcic: 

·        godz. 8.30 przyjazd autokaru na ulicę Niemcewicza 5 róg Asnyka w 
Warszawie (zbiórka  przy tablicy upamiętniającej 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 

 
Poczty sztandarowe w drodze do Miejsca Pamięci 
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Uroczystości w  Pęcicach organizowane przez Urząd Gminy Michałowice: 
 Kościół parafialny w Pęcicach 
10.00 – Koncert poetycko-muzyczny z okazji 73. 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 cmentarz powstańczy w 
Pęcicach pod Pomnik-Mauzoleum na Cmentarzu Powstańczym w Pęcicach- 
12.35 – Powitanie uczestników uroczystości przez Wójta Gminy Michałowice p. 
Krzysztofa Grabkę oraz wystąpienia gości. 
13.05 – Apel Poległych – czyta oficer WP 

 salwa honorowa 

 sygnalista „hasło Wojska Polskiego” 
13.20 – Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów w ustalonej kolejności 
13.35 – Wiązanka utworów muzycznych okresu Powstania Warszawskiego w 
wykonaniu orkiestry: 
13.55 – Wyprowadzenie sztandarów i zakończenie uroczystości – orkiestra 
”Warszawianka” 
14.10 – Poczęstunek grochówką żołnierską 
 
 

  
 Członkowie Środowiska IV Obwodu AK Ochota podczas uroczystości w Pęcicach, rok 2007  

 
 

 

11 sierpnia  2017r. (piątek): Rocznica zakończenia walk powstańczych na Ochocie 

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 powstańczych na Ochocie 

ok. godz. 18.00 – uroczysty przemarsz do miejsc pamięci narodowej 
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 wojny cmentarz przykościelny parafii św. 
Jakuba stawał się tymczasowym cmentarzem grzebalnym. Znaleźli w nim 
czasowe miejsce spoczynku polegli i pomordowani żołnierze oraz 
mieszkańcy Ochoty, broniący Ochoty we wrześniu 1939 roku, a także 
polegli i pomordowani powstańcy oraz mieszkańcy dzielnicy w Powstaniu 
Warszawskim 1944 r. 

 ul. Barska 4 „Antonin” – tablica upamiętniająca zdobycie „Antonina”  ( w 
domu  księży Orionistów)  przez żołnierzy Armii 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 upamiętniająca walki 
powstańcze IV Obwodu Armii Krajowej Warszawa-Ochota w dniach 1-10 
sierpnia 1944 r. 

 ul. Grójecka 39 (Dom Akademicki) – informacja na budynku o 2 miejscach 
pamięci narodowej  znajdujących się na dziedzińcu i na klatce schodowej 
upamiętniających tragiczne wydarzenia z sierpnia 1944 r. 

 miejsce pamięci na dziedzińcu  – W latach 1939 -1944 w domu przy  ul. 
Grójeckiej 93 była siedziba żandarmerii niemieckiej. Tu w czasie okupacji 
Niemcy rozstrzelali wielu Polaków. 

 miejsce pamięci na klatce schodowej  – miejsce straceń na klatce 
schodowej i w piwnicy. W tych miejscach w czasie okupacji w latach 1939-
1944 rozstrzelano wielu Polaków. 

 ul. Wawelska 60 „Reduta Wawelska”- tablica upamiętniająca walki 
oddziału   IV Obwodu Armii Krajowej Warszawa-Ochota w dniach 1-11 
sierpnia 1944 r. 
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Uroczystości w rocznicę zakończenia walk powstańczych na Ochocie, rok 2016 

 

3.2. Utworzenie biblioteczki o tematyce powstańczej w 
Środowisku IV Obwodu Ochota 

W ostatnim czasie uruchomiliśmy mobilną  biblioteczkę nowych książek o 
Powstaniu Warszawskim. Z książek mogą korzystać Członkowie Środowiska, ich 
Rodziny, a także wszyscy nasi Sympatycy. 

Lista dostępnych książek: 

 "Życie codzienne powstańczej Warszawy'44" - Agnieszka Cubała 

 "Ojciec'44" - Jerzy Ciszewski 

 "Skazani na zagładę" - Agnieszka Cubała 

 "Wicher wolności" - Wacław Zagórski 

 "Wolność w niewoli" - Wacław Zagórski 

 "Nasi bohaterowie"- - "Powstańcy 1944 roku Warszawa, Wilanów, Powsin, 
Jeziorna, Konstancin" - ks. Jan Świstak 

Regulamin wypożyczenia: 

Książki można wypożyczyć w czasie comiesięcznych spotkań, wpisując się na listę 
biblioteczną. Osoby, które nie mogą pojawić się na spotkaniu, również mogą 

skorzystać z możliwości wypożyczenia książki – należy wtedy zadzwonić pod 
numer telefonu: 22 831 27 96. 

Dostępne książki przeczytała już część Powstańców. Były też już one 
dyskutowane na naszych comiesięcznych spotkaniach. Krytyczne uwagi co do 
zawartości historycznej tych książek na pewno przekażemy autorom. 

 

3.3. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich 
 

W ostatnich tygodniach Środowisko IV Obwodu Ochota nawiązało współpracę ze 
Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”. Najważniejszym celem stowarzyszenia 
jest docieranie do osób starszych, dla których największą bolączką jest 
samotność. Ze stowarzyszeniem współpracują wolontariusze, którzy regularnie 
odwiedzają osoby mieszkające samotnie, rozmawiają z nimi, chodzą na spacery i 
wspólnie spędzają czas. Stowarzyszenie organizuje też dla seniorów różne 
warsztaty, wyjścia do teatru czy na wystawy. 

Stowarzyszenie działa na rzecz seniorów powyżej 65. roku życia. Wizyty domowe 
wolontariuszy odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Więcej informacji 
można uzyskać, dzwoniąc do Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich” pod numer 
22 635 13 64.  
 
Jestem pierwszą wolontariuszką, która rozpoczęła współpracę ze 
Stowarzyszeniem. Pomagam w przygotowaniu Biuletynu. Uczestniczę też w 
comiesięcznych spotkaniach, na których chętnie odpowiem na wszystkie pytania 
związane ze Stowarzyszeniem. 
 

Kasia Skibińska 
Wolontariuszka Stowarzyszenia „Mali 

Bracia Ubogich” 
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3.4. Zaproszenie na comiesięczne spotkanie Środowiska 
 

27 czerwca o godz. 15.00, w ostatni wtorek miesiąca, w Archiwum Akt Nowych w 
Warszawie, ul. Hankiewicz 1 odbędzie się prapremiera płyty „Piosenki 
Powstańcze” połączona z koncertem w wykonaniu Grupy Przyjaciół Powstania 
Warszawskiego z Krakowa z solistą prof. UJ Krzysztofem Polakiem. 

Jednocześnie informujemy, że comiesięczne spotkania Środowiska IV Obwodu 
Ochota odbywają się bez przerwy wakacyjnej w każdy ostatni wtorek miesiąca, za 
wyjątkiem grudnia, o godz. 15.00 w Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1. 
Na spotkania zapraszamy osoby zainteresowane historią Powstania 
Warszawskiego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby, które 
mają zamiar nas odwiedzić po raz pierwszy, o kontakt e-mailowy z redakcją 
Biuletynu.  

  

Serdecznie zapraszamy  

Zarząd Środowiska 

 

Spotkanie dwóch mistrzyń sportu podczas comiesięcznego zebrania członków Środowiska. 
Na zdjęciu po lewej Teresa Kołdelska-Łaszek, sanitariuszka w postaniu warszawskim na 
Ochocie, uczestniczka Olimpiady Zimowej w slalomie w 1958 roku, emerytowana profesor 
SGH, Po prawej Iwona Guzowska, mistrzyni świata w boksie i kickboxingu, była posłanka 
na Sejm.  

3.5. Awans kolegi Stefana Pastewki 
 

15 marca 2017 roku Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz awansował 
kpt. Stefana Pastewkę na stopień majora. Szef służby Kontrwywiadu Wojskowego 
p. Piotr Bączek w liście gratulacyjnym  przypomniał konspiracyjną służbę 
awansowanego  w Szarych Szeregach i uczestnictwo w akcji „Burza” oraz pomoc 
w rozwijaniu działalności Izby Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w Wojsku 
Polskim. 
 
Zarząd Środowiska IV Obwodu Ochota serdecznie gratuluje kol. majorowi awansu 
życząc jednocześnie zdrowia, sił i dalszej aktywności społecznej. 
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4. Uroczystości w 72. rocznicę wyzwolenia byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen 

 

Na początku maja 2017 roku służbowo pojechałem do Niemiec i Austrii . 

Towarzyszyłem młodzieży  Zespołu Szkół nr  26 z ul. Urbanistów w Warszawie 

oraz byłym więźniom kompleksu obozów pracy i zagłady w Austrii , Mauthausen- 

Gusen.  

Do największych obozów filialnych Mauthausen zalicza się Gusen, oddalony od 

obozu macierzystego o 5 km. Został wybudowany głównie w celu eksterminacji 

polskiej inteligencji. Więźniowie tej filii pracowali w zakładach Messerschmitta, 

DEST-u i Steyr-Werke. W późniejszym czasie powstały również Gusen II, III. Do 

innych filii KL Mauthausen należały: Ebensee, Hartheim, Linz I, II, III. W 1945 roku 

KL Mauthausen-Gusen liczył 56 podobozów. Niektóre podobozy słynęły z 

wyjątkowo wyczerpującej pracy, na przykład Gusen II, gdzie praca polegała na 

tworzeniu podziemnych fabryk zbrojeniowych. Przez obóz główny Mauthausen i 

jego filie przeszło według różnych szacunków ok. 230 tys. więźniów. Do 

najliczniejszych spośród osadzonych należeli Polacy, w liczbie 50 tys., następnie 

obywatele ZSRR- 40 tys. i Węgrzy, których było 35 tys. We wszystkich obozach 

panował straszliwy reżim, zamordowano w nich łącznie od 125 do 150 tys. ludzi.  

Po wojnie, na miejsce upamiętnienia działających na terenie Austrii obozów 

zaadaptowany został obóz w Mauthausen. Pozostałości po KL Gusen zostały w 

znacznej części zniszczone, zaś tereny poobozowe - podzielone i sprzedane 

prywatnym właścicielom, co doprowadziło w konsekwencji do powstania na 

obszarze dawnego obozu zabudowy mieszkalnej oraz zakładów przemysłowych. 

Ostatnie lata pokazują jednak, że wiele można jeszcze uratować. Pod zwałami 

ziemi przetrwał mur obozowy, a także plac apelowy. Rozmowy z Austrią toczą się 

od czerwca ubiegłego roku. Wykupienie terenów byłego obozu w Gusen jest 

niezbędne do podjęcia dalszych prac. Obiekty znajdują się na terenie prywatnej 

firmy kamieniarskiej. Natomiast w miejscu bramy obozowej stoi okazała willa. 

 

Mariusz Twardowski 

 

 

 

 

 

    

    Delegacja uczniów podczas uroczystości w rocznicę wyzwolenia Mauthausen-Gusen 

 

 

5. Relacja z Bitwy pod Pęcicami Tadeusza Zielińskiego ps. 
„Czarny” 
 

Relacja „tego, któremu się udało” 

 

Z lewej strony ostrzeliwuje nas karabin maszynowy, przygnębiający jest widok 

pocisków świetlnych/zapalających, lecą jak robaczki świętojańskie. Chowam się za 

mendel zboża, chwilę odpoczywam; jestem zmęczony, przestraszony. Zbliżają się 

inni druhowie z różnych drużyn. Co dalej, jak wyrwać się z tej matni? Ja idę do 

przodu. Czołgam się, ze mną jeszcze pięciu. Przed nami kartoflisko i zagon 

słoneczników, pięknie wyglądają. Czarne tarcze z pestek i złote liście rozpryskują 

się od kul. Trzeba tamtędy się przeczołgać. Już jesteśmy na skraju drogi – 

„Baśka”, „Gryf”, „Karp”, „Mruczek”, „Tomek”. Czas biegł błyskawicznie, lęk 

narastał. Droga była ostrzeliwana. Nikt nie chciał być pierwszy, każdy się bał. 
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Wreszcie ja wydałem rozkaz: za mną skokiem przez drogę do rowu. W tym 

momencie karabin przestał strzelać. Ja przebiegłem, pozostali padli na drodze. 

Widział to dowódca 3. Drużyny Bohdan Lwowicz „Szermer”. Jego komentarz – 

mnie i tobie się udało, tamci padli. Trzeba iść dalej rowem w prawo. Przez mostek 

na drodze prowadzącej do pałacu pęcickiego, przebiegliśmy za mostkiem znów do 

rowu. Przebiegając przez mostek, spoglądając w lewo, widzieliśmy poległych: 

Wieśka ps. „Benito” i kpr. „Rybowicza”. Idziemy dalej rowem, po łydki w błocie, do 

końca ogrodzenia. Przed nami rzeczka Raszynka, przechodzimy przez zrujnowany 

most. W dali widzimy grupę ludzi. To żołnierze naszego zgrupowania Ochota. 

Dołączamy do nich. Idziemy w nieznanym kierunku. 

Po około  2 godzinach marszu, zmoknięci od padającego deszczu, zbiórka całości. 

Prowadzi kpt „Korwin”. Ja dostaję od niego karabin Mauzer wzór 98. Nareszcie 

jestem uzbrojony. 

W ogólnym przygnębieniu, po przegranej bitwie, cieszę się, że mam karabin. 

Idziemy dalej. Przed nami folwark w Walędowie, w którym jest klasztor. Siostry, 

młodziutkie zakonnice, nakarmiły nas zacierkami na mleku. Jedna z sióstr się tak 

troskliwie mną zaopiekowała, że zdjęła mi buty, były przemoczone, i postawiła na 

skraju płyty kuchennej. Buty tak się wysuszyły, że nie mogłem ich założyć. 

Dostałem od zakonnic drewniaki. Poobcierały mi nogi. Najstarszy stopniem kpr. 

Podchorąży Lwowicz objął nad nami dowództwo, było nas dziewięciu z Batalionu 

Zośki. Już zorganizowani dotarliśmy do gajówki w lasach Sękocińskich. Gajowy, 

Pan Hajduk Antoni z żoną Heleną przyjęli nas gościnnie. Było świniobicie. Wojsko 

zostało nakarmione. 

3 sierpnia kpr. Lwowicz zameldował się u płk „Grzymały” z propozycją, żeby 

wysłać jednego harcerza do nawiązania kontaktu z harcerzami z Batalionu Zośka, 

którzy po bitwie pod Pęcicami mogli wrócić do swoich domów w Zalesiu i 

Piasecznie. Płk „Grzymała” zgodził się i ja dostałem rozkaz do nawiązania tego 

kontaktu. 5 sierpnia wieczorem wyruszyłem w drogę. Deszcz padał, była burza, 

idąc przez las w blasku błyskawicy, zobaczyłem żołnierza niemieckiego. Stał na 

warcie przy gnieździe działka p-lotniczego. Ominęło mnie wielkie nieszczęście. 

Ominąłem gniazdo p-lotu i dotarłem do Zalesia Dolnego na ul. Wiewiórek 18, do 

domu Państwa Jachimskich. Mieli oni wielkie szczęście. Mieszkali na Polesiu, byli 

nauczycielami. Pan Jachimski znał biegle język niemiecki. Przypadek zrządził, że 

do miejscowości, w której mieszkali, trafił oddział wermachtu. Jachimski był ich 

tłumaczem. W rozmowie z dowódcą oddziału wermachtu zwrócił się z prośbą, 

żeby mu pomógł przenieść się pod Warszawę do rodziny. Niemiec mu to załatwił i 

samochodem ciężarowym rodzina Jachimskich dotarła do Małkini, a stamstąd do 

Zalesia Dolnego, gdzie kupili domek. Przy okazji opowiem, jak trafiłem do rodziny 

Jachimskich. 

Następnego dnia dotarłem do „Kosa” Janusza Urbańskiego. Opowiedziałem mu o 

losach naszej grupy Zośkowców. Janusz zgodził się na pójście ze mną do gajówki. 

Płk „Grzymała” po rozmowie zgodził się, aczkolwiek niechętnie, na zwolnienie nas 

ze swojego Oddziału. Właściwie zgodził się na przeniesienie do oddziału 

zrzutowego por. „Wróbla”. W oddziale tym brałem raz udział w podjęciu zrzutu w 

lasach Chojnowskich. 

10 sierpnia 1944 r. grupa żołnierzy, w tym kilku z batalionu Zośka, wyruszyło z 

transportem amunicji do Warszawy, na Mokotów przez Las Kabacki. Janusz 

Urbański „Kos”, mój drużynowy został w Warszawie i walczył do końca Powstania. 

Uciekł z niewoli niemieckiej, ukończył studia i został wspaniałym lekarzem. 

Po rozwiązaniu oddziału por. „Wróbla”, ja z kolegą Jerzym Zachariasiewiczem 

„Ignac”, zostaliśmy przyjęci do oddziału partyzanckiego kpt. „Lancy”. 14 sierpnia 

1944 r. po pacyfikacji lasów Chojnowskich i bitwie pod Wojciechowicami, oddział 

wymaszerował w Góry Świętokrzyskie do NSZ płk. „Bohuna”. „Bohun” postawił 

parlamentarzystom kpt. „Lancy” warunek: przyjmiemy Was, jeśli się rozbroicie i on 

przeprowadzi rekrutację. On zdecyduje kogo przyjąć. Na takie warunki kpt. „Lanca” 

nie mógł przystać. Korzystając z danego nam czasu do namysłu, szybko 

wycofaliśmy się, wracając do lasów Chojnowskich. 

 

Tadeusz Zieliński 

Batalion „Zośka” 

III Kompania, 3 pluton „Bogusław” 

 

 

 

6. Wiersz Stanisława Ostrowskiego  pseud. „Bogdan” 
 

„Krzyk liryczny" 

 

W sierpniowym niebie łuny krwawe. 
Na kolbie stena czujne ręce. 
Warszawę 
historia wieńczy 
w męczeństwa diadem. 
  
Więc już nie wrócą tamte chwile 
Pamiętasz serca nam przenikał 
Aromat mięty, śpiew słowika. 
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Dość już, niech skończy się epika. 
  
Po latach walki i po męce 
Chcę znowu wiosną w polu klęczeć, 
Oczami kwiatów, ptaków, dzieci 
Patrzeć. 
Słońce świeci. 
  
                                            *       *       * 
  
  
Nie od wczoraj, nie od dzisiaj 
Bóg za ciosem zsyła cios, 
Walczyć, a nie płakać los. 
Ścisnąć zęby, ścisnąć pięści, 
Aż nam wolność się wyszczęści. 
  
Animozje, waśnie precz, 
Krew dokoła, krew dokoła. 
Przerwać senny czar chochoła, 
Polska to jest wielka rzecz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal „Polska Walcząca – Powstanie Warszawskie” dla Środowiska IV Obwód 
Ochota z okazji 10-lecia Związku Powstańców Warszawskich 
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