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Szanowni Państwo,

nowy przewodnik po Woli opowiada o wydarzeniach, które wpisały się
w budowanie państwowości Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepo-
dległości, przypominamy o najważniejszych faktach i wątkach życia
codziennego dzielnicy w okresie powstań i II wojny światowej.

Położenie Woli na zachodnim krańcu Warszawy przez wieki nadawało
jej funkcję fortu obronnego. Taką pełniła w trakcie insurekcji kościusz-
kowskiej, powstania listopadowego czy wojny obronnej 1939 roku.
Znajdziemy tu zabytki i niezwykłe miejsca świadczące o militarnej 
i społecznej historii Polski: Redutę Sowińskiego, cmentarz Powstańców
Warszawy, kościół św. Wojciecha, liczne pomniki upamiętniające walki
o niepodległość.

Przewodnik opisuje wojenne aspekty historii Woli, z uwzględnieniem
tła społecznego, co pozwala poznać szerszy kontekst działań militarnych.
Dwadzieścia rozdziałów, opatrzonych mapkami, chronologicznie 
prowadzi nas przez ciekawe miejsca, zabytki i przybliża nam sylwetki
ważnych postaci. Każda opowieść opatrzona jest osią czasu i kartką 
z kalendarza, dzięki czemu wydarzeniom na Woli przyglądamy się przez
pryzmat wydarzeń w Europie i na świecie.

Zapraszamy na spacer po Woli –  do odkrywania nowych miejsc oraz pos-
taci, których życie i działalność, związane były z naszą dzielnicą. Liczymy,
że historia i przestrzeń kulturowa Woli staną się dla Państwa inspiracją.

Krzysztof Strzałkowski

Burmistrz Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

Mariusz Budziszewski

Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy 

ds. Społecznych i Kultury 



Szanowni Państwo,

w 100. rocznicę odzyskania niepodległości powstało wydawnictwo 
poświęcone historii Woli, będące uzupełnieniem poprzednich opracowań.
Powstało w hołdzie naszej dzielnicy ze względu na szczególny obowiązek
dokumentowania wydarzeń mających istotny wpływ na jej rozwój.

Jest ono wspomnieniem o miejscach na Woli związanych z walkami
narodowowyzwoleńczymi, m.in. z insurekcją kościuszkowską, powstaniem
listopadowym i wydarzeniami poprzedzającymi odzyskanie niepodle-
głości w 1918 r.

Zbyt mało fragmentów historii Woli jest obecnych w świadomości 
publicznej. Rzeź Woli czy Powstanie Warszawskie istnieją w powszechnej
pamięci, jednak dla utworzenia całkowitego obrazu ważne są szczegóły.
Świadomość dramatu kampanii wrześniowej, czy wstrząsających szcze-
gółów pierwszych dni sierpnia 1944 r., pozwala na uzupełnienie wiedzy.
Jest to ważne dla podkreślenia powojennego rozwoju przemysłowego
i architektonicznego Woli, wnoszącego wkład w rozwój całej stolicy.

Opisane miejsca, wydarzenia i postacie utrwalają w pamięci historię Woli,
wzmacniają naszą tożsamość i znajomość naszych korzeni. Wybrane
elementy zawarte w tym opracowaniu nie wyczerpują, ale też nie kończą
karty historii naszego rejonu.  Inspirują do oddawania hołdu w miejscach
pamięci i są wyzwaniem do dalszych poszukiwań.

mjr Jerzy Zakrzewski – przewodniczący
kpt. Stanisław Czechak – wiceprzewodniczący

kpt. Janina Marciniak – sekretarz
płk Waldemar Baranowski

Edward Puzio
mjr Zbigniew Rylski

Maria Stroińska
kpt. Edmund Żywiołowski

Społeczna Rada Kombatancka 
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elekcja Anny Jagiellonki
na Woli
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Matki Bożej Elekcyjnej

  
 

Królewska Wola

Wstęp
Początki elekcji królewskich wiąże się z bezpo-
tomną śmiercią ostatniego Jagiellona – Zyg-
munta Augusta. Niektórzy historycy przesuwają
jednak tę datę, zwracając uwagę na koniecz-
ność potwierdzenia praw do tronu już w czasach
Władysława Jagiełły. 
Na króla wybrano Jadwigę, on był jej mężem.
Dlatego po bezpotomnej śmierci Jadwigi wystą-
piła potrzeba potwierdzenia praw Jagiełły do
tronu, a sukcesja w dynastii Jagiellonów wynikała
raczej z dobrego zwyczaju wyboru króla z jednej
dynastii niż rzeczywistych praw dziedzicznych
potomków Władysława Jagiełły. 
O tym, jak mają wyglądać zasady przeprowa-
dzania elekcji, debatowano wielokrotnie, ponieważ
formuły legislacyjne miały istotne znaczenie po
unii polsko-litewskiej. Starano się scalić prawo
obowiązujące w Koronie i na Litwie. Elekcje miały
w tym czasie charakter dwustopniowy. Decyzję
najpierw podejmowała rada możnowładców, 
a później zatwierdzało ją rycerstwo.
Faktem jest jednak, że elekcje królewskie odbywa-
jące się w Warszawie datujemy od czasu bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta
(1572). Zebrany rok później sejm konwokacyjny określił zasady wyboru króla.
Ustalono, że po śmierci lub abdykacji władcy na czele państwa stanie interrex
(łac. inter – między, rex – król), czyli prymas Polski. Wtedy też postanowiono, że wy-
boru będzie dokonywał ogół szlachty, zatem zaczął obowiązywać system viritim
(łac. electio viritim, wybór osobisty). 

1

Historia Woli (XVI-XX)

Portret Anny Jagiellonki
w stroju koronacyjnym

Pomnik upamiętniający
Pole Elekcyjne - Electio Viritim



 
 

  
   

1764

elekcja Stanisława Augusta
Poniatowskiego

1776

obraz
Canaletta

1997

pomnik
Electio Viritim

Kobieta królem
Pierwszy król wybrany na wolskim polu elekcyjnym był… kobietą. Anna Jagiel-
lonka (1523-1596) była córką Zygmunta I Starego i Bony Sforzy oraz siostrą
Zygmunta Augusta. Po jego bezpotomnej śmierci planowano wydać Annę za
mąż za Henryka Walezego, jednak ten został królem, a planów matrymonial-
nych nie zrealizowano. 
Po ucieczce Henryka do Francji, Anna stała się kandydatką do tronu podczas
elekcji 1575 roku. W wyniku walki stronnictw prymasa Jakuba Uchańskiego 
i kanclerza Jana Zamoyskiego forsowane były kandydatury cesarza Maksymiliana
II Habsburga oraz księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. Wrogo nastawiona
do kandydatów zagranicznych szlachta wybrała jednak Annę na króla i za jej zgodą
Stefana Batorego jako jej męża. W ten sposób Batory, jako iure uxoris (łac. z prawa
żony) sprawował faktyczną władzę. Był to drugi przypadek w polskiej historii, by
kobieta została królem. Pierwszy dotyczył Jadwigi Andegaweńskiej, późniejszej
żony Władysława Jagiełły.
Anna Jagiellonka była ostatnią z dynastii Jagiellonów. Po śmierci Stefana Batorego,
sama bezdzietna, otoczyła opieką siostrzeńca Zygmunta. Doprowadziła także
do jego wyboru na króla Polski – jako Zygmunta III Wazę.

Warszawskie pola elekcyjne
Wybór króla był wielkim wydarzeniem, więc na sejm elekcyjny przyjeżdżano na
6 tygodni ze wszystkich stron Rzeczypospolitej. To sprawiło, że Warszawa zaczęła
zyskiwać na znaczeniu. Pierwsze elekcje odbyły się na jej przedpolach – pod
wsią Kamień, czyli dzisiejszym Kamionku na Pradze-Południe. Tam wybrano
Henryka Walezego, a później Augusta III. Pozostałych królów wybierano jednak
na Woli i byli to: Anna Jagiellonka, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV,
Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny,
Stanisław Leszczyński oraz ostatni król Rzeczypospolitej – Stanisław August 
Poniatowski. Jak taki wybór wyglądał, możemy zobaczyć na obrazie, który na zle-
cenie władcy namalował Canaletto.

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Elekcja Stanisława Augusta



Mistrz Canaletto
Bernardo Bellotto zwany Canaletto (1721-1780) był nadwornym malarzem króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pochodził z włoskiej rodziny z artystycznymi
tradycjami. Jego wujem był słynny Giovanni Canal (zwany… Canaletto). Siostrzeniec
i uczeń Giovanniego, Bernardo, początkowo pracował w Wenecji i na dworach 
w Dreźnie, Wiedniu i Monachium. Był cenionym weducistą i zapewne dlatego król
Stanisław August zamówił u niego cykl obrazów przedstawiających Warszawę. 

Historia Woli (XVI-XX)

Viritim, czyli jak wybierano monarchę
System wyboru króla obowiązujący od czasów pierwszej warszawskiej elekcji,
określamy jako viritim. To łacińskie słowo oznacza prawo wyboru króla przez
wszystkich przedstawicieli stanu szlacheckiego. Jak taka elekcja wyglądała?
Wszystko zaczynało się od wytyczenia terenu, na którym gromadzili się uprawnieni
do głosowania. Na Woli za najbardziej prawdopodobną lokalizację pola elekcyjnego
uznaje się rejon przecięcia ulic Obozowej i Płockiej. Badacze opierają się na
planie Warszawy z 1762 roku, który sporządził Pierre Ricaud de Tirregaille.
Umieścił on prostokątny plac o wymiarach około 60 x 120 metrów właśnie w tej
okolicy. Teren był podzielony – początkowo pośrodku pola, pomiędzy pięcioma
mniejszymi namiotami, znajdowało się zadaszenie, którego używano wcześniej 
na kamionkowskim polu elekcyjnym. Później wytyczono prostokątny plac, ogra-
niczony okopami. W jednej jego części znajdowała się „szopa” dla senatorów,
czyli zadaszone miejsce, gdzie mogli obradować. Obok wyznaczono miejsce na
rodzaj izby poselskiej, gdzie obradowali posłowie ziemscy. Poza tymi granicami
obozowała szlachta.
Najwcześniejszy opis przeprowadzenia i rozplanowania pola elekcyjnego pochodzi
z 1572 roku. Proponowano w nim, by szlachta pojawiała się w szyku pospolitego
ruszenia i ustawiała województwami. Z każdego regionu wybierano później elek-
torów, którzy mieli prawo głosowania. Odbywało się ono w dwóch turach. 
Wygrywał kandydat, który uzyskał 2/3 głosów elektorskich. Szlachta ruska propo-
nowała jednak system ze zwielokrotnioną liczbą posłów. Obie opcje miały zwolen-
ników i przeciwników. Ostatecznie formułę viritim uchwalono w 1573 roku. Nie była
jasno sprecyzowana, ale stanowiła kompromis – monarcha miał być wybierany
na podstawie konsensusu wszystkich stron biorących udział w elekcji.

13 grudnia 1575r.
Anna Jagiellonka została wybrana podczas wolnej elekcji na króla Polski,

a dzień później wybrano na jej małżonka Stefana Batorego

Ponadto w 1575 roku:

13 lutego
Henryk III Walezy został koronowany na króla Francji

26 kwietnia
urodziła się Maria Medycejska, królowa francuska, córka Franciszka I

Medyceusza Wielkiego, księcia Toskanii, druga żona Henryka IV

18 grudnia
zmarł Marcin Bielski, żołnierz, historyk i renesansowy poeta satyryczny,

autor „Kroniki wszystkiego świata” i „Kroniki polskiej” 

KARTKA z KALENDARZA



Matka Boża Elekcyjna
Do przebiegu uroczystości elekcji przywiązywano ogromne znaczenie. Na po-
czątku odprawiano mszę w najważniejszym kościele dawnej Warszawy, ale także
na polu elekcyjnym znajdował się widomy znak religijny. Był to obraz Matki Bożej
Pocieszenia, zwanej Elekcyjną. Nieznany jest autor dzieła, które datuje się na około
1621 rok. Według tradycji, zabierano obraz na pole elekcyjne od czasu wyboru
Stefana Batorego do 1764 roku, czyli elekcji ostatniego króla Rzeczypospolitej
– Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wizerunek umieszczano w specjalnej kaplicy
prymasowskiej w „szopie senatorskiej” i  przed tym obrazem interrex, czyli prymas
wraz z senatorami modlili się o dobry wybór monarchy. Po elekcji obraz wracał
do kościoła. Wiadomo, że ocalał z pożaru budowli podczas potopu szwedzkiego.
Fundatorką odbudowy kościoła św. Wawrzyńca dla parafii pw. św. Stanisława
Biskupa Męczennika była Marysieńka Sobieska. W czasach zaborów kościół
przemianowano na cerkiew, więc obraz przeniesiono do kaplicy rodziny Biernackich.
Z ich inicjatywy w 1858 roku rozpoczęto budowę kościoła św. Stanisława Biskupa
Męczennika (dzisiejsza ul. Bema 73/75) i umieszczono w kaplicy wizerunek
Matki Bożej. Obraz był obecny podczas odsłaniania pomnika Electio Viritim.
W 2000 roku, nawiązując do tradycji, parafianie przekazali kopię obrazu do
Sejmu RP, by tak jak przed wiekami towarzyszył obradom, tym razem już tylko
parlamentarnym.  

Królewska Wola

Libertacje sejmowe
Zgromadzenia sejmowe w Warszawie podnosiły jej prestiż i znaczenie, rozwijał się
także handel. A jednak nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Dlaczego? Na kilka
tygodni do miasta zjeżdżały tysiące ludzi – szlachta, możni z dworem i służbą,
kupcy... Zakwaterowanie ich w mieście było nie lada wyzwaniem dla warszawiaków,
zwłaszcza że marszałek wielki koronny zobowiązany był zagwarantować kwatery
posłom i senatorom. Z jednej strony dla wynajmujących był to dobry interes,
ale z drugiej – taka gościna potrafiła być bardzo uciążliwa, a kwatery na koniec
użytkowania były w stanie opłakanym. Dlatego wiele osób próbowało uzyskać
zwolnienie z obowiązku kwaterunku, czyli libertację. Od połowy XVI wieku do
1736 roku nadano w Warszawie około 40 libertacji sejmowych. Jedną z takich
tablic libertacyjnych, odtworzoną po zniszczeniach ostatniej wojny, można zobaczyć
na fasadzie Kamienicy Prażmowskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 87.

Tablice libertacyjne na fasadzie Kamienicy Prażmowskich



Droga na pole elekcyjne
Dzień wyboru króla rozpoczynał się uroczystą mszą w kościele św. Jana Chrzci-
ciela na Starym Mieście. Później pochód podążał na pole elekcyjne prawdopo-
dobnie traktem prowadzącym dzisiejszymi ulicami: Senatorską, Elektoralną 
i Chłodną, a później ul. Młynarską. Możliwe, że od obecnego skrzyżowania 
z ul. Żelazną skręcał na północ, a później na wysokości ul. Wolność – w lewo,
w kierunku pola elekcyjnego. Szlachta przyjeżdżająca do Warszawy od strony
zachodniej mogła poruszać się szlakiem pokrywającym się z dzisiejszą ul. Wolską,
by później – być może – skręcić w ul. Elekcyjną lub przeciąć obecną al. Prymasa
Tysiąclecia i ul. Górczewską w kierunku północnym. 
Czy znajdujemy we współczesnej Warszawie jakieś ślady świadczące o tym, 
że odbywały się tu elekcje? Tak, to niektóre nazwy ulic: Senatorska i Elektoralna
miałyby nawiązywać do senatorów i elektorów, którzy wybierali króla, ulica Obozowa
– do obozu elekcyjnego, nazwa osiedla mieszkaniowego Koło – do koła rycer-
skiego, w którym zasiadali posłowie ziemscy, ulica Wolność – do złotej wolności
szlacheckiej, a ulica Banderii (łac. banderium – proporzec) – do orszaku konnego
poprzedzającego pochód. Do historii i tradycji wolskich elekcji nawiązywano
także w XX wieku. Od 1919 roku mamy ulicę Elekcyjną.

Historia Woli (XVI-XX)

Pomnik
Electio Viritim
Pomnik ustawiono w miejscu daw-
nego pola elekcyjnego. Jest to ko-
lumna, której część stanowi zabytek
związany z jednym z piękniejszych
pałaców Warszawy przed II wojną
światową. Granitowy trzon kolumny
pochodzi bowiem ze spalonego 
w 1939 roku pałacu Leopolda Kro-
nenberga, mieszczącego się przy
dzisiejszym pl. Piłsudskiego. Na ko-
lumnie umieszczono wizerunek trzech
postaci podających sobie ręce na
znak zgody, widocznych w lewym
narożniku obrazu Canaletta „Elek-
cja Stanisława Augusta”. Poniżej
znajduje się tablica z napisem:
„Obelisk Electio Viritim wzniesiony
w 400-lecie stołeczności Warszawy
na dawnym polu elekcyjnym w miej-
scu szopy senatorskiej i koła rycer-
skiego, gdzie w latach 1575-1764
obrano 10 królów polskich”. Kolumna
zwieńczona jest koroną.
Pomnik, autorstwa Stanisława Mi-
chalika, ustawiono w tym miejscu 
w 1997 roku. Inicjatorem upamięt-
nienia był Oddział Wolski Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy (obecnie
Towarzystwo Przyjaciół Woli). Pomnik Electio Viritim

Patrz mapka s. 8



Królewska Wola

Elekcja (łac. electio, wybór) – to powoływanie dostojników świec-
kich i duchownych, a także wybór monarchy pomijający zasady
dziedziczności tronu. Wolne elekcje królewskie odbywały się pod
Warszawą w latach 1573-1764.

Obraz „Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego” pędzla
Canaletta powstał w 1776 roku. Malarzowi zarzucono niespójność
przedstawienia – na środku kompozycji widać głosowanie, a na
pierwszym planie wszyscy zachowują się tak, jakby wynik został
już ogłoszony. Druga wersja obrazu powstała w 1778 roku i to właśnie
ta znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Sarmata – w 1921 roku w nawiązaniu do staropolskiej tradycji 
powołany został Robotniczy Klub Sportowy „Sarmata”. W latach
1926-1929 związany był z nim znakomity sportowiec – Janusz Kuso-
ciński (1907-1940), lekkoatleta, złoty medalista olimpijski z Los
Angeles z 1932 roku.

Czy wiesz, że…



1792

ustanowienie orderu
Virtuti Militari

1794

insurekcja
kościuszkowska

1830

powstanie
listopadowe

  

 

Reduta Wolska

Wstęp
Reduta nr 56, zwana także Redutą Wolską lub Redutą Sowińskiego, zasłynęła z bo-
haterskiej obrony Warszawy w XIX i XX wieku. Znajdowała się w miejscu szcze-
gólnym – wcześniejszych fortyfikacji z insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku.
Z miejscem tym łączą się zwłaszcza dwa nazwiska – Józefa Sowińskiego, broniącego
dostępu do miasta podczas powstania listopadowego w 1831 roku oraz Zdzisława
Pacak-Kuźmirskiego, walczącego tu podczas kampanii wrześniowej 1939 roku 
i odznaczonego orderem Virtuti Militari za okazane męstwo. 
W pobliżu kościoła św. Wawrzyńca, który znajduje się w obrębie fortyfikacji, usta-
wiono krzyż oraz tablice upamiętniające generała i poległych żołnierzy. Znajdują
się tutaj także groby żołnierzy 40. Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich z 1939 roku
oraz zbiorowa mogiła mieszkańców Woli zamordowanych w sierpniu 1944 roku. 

Powstanie listopadowe 
Zryw niepodległościowy rozpoczął się od spisku podchorążych. Pod wodzą Piotra
Wysockiego 29 listopada 1830 roku wyruszono na Belweder w Warszawie. 
Nie udał się zamach na wielkiego księcia Konstantego, a część generałów nie
przystąpiła do powstania, jednak wojsko i lud Warszawy odnieśli sukces zdoby-
wając Arsenał. 
Pod presją opinii publicznej i powstańców, sejm na grudniowym posiedzeniu
uznał powstanie za narodowe, a w styczniu 1831 roku zdetronizował Mikołaja I
Romanowa. Utrzymał także system monarchii konstytucyjnej, a wobec bezkró-
lewia sam sprawował władzę najwyższą, natomiast władzę wykonawczą powierzył
Rządowi Narodowemu.
W lutym ruszyła rosyjska ofensywa pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza
i początkowo została powstrzymana na przedpolu Warszawy (Bitwa o Olszynkę
Grochowską 25 lutego 1831 roku). Wówczas wojska polskie, dowodzone przez
generała Jana Skrzyneckiego, przystąpiły do ofensywy. Do historii przeszły 
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Kościół św. Wawrzyńca



 
 

1863

powstanie
styczniowe

1939

kampania
wrześniowa

5 sierpnia 1944

rzeź Woli

Reduta Sowińskiego 
Reduta zawdzięcza imię bohaterskiemu generałowi, który dowodził jej obroną
podczas powstania listopadowego w 1831 roku. Józef Longin Sowiński (1777-1831)
patriotyczną edukację odbył w słynnej Szkole Rycerskiej, założonej w 1765 roku
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miała ona przygotować kadetów do
służby wojskowej i cywilnych zadań publicznych. Jej idea zgodna była z nurtami
oświeceniowymi: edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki. Książę
Adam Kazimierz Czartoryski o kadecie mówił: „Powinien Ojczyznę swoją kochać
i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi,
powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności, dobroczynności 
i afektu dla równych, względu dla niższych”. 
Józef Sowiński wziął udział w insurekcji 1794 roku, wywołanej przez innego kadeta
Szkoły Rycerskiej – Tadeusza Kościuszkę. Walczył w Warszawie oraz w korpusie
Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1799 roku wstąpił do armii pruskiej, w której
dosłużył się stopnia porucznika. W 1811 roku wstąpił do Armii Księstwa Warszaw-
skiego i wziął udział w wyprawie Napoleona na Moskwę, za co został odznaczony
orderem Virtuti Militari i francuską Legią Honorową. Ranny w bitwie pod Borodino
w 1812 roku − stracił wówczas nogę i poruszał się odtąd o kuli. 
Kiedy wybuchło powstanie listopadowe, początkowo nie brał w nim udziału.
Wiosną 1831 roku został jednak dyrektorem wydziału artylerii Komisji Rządowej
Wojny, a później dowódcą Reduty nr 56 na Woli. W sierpniu został awansowany
na generała brygady.

zwycięstwa pod Wawrem, Dębem Wielkim oraz Iganiami, jednak w maju armia
powstańcza poniosła klęskę pod Ostrołęką. Ruszyła też armia carska, dowo-
dzona przez Iwana Paskiewicza, która od zachodu zbliżała się ku Warszawie.
Pierwszego dnia szturmu, 6 września, pomimo bohaterskiej obrony, zdobyta 
została Wola i Warszawa skapitulowała. Część powstańców przekroczyła granicę
pruską i udała się na emigrację. Jako ostatnie poddały się w październiku twierdze
w Modlinie i Zamościu. 

Płyta nagrobna żołnierzy poległych w obronie Reduty Wolskiej w 1831 roku
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Śmierć generała
Główne siły armii rosyjskiej w 1831
roku skierowane zostały na Wolę,
której obroną dowodził Józef So-
wiński. 6 września przeważające
oddziały wroga złamały obronę
polską i zdobyły redutę. Generał
stał się bohaterem narodowym, 
a heroiczna obrona wolskiej reduty
− legendą i symbolem powstania
listopadowego. Moment śmierci
generała został uwieczniony na
wielu obrazach, m.in. „Generał
Sowiński na szańcach Woli” autor-
stwa Wojciecha Kossaka, a także
w wierszu Juliusza Słowackiego
„Sowiński w okopach Woli”.

Krzyż upamiętniający śmierć gen.Sowińskiego
przy kościele św. Wawrzyńca

6 września 1831r.
Bohaterska obrona Woli, śmierć gen. Józefa Sowińskiego

Ponadto w 1831 roku:

2 lutego
wybrano papieża – Bartolomeo Alberto Cappellari

przyjął imię Grzegorza XVI.

9 marca
król Francji Ludwik Filip I podpisał dekret o utworzeniu

Legii Cudzoziemskiej

5 kwietnia
w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się prapremiera

pieśni powstania listopadowego „Warszawianka”

1 lipca
urodził się Wojciech Gerson, malarz, przedstawiciel realizmu w sztuce

8 września
Wilhelm IV został królem Wielkiej Brytanii

27 grudnia
Karol Darwin rozpoczął podróż dookoła świata

KARTKA z KALENDARZA



Juliusz Słowacki

Reduta Wolska

Sowiński w okopach Woli

W starym kościółku na Woli
Został jenerał Sowiński,
Starzec o drewnianej nodze,
I wrogom się broni szpadą;
A wokoło leżą wodze
Batalionów i żołnierze,
I potrzaskane armaty,
I gwery: wszystko stracone!

[…]
I wpadają adiutanty,
Adiutanty Paszkiewicza,
I proszą go: „Jenerale,
Poddaj się… nie giń tak marnie”.
Na kolana przed nim padli,
Jak ojca własnego proszą:
„Oddaj szpadę, Jenerale,
Marszałek sam przyjdzie po nią…”

„Nie poddam się wam, panowie —
Rzecze spokojnie staruszek —
Ani wam, ni marszałkowi
Szpady tej nie oddam w ręce,
Choćby sam car przyszedł po nią,
To stary — nie oddam szpady,
Lecz się szpadą bronić będę,
Póki serce we mnie bije.

Choćby nie było na świecie
Jednego już nawet Polaka,
To ja jeszcze zginąć muszę
Za miłą moją ojczyznę,
I za ojców moich duszę
Muszę zginąć… na okopach,
Broniąc się do śmierci szpadą
Przeciwko wrogom ojczyzny”.

[...]
To rzekł jenerał Sowiński,
Starzec o drewnianej nodze,
I szpadą się jako fechmistrz
Opędzał przed bagnetami;
Aż go jeden żołnierz stary
Uderzył w piersi i przebił…
Opartego na ołtarzu
I na tej nodze drewnianej.

Tablica na bocznej ścianie kościoła św. Wawrzyńca
z płaskorzeźbą przedstawiającą generała



Reduta Ordona
Opisując wydarzenia związane z Re-
dutą Sowińskiego, nie sposób nie
wspomnieć o jeszcze jednej słynnej
obronie związanej z powstaniem 
listopadowym i sąsiednią Redutą 
nr 54, zwaną później Redutą Or-
dona. Osłaniała ona szaniec nr 56
we wrześniu 1831 roku. Nie była do-
brze umocniona, jednak znajdował
się w niej skład amunicji i prochu.
Polskie dowództwo spodziewało się
ataku nieprzyjaciela od strony Mo-
kotowa, ale wizytujący dzień wcześ-
niej pozycje obrońców generał Józef
Bem powiedział, że skład amunicji
musi być bezwzględnie obroniony, 
a jeśli stanie się to niemożliwe – wy-
sadzony w powietrze, by nie dostał
się w ręce nieprzyjaciela. 
2 września dowódcą artylerii reduty
został Julian Konstanty Ordon i to

on miał dostrzec w mglisty poranek 6 września zbliżający się atak. Dwie godziny
później nastąpił potężny wybuch. 
Lokalizacja Reduty 54 była zaznaczona w 1831 roku na planie umocnień 
Warszawy, który opracował Marcin Klemensowski – główny kwatermistrz wojsk
Królestwa Polskiego. Przez wiele lat redutę upamiętniano jednak przy ul. Mszczo-
nowskiej i Włochowskiej na Woli. Dlaczego? W tym właśnie miejscu Rosjanie,
na polecenie cara Mikołaja I, wznieśli obelisk ku czci swoich żołnierzy poległych
w szturmie Woli podczas powstania listopadowego. Znienawidzony pomnik 
usiłowano zniszczyć, ale dopiero po odzyskaniu niepodległości umieszczono 
w tym miejscu kamień upamiętniający… Redutę Ordona. Badania archeolo-
giczne z ostatnich lat potwierdziły, że mieściła się ona w rejonie ul. Na Bateryjce,
na terenie obecnej dzielnicy Ochota. 

Wiersz Mickiewicza
Ordon, wbrew późniejszej legendzie, przeżył. Dostał się do rosyjskiej niewoli, 
a po zwolnieniu przebywał m.in. w Warszawie i we Lwowie. W tym czasie opubli-
kowano, napisany w 1832 roku, wiersz Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”,
zaczynający się od słynnych wersów:
„Nam strzelać nie kazano. – Wstąpiłem na działo
I spójrzałem na pole; dwieście armat grzmiało”.
W ostatnich strofach Ordon celowo wysadza redutę w powietrze. Utwór literacki
rozsławił jego imię i bohaterską śmierć, jako ofiarę życia, złożoną w nierównej
walce o wolność i niepodległość Polski. Mickiewicz o wydarzeniach z 6 września
dowiedział się od adiutanta dowódcy obrony Warszawy, który z oddalenia widział
atak i wybuch. Zarówno Mickiewicz, jak i Ordon byli zaskoczeni – pierwszy praw-
dziwą wersją zdarzeń, drugi – wierszem. Mieli okazję o tym porozmawiać, 
bo spotkali się w 1855 roku. Mimo sprostowań, legenda o bohaterskiej śmierci
stała się silniejsza i do tej pory nie wszyscy czytający wiersz znają prawdziwe losy
jej bohatera.
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Konstanty Ordon



II wojna światowa
Po raz kolejny Reduta Wolska broniła się we wrześniu 1939 roku pod dowódz-
twem Zdzisława Pacak-Kuźmirskiego. Jego oddział 8. kompanii 40. Pułku Piechoty
Dzieci Lwowskich odpierał atak niemiecki przy umocnieniach ul. Wolskiej.
9 września do barykady zbliżyły się czołgi nieprzyjaciela. Obrońcy wykorzystali
wówczas około 100 beczek terpentyny z fabryki „Dobrolin”, które podpalili, 
co znacząco wpłynęło na powstrzymanie szturmu. Reduta poddała się dopiero
27 września, gdy ogłoszono kapitulację Warszawy.
Tragiczne wydarzenia rozegrały się w tym miejscu również w czasie powstania
warszawskiego. 5 sierpnia, podczas „rzezi Woli”, Niemcy w pobliżu kościoła 
zamordowali kilkaset osób i podpalili budynek. Na stopniach ołtarza zginął 
wówczas ksiądz Mieczysław Krygier.

Reduta Wolska

Reduta (fr. redoute) – rodzaj szańca, w dawnej fortyfikacji poje-
dyncza budowla o narysie kolistym lub wielobocznym, przystoso-
wana do samodzielnej obrony. Wznoszono ją przed linią umocnień
oraz otaczano wałem ziemnym lub fosą. Reduty budowano od cza-
sów nowożytnych do początku I wojny światowej.

Virtuti Militari (łac. męstwu wojskowemu) – najwyższe polskie
odznaczenie wojskowe, nadawane za wybitne zasługi bojowe i czyny
wojenne połączone z ofiarnością i odwagą. Order ustanowił król
Stanisław August Poniatowski dla uczczenia zwycięstwa w bitwie
pod Zieleńcami (1792). Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna.

Czy wiesz, że…

Więcej o Zdzisławie Pacak-Kuźmirskim – patrz strona 49.
Więcej o „rzezi Woli” – patrz strony 96-103.
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Pogrzeb pięciu poległych 

Wstęp
Z powstaniem listopadowym na Woli łączy się obronę Reduty 54 i 56. Natomiast
pogrzeb „pięciu poległych”, których policja carska zastrzeliła podczas manifestacji
patriotycznej w 1861 roku – z późniejszym powstaniem styczniowym. Śmierć i po-
grzeb tych pięciu osób urosły do rangi symbolu i sprzeciwu wobec władzy carskiej.
Kondukt pogrzebowy zgromadził wielotysięczny tłum i przedstawicieli prawie
wszystkich wyznań. Miejsce pochówku otaczano potem niemal religijnym kultem.  
Kilka tygodni po wydarzeniach lutowych doszło do kolejnej manifestacji. 8 kwietnia
1861 roku oddziały piechoty i dwa szwadrony jazdy rosyjskiej dokonały krwawej ma-
sakry ludności cywilnej Warszawy. Zginęło wówczas ponad 100 osób. Niecałe dwa lata
później miał miejsce kolejny zryw niepodległościowy – wybuchło powstanie styczniowe.
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Manifestacja 1861 roku 
Polacy pod zaborami manifestowali patriotyzm na różne sposoby. Kilka takich
wystąpień  odbyło się przed wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku,
m.in. zgromadzenie na pogrzebie generałowej Katarzyny Sowińskiej w 1860 roku
oraz obchody 30. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Podczas takich
zgromadzeń śpiewano pieśni narodowe i rozdawano ulotki z historią powstania

Nagrobek pięciu poległych



 

1863

powstanie
styczniowe

1915

pomnik pięciu poległych
na Cmentarzu Powązkowskim

Tableau pięciu poległych 
Ciała poległych złożono w Hotelu Europejskim, gdzie sfotografował je Karol Beyer,
a moment ten opisał rosyjski dziennikarz Mikołaj Wasiljewicz Berg: „Jenerał
[Pauluzzi] udał się do sali numer 64, gdzie odbywały się sądowo-lekarskie oglę-
dziny zabitych, dokonywane przez drugi oddział sądu warszawskiej policyi, który
zjechał w komplecie, przez prawo przepisanym z rejentem i dwunastoma świad-
kami ze sfer obywatelskich. Do sali tej natłoczyło się mnóstwo ciekawej różnolitej
gawiedzi. Był także ze swym aparatem narodowy fotograf Beyer i zdjął wizerunki
z zabitych w całej ich grozie i wspaniałości, z ziejącymi ranami. Kartki te w niezli-
czonych ilościach egzemplarzy rozleciały się po całej Polsce”. 

Tableau pięciu poległych autorstwa Karola Beyera z 1861 roku

lub portretami bohaterów narodowych – Tadeusza Kościuszki czy Jana Kilińskiego.
25 lutego 1861 roku, w rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską, tłum z biało-
czerwonymi chorągiewkami zgromadził się na Rynku Starego Miasta. Policja carska
brutalnie rozpędziła uczestników demonstracji. Kolejne zgromadzenie zaplano-
wano dwa dni później. 
Pochód wyruszył około południa z kościoła karmelitów na Lesznie w kierunku placu
Zamkowego, z zamiarem przejścia pod Pałac Namiestnikowski. Przy kościele
bernardynów na Krakowskim Przedmieściu demonstracja przypadkowo spotkała się
z konduktem pogrzebowym opuszczającym świątynię, jednak żołnierze carscy,
podejrzewając zmowę zakonników z demonstrantami, ruszyli na tłum. Upadł krzyż,
co rozwścieczyło ludzi i wywiązała się bitwa, a potem padły strzały. W pobliżu figury
Matki Boskiej Passawskiej zginęło pięć osób: czeladnik krawiecki Filip Adamkiewicz,
uczeń Gimnazjum Realnego Michał Arcichiewicz, robotnik Karol Brendel oraz
dwóch przedstawicieli ziemiaństwa – Marceli Paweł Karczewski i Zdzisław Rutkowski.
Przerażony tłum zaczął uciekać, a gdy żołnierze odjechali, powrócono po rannych
i ciała zabitych.



Określenie „narodowy fotograf” przylgnęło do Beyera, a tableau stało się jego
najsłynniejszą pracą, powielaną w tysiącach egzemplarzy rozprowadzanych po
całym kraju. Beyer był blisko całego wydarzenia, bowiem w Hotelu Europejskim,
gdzie pilnowano ciał, obawiając się, że policja carska podejmie próbę ich zabrania,
uniemożliwiając pogrzeb, znajdowała się retuszernia zakładu fotograficznego.
Podstawowym zadaniem Beyera była zatem dokumentacja, uzyskanie dowodu
popełnionej zbrodni. Zastosował przy tym jednak niekonwencjonalny sposób
przedstawienia. Czterej mężczyźni zostali ukazani z wyeksponowanymi ranami
i w pozach przywodzących na myśl ikonografię męki Chrystusa. Było to czytelną aluzją
– ich męka stała się tożsama z cierpieniami narodu polskiego pod jarzmem caratu.
Tableau wpisywało się zatem w działania antyrosyjskie o charakterze agitacyj-
nym i politycznym. 
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Kondukt pogrzebowy
Ciała pięciu poległych, po obdukcji lekarskiej, wystawiono na widok publiczny, 
a później przeniesiono do kościoła Świętego Krzyża, gdzie odprawiono nabo-
żeństwo żałobne. Stamtąd wielotysięczny kondukt wyruszył na Cmentarz Powąz-
kowski. Pogrzeb przerodził się w kolejną manifestację postaw patriotycznych.
Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera i zgoda ponad podziałami osób
różnych wyznań oraz stanów społecznych. 

Fotograf narodowy
Karol Adolf Beyer (1818-1877) zys-
kał sławę „fotografa narodowego”,
ale zanim tak się stało kształcił się
na technika w „Fabryce bronzów,
wyrobów z blachy lakierowanej i in-
nych odlewów metalicznych”. Inte-
resował się także numizmatyką i to
z jego inicjatywy w 1856 roku pow-
stało Warszawskie Towarzystwo Nu-
mizmatyczne. Pasją i zawodem
Beyera stała się jednak fotografia.
W 1844 roku wyjechał do Paryża,
aby więcej nauczyć się o tej nowej
technice, chociaż dagerotypy wyko-
nywał prawdopodobnie już w 1842
roku. W Warszawie prowadził za-
kład fotograficzny (1844-1867), wy-
konując cieszące się popularnością
portrety, ale interesowały go także
widoki miast, przedstawiciele róż-
nych środowisk i zawodów. 

W 1857 roku jego zakład fotograficzny przeniósł się na Krakowskie Przedmieście,
skąd z balkonu widać było plac Saski. Jednym z najbardziej znanych portretów
autorstwa Beyera są wizerunki pięciu poległych – ofiar manifestacji patriotycznej 
z 1861 roku. Fotografował także biwaki wojsk carskich w Warszawie, za co został
aresztowany. Ponownie uwięziono go po wybuchu powstania styczniowego. 
Z drugiego zesłania syberyjskiego wrócił do Polski po półtora roku. Pochowany
jest na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Karol Beyer



Pogrzeb pięciu poległych 

25 lutego 1861r.
W Warszawie odbyła się manifestacja patriotyczna

Ponadto w 1861 roku:
18 lutego

Wiktor Emanuel II został pierwszym królem zjednoczonych Włoch

4 marca
odbyło się zaprzysiężenie Abrahama Lincolna,

16. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

7 kwietnia
rosyjski oficer Jan Peucker popełnił samobójstwo, nie chcąc strzelać

do uczestników patriotycznej manifestacji w Warszawie

13 maja
australijski astronom John Tebbutt odkrył Wielką Kometę

29 maja
zmarł Joachim Lelewel, historyk i działacz narodowy

4 listopada
otwarto linię kolejową Wiedeń – Lwów

31 grudnia
urodził się Włodzimierz Tetmajer, malarz i grafik, 
jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski

KARTKA z KALENDARZA

Tak wspominał to historyk Aleksander Kraushar: „Pamiętnym na zawsze w roczni-
kach grodu warszawskiego pozostanie dzień 2 marca 1861 r., owa chwila podniosła,
gdy wszyscy mieszkańcy, wszystkie stany i wyznania, w zapomnieniu wszelkich
uraz i kwasów wzajemnych, odziedziczonych z czasów niedoli i niewoli, naraz
podali sobie nad grobem pięciu ofiar serdeczną dłoń pojednania. […] 
Po raz pierwszy po długich latach ucisku gród nasz odetchnął powietrzem swobody,
po raz pierwszy, po długich latach duszącego milczenia, wyrwał się z piersi tysiąca
okrzyk bólu i przedarł nieskrępowany do wszystkich zakątków kraju, lecz razem
z tym okrzykiem rozgrzmiało hasło braterstwa wszystkich stanów i wyznań pod
sztandarem miłości wspólnej ojczyzny”.
W kondukcie szli duchowni katoliccy i protestanccy oraz rabini. Trasa wiodła 
z Krakowskiego Przedmieścia przez plac Saski, ulice Wierzbową i Bielańską do
Nalewek i  na Cmentarz Powązki Stare, którego pierwsza brama do tej pory nazy-
wa się Bramą Pięciu Poległych. 

Orzeł i Polonia 
Początkowo nad grobami usypano jedynie kopce ziemi. Władze carskie nie pozwo-
liły na ustawienie pomnika nagrobnego, obawiając się, że odwiedzanie mogiły
może przerodzić się w kolejne manifestacje. Po powstaniu styczniowym chciano
w ogóle zatrzeć ślady pochówków – teren splantowano i ubito ziemię. W rocznice
powstań teren obserwowano, a osoby, które chciały zapalić znicz, były aresztowane.
Pamięć o pięciu poległych jednak przetrwała i mimo ryzyka potajemnie pozostawiano
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Artur Oppman
Pięciu poległych

[...] A jam raz pierwszy obaczył z Powązek 
Ojczyznę moją całą w grobach... w grobach... 
Świst kul w ulicach... Ludu pieśń gromowa... 
Na pięciu trumnach cierniowe korony... 
Przesiąkłe łzami matki mojej słowa, 
Polskiego dziecka chrzcie błogosławiony!

To, co przeżyło jedno pokolenie, 
Drugie przerabia w sercu i w pamięci: 
I tak pochodem idą cienie... cienie... 
Aż się następne znów na krew poświęci! 
Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów, 
Od Belwederu do śniegów Tobolska, 
I znów przed wnuków grzmi piorunem czynów... 
Pieśń, Czyn, Wspomnienie − to jedno: to Polska! [...]

Nagrobek pięciu poległych na cmentarzu Stare Powązki – kwatera 178

kwiaty i wieńce, mimo że do 1915 roku miejsce nie było oznaczone. Dopiero gdy
wojska carskie opuściły Warszawę, ustawiono pomnik. Widniał na nim orzeł 
z gałązką palmową w dziobie, unoszący się nad pięcioma krzyżami, obok alego-
rycznej figury Polonii z koroną cierniową. 
Pamięć o pięciu poległych przetrwała także w utworach literackich. Jeden z nich
napisał poeta, varsavianista i redaktor „Tygodnika Ilustrowanego” Artur Oppman,
pseudonim „Or-Ot”.

Patrz mapka s. 20



Pogrzeb pięciu poległych 

Dagerotypia to technika fotograficzna wynaleziona przez Josepha
Nicéphore'a Niépce'a i Louisa Jacques'a Daguerre'a. Ich odkrycie
zaczęto wykorzystywać od 1839 roku i obecnie uznaje się tę datę za
początek praktycznej fotografii. Obraz, czyli dagerotyp, uzyskiwano
na metalowej płytce, bez możliwości powielania.

W Warszawie XIX wieku działało kilka znanych atelier fotogra-
ficznych, w których wykonywano portrety na zamówienie, a także
widoki miasta. Swoje zakłady oprócz Karola Beyera mieli m.in. Ma-
ksymilian Fajans (1825-1890) oraz Konrad Brandel (1838-1920),
autor słynnej fotograficznej panoramy Warszawy, pierwszych zdjęć
wykonanych podczas lotu balonem oraz wynalazca „fotorewolweru”,
czyli kamery do robienia zdjęć z ręki.

Patriotyczne pamiątki w XIX wieku to czarna biżuteria, zdjęcia
w żałobnych czy powstańczych strojach lub zaproszenia na msze
za ojczyznę. Tableau Karola Beyera przedstawiające bohaterów 
narodowych było jedną z nich. 

Czy wiesz, że…
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Mural na ścianie budynku, na rogu ul. Żelaznej i al. „Solidarności”

Wstęp
Historia Woli sięga XIV wieku. Była to wówczas wieś należąca do księcia Trojdena,
który zwolnił mieszkańców od składania danin. Zyskała na znaczeniu od 1575 roku,
gdy zaczęto wybierać tu królów elekcyjnych. Leżała na jednej z ważniejszych dróg
wjazdowych do miasta i stanowiła jego zaplecze rolnicze, a później przemysłowe. 
Jej charakterystyczną różnorodność, gwar, ludzi i tradycję można zobaczyć na nowym
muralu przy skrzyżowaniu ul. Żelaznej z al. „Solidarności”. Powstał, by upamiętnić
historię Woli i jej różnorodny charakter. Widać na nim charakterystyczne budynki,
jak wolskie Koloseum, kopułę cerkwi św. Jana Klimaka czy dawną elektrownię
tramwajową, w której obecnie znajduje się Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mural



 

 
    

 

1876

zakład ogrodniczy
Ulricha

1900

Kolonia
Wawelberga

1912

Dom Sierot
Janusza Korczaka

1925

pierwsza cukiernia
Zagoździńskich

Nie zabrakło ulicznych grajków i wesołego miasteczka. Autorem muralu jest
Igor Chołda, artysta streetartowy znany jako Aqualoopa.
Sto lat temu, gdy Polska odzyskała niepodległość, Wola od dwóch lat znajdowała
się w granicach Warszawy. Na mocy rozporządzenia z 8 kwietnia 1916 roku wyda-
nego przez gen. Hansa von Beslera, generalnego gubernatora warszawskiego,
miasto powiększyło się wówczas o kilka miejscowości.

Mąka, piwo i przemysł
Charakterystyczny rolniczy krajobraz dawnej Woli to wiatraki. Od XVIII wieku
Wola rozwijała się rolniczo i gospodarczo, powstawały kolejne gorzelnie, browary
oraz cegielnie. Z czasem pojawiły się wielkie zakłady przemysłowe i w krajobraz
wpisały się wysokie kominy fabryczne. W XIX wieku liczba ludności Woli gwał-
townie wzrosła. Mieszkali tu głównie robotnicy i rzemieślnicy, obok siebie − Polacy,
Niemcy, Rosjanie oraz Żydzi.
Dzielnica była dobrze skomunikowana z resztą miasta, a leżąc na obrzeżach
Warszawy stała się dla niej zapleczem rolniczo-przemysłowym. Wzdłuż ul. Górczew-
skiej znajdowały się pola uprawne i ogrody. Po wybudowaniu Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej rozwinął się również przemysł metalowy, garbarski i włókienniczy.
W okresie międzywojennym największe znaczenie zyskał przemysł ciężki. To czas
prosperity takich fabryk, jak: Zakłady Mechaniczne „Lilpop, Rau i Loewenstein”,
Fabryka Karabinów Państwowej Wytwórni Uzbrojenia, Fabryka Żarówek i Radio-
odbiorników Philips czy Fabryka Norblina.

Rondo Kercelak
Sercem dawnej Woli był legendarny Kercelak, usytuowany w pobliżu rogatek
miejskich, między ulicami Leszno a Chłodną. Plac targowy utworzono w 1867 roku
na powierzchni około 1,5 ha. Nazwę zawdzięczał ofiarodawcy terenu – Józefowi
Kercelemu. Na tym targowisku wszystko można było kupić i sprzedać, zarówno
produkty rolne, jak i wyroby z licznych warsztatów rzemieślniczych. 
Legendą „Kiercelaka” był gang „Taty Tasiemki”. Jego przywódca naprawdę 
nazywał się Łukasz Siemiątkowski (1876-1944) i był postrachem całej Woli. 
Od 1928 roku grupa wymuszała opłaty od handlarzy za tzw. ochronę. Sława gangu
utrwaliła się już przed wojną – wspomniany został w przyśpiewce „Rum-Helka”,
którą później wykonywał m.in. bard z Czerniakowa, czyli Stanisław Grzesiuk.
Targowisko zlikwidowano po upadku powstania warszawskiego, a teren przecięto
potem trasą W-Z. Kercelak nigdy już nie odrodził się i jest obecny tylko w nazwach:
ronda, baru, sklepu oraz corocznej imprezy organizowanej przez Dzielnicę Wola. 

Rondo Kercelak
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Ogrody Ulrichów
Jednym z największych wolskich gospodarstw rolnych w XIX wieku była rodzinna
firma Ulrichów. Jej założyciel, Johann Gottlieb Traugott Ulrich, znany jako Jan
Bogumił Ulrich, objął w 1807 roku stanowisko ogrodnika w Ogrodzie Saskim.
Już od 1805 roku prowadził własny ogród i szklarnie przy ul. Ceglanej (ob. ul. Pereca).
Sprzedawał daktyle, cebulki i kwiaty cięte oraz nasiona i drzewka. W 1876 roku
syn Bogumiła – Jan Krystian, przeniósł zakład ogrodniczy na tereny wsi Górce.
Aż do 1958 roku, gdy znacjonalizowano zakład, mieściły się tu szkółki ogrodnicze,
szklarnie i ogród pokazowy. Obecnie znajduje się tu centrum handlowe Wola
Park (ul. Górczewska 124), a na terenie zachowano kilka starych drzew i zabytkowy
pałacyk, przy którym ustawiono pomnik Jana Krystiana.

Kolonia Wawelberga
Hipolit Wawelberg (1843-1901) był filantropem, bankowcem i społecznikiem
pochodzenia żydowskiego oraz współwłaścicielem Domu Bankowego Hipolit
Wawelberg w Warszawie. Wraz z żoną Ludwiką sfinansował budowę tanich
mieszkań na Woli dla robotników i ubogiej inteligencji przy dzisiejszych ulicach:
Górczewskiej 15 i 15a, Wawelberga 3 oraz Ludwiki 1. Budynki przy ul. Górczewskiej
i Wawelberga powstały w latach 1898-1900 według projektu Edwarda Goldberga.
Niezwykłe jest to, że fundator i architekt zadbali o funkcjonalne rozplanowanie
mieszkań, które były jedno- i dwuizbowe, ich wysokość osiągała 3 m i były dobrze
doświetlone. Rewolucyjny okazał się dostęp do bieżącej wody, kanalizacja, oświet-
lenie gazowe i zsypy na śmieci. Między  domami było sporo przestrzeni i zieleniec,
a w pobliżu znajdowały się: szkoła, czytelnia, łaźnia, pralnia, gabinet lekarski.

Ogrody Ulrichów

Kolonia Wawelberga



Wola około 1918 roku

Od 2015 roku Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga orga-
nizuje święto osiedla, podczas którego integruje i aktywizuje sąsiadów. W bramie
budynku przy ul. Górczewskiej 15 znajduje się tablica upamiętniająca fundatorów,
a na fasadzie widnieje tablica pamięci mieszkańców kolonii.

Święto Woli co roku, przy ul. Chłodnej – niedaleko historycznej 
lokalizacji najsłynniejszego targu wolskiego, czyli Kercelaka – odbywa
się jarmark, na którym można poczuć klimat przedwojennej Woli.
W trakcie imprezy występują kapele podwórkowe i słychać charak-
terystyczną gwarę. 

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,
do sprawiedliwego ich rozważania” – mówił Janusz Korczak.

Kolonia Wawelberga, czyli domy wybudowane dla około 300 rodzin
robotników przez Fundację Ludwiki i Hipolita Wawelbergów, jest
najstarszym osiedlem mieszkaniowym w Warszawie.

Pączki od Zagoździńskich – najlepsze pączki w Warszawie są na
Woli! Wiedziano o tym już 90 lat temu, kiedy rodzinna firma Zagoź-
dzińskich otrzymała specjalny certyfikat. Smak pączków doceniał
także sam marszałek Józef Piłsudski. Do dziś przed cukiernią na
Różanym Skwerze Pysznych Pączków ustawia się kolejka. 

Czy wiesz, że…

Tablica pamięci mieszkańców kolonii Wawelberga
umieszczona na budynku przy ul. Górczewskiej 15



Browar Haberbusch i Schiele
Na Woli działało wiele browarów, a jeden z większych i słynniejszych znajdował się
między ul. Krochmalną a ul. Grzybowską. Od 1846 roku należał do przedsiębiorców
niemieckiego pochodzenia – Konstantego Schiele i Błażeja Haberbuscha. Rodzinna
firma od 1866 roku notowała najlepszy okres w historii działalności. Przed I wojną
światową był to największy browar w Królestwie Polskim, wyposażony w nowoczesną
maszynę parową ze Szwajcarii. Browar słynął z doskonałego piwa bawarskiego
i pilzneńskiego. 
Kryzys dla branży browarniczej nadszedł wraz z I wojną światową. W 1919 roku
pięć browarów warszawskich połączyło się w jedną firmę – Zjednoczone Browary
Warszawskie pod marką Haberbusch i Schiele. Znacjonalizowane po II wojnie
światowej działały jako Warszawskie Zakłady Piwowarskie, a potem Browary
Warszawskie. W 2004 roku zakład wykupił koncern Heineken i przeniósł pro-
dukcję do Warki. 
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Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”
Obecny gigant farmaceutyczny początki zawdzięcza niewielkiej spółce akcyjnej
pod wdzięczną nazwą „Magister Klawe”. Jej twórcą był Henryk Klawe (1832-
1926) – pionier polskiego przemysłu farmaceutycznego. Prowadził apteki przy
pl. Trzech Krzyży i ul. Żurawiej, a w latach 20. XX wieku przeniósł się na Wolę
(obecna ul. Karolkowa 22/24). Zakłady zmieniły nazwę na Towarzystwo Przemysłu
Chemiczno-Farmaceutycznego d. „Mgr Klawe”. Kolejna zmiana nazwy wiązała
się z ich upaństwowieniem, od 1951 roku działały jako Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne „Polfa”, a po prywatyzacji – jako Polfa Warszawa SA.

Więcej o przemyśle na Woli – patrz strony 32-35.

Browar Haberbush i Schiele

Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”
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7 października 1912 r.
W Warszawie otwarto Dom Sierot założony

przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską

Ponadto w 1912 roku:
20 stycznia

otwarto Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

1 marca
Albert Berry wykonał pierwszy skok spadochronowy z samolotu

7 marca
Henri Seimet po raz pierwszy, bez międzylądowania,

pokonał samolotem trasę Paryż – Londyn w trzy godziny 

14 kwietnia
o godz. 23.40 parowiec Titanic zderzył się z górą lodową

16 kwietnia
Harriet Quimby jako pierwsza kobieta samotnie przeleciała

samolotem nad kanałem La Manche

27 kwietnia – 27 sierpnia
odbyła się w Sztokholmie pierwsza olimpiada z udziałem Polaków

19 maja
zmarł Bolesław Prus, pisarz, publicysta i dziennikarz

20 maja
poświęcono sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie

4 sierpnia
utworzono Terytorium Alaski

5 listopada
w wyborach prezydenckich w USA zwyciężył Woodrow Wilson

KARTKA z KALENDARZA

Niezwykli mieszkańcy
Historię Woli można także opowiedzieć poprzez losy jej
mieszkańców. Na początku XX wieku przez ponad 20 lat
(1905-1914 i 1918-1931) w domu przy ul. Towarowej 54
mieszkał Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953),
poeta najbardziej znany z humorystycznych miniatur
składających się na zbiór „Teatrzyk Zielona Gęś” (1946-
-1950) i tomiku wierszy „Zaczarowana dorożka” (1948).
O ulicy Towarowej napisał nawet w 1929 roku wiersz, 
w którym czytamy: „Tutaj wieczorem faceci grają na man-
dolinach […] i jest naprawdę wesoło, gdy księżyc wschodzi
nad kinem”. Jedynym śladem domu Gałczyńskiego jest
teraz kamień pamiątkowy na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Grzybowskiej.
Drugą niezwykłą postacią związaną z Wolą był Janusz Korczak, wł. Henryk
Goldszmit (1878/79-1942). W 1912 roku przy ul. Krochmalnej 92 (ob. ul. Jakto-
rowska 6) założył wraz ze Stefanią Wilczyńską Dom Sierot dla dzieci żydowskich.
Korczak był lekarzem, pedagogiem i pisarzem. Uważał, że dziecku należy się
taki sam szacunek i prawa, jak dorosłym. Publikował książki dla dorosłych i dla
dzieci, m.in: „Jak kochać dziecko” (1920), „Król Maciuś Pierwszy” (1928). 
Jesienią 1940 roku Dom Sierot został przesiedlony do getta na ul. Chłodną 33.

Konstanty
Ildefons Gałczyński
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Gazownia warszawska

Wstęp
Charakterystyczny komin dominuje nad terenem gazowni warszawskiej. To ważne
miejsce dla historii miasta oraz opowieści o życiu codziennym przed i w czasie
II wojny światowej. Wola swój przemysłowy charakter zawdzięczała linii kolejowej,
której bocznice dochodziły do różnego rodzaju zakładów, umożliwiając dostawę
surowców i transport produktów. Ruch, stukot maszyn i dym z kominów fabrycznych,
a pomiędzy nimi budynki mieszkalne i kolejowe dla pracowników, to typowy 
obrazek w tej części Warszawy. 
Gazownia na Woli powstała w 1888 roku, w czasie największego rozwoju produkcji
gazu z węgla. Powszechnie używano go w życiu codziennym i to także była przyczyna
powstania kolejnego kompleksu na Woli. Wcześniej działała gazownia przy 
ul. Ludnej na Solcu, jednak rozwój miasta i napływ nowych mieszkańców sprawił,
że przestała nadążać z dostarczaniem gazu.
Wolska gazownia powstała przy ul. Dworskiej (ob. ul. Kasprzaka) i była największa
na terenach polskich znajdujących się pod zaborami. W dwudziestoleciu między-
wojennym posiadała najnowocześniejszą w Europie piecownię „Glover West”,
a w 1925 roku stała się własnością miasta i funkcjonowała pod nazwą Gazownia
Miejska m.st. Warszawy. Działała do lat 70. XX wieku, kiedy przejście na gaz ziemny
położyło kres jej działalności. Na terenie gazowni zachowały się zabytkowe budynki,
które przetrwały w dobrym stanie II wojnę światową. Można je zwiedzić i przy
okazji poznać historię przemysłu gazowego w zlokalizowanym tu Muzeum 
Gazownictwa (www.muzeum.gazownictwa.pl). 
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Muzeum Gazownictwa

Wolskie Koloseum



 
  

1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

1978

Muzeum Gazownictwa

Architektura przemysłowa
W Warszawie zachowało się kilka dawnych kompleksów przemysłowych. 
Gazownia warszawska jest jednym z najpiękniejszych architektonicznie i najlepiej
zachowanych. Na terenie zakładu zachowała się fragmentarycznie stara 
nawierzchnia z tzw. kocich łbów i bruk oraz dziewięć latarni gazowych. 
Kiedy w latach 70. XX wieku zrezygnowano z gazu produkowanego z węgla,
podjęto decyzję o dostosowaniu istniejących budynków do nowych potrzeb 
zakładu. Od 1978 roku mieści się tu Muzeum Gazownictwa. Na teren wchodzi
się od ul. Kasprzaka. I od razu warto zwrócić uwagę na mijane budynki – domy
mieszkalne i wzniesiony około 1900 roku Dom Dyrektora, wybudowany z cegły,
z poddaszem w formie attyki, które powstało podczas II wojny światowej, gdy
reperowano spalone w 1939 roku zwieńczenie. Z tyłu domu znajduje się drew-
niana weranda w stylu architektury szwajcarskiej. To rzadki na terenie Warszawy
przykład służbowej, przyzakładowej willi dyrektora z przełomu XIX i XX wieku.
Po przekroczeniu bramy zobaczymy jeden z najciekawszych i najcenniejszych
zabytkowych obiektów – wieżę ciśnień. Pierwsza powstała w tym miejscu w latach
1886-1887, obecna − około 1900 roku. Zbudowana jest z licowanej czerwonej
cegły na planie czworoboku i ma sześć kondygnacji. Architektonicznie nawiązuje
do średniowiecznej architektury obronnej, bo podobnie jak pozostałe zabudo-
wania ma typowe dla tego budownictwa detale – gzymsy kordonowe oraz fryzy
z ukośnie wysuniętych główek cegieł. Z boku wieży widać piętrową dobudówkę
remizy strażackiej. Na jednej ze ścian wieży ciśnień wmurowano tablicę upa-
miętniającą pracowników gazowni poległych w latach 1939-1945.

Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25
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Muzeum Gazownictwa 
Placówka znajduje się w budynku Aparatowni Pomiarowej, jednym z najstar-
szych i najpiękniejszych na terenie wolskiej fabryki gazu. Wybudowana w latach
1886-1887, zachowała oryginalny ceglany detal architektoniczny. Składa się 
z dwóch części – piętrowej, w której kiedyś mieściły się urządzenia do chłodzenia
i oczyszczania gazu, oraz parterowej, w której znajdowały się m.in. olbrzymie
liczniki gazu. Efektownie wyglądają wysokie okna, zdobione stylizowanymi 
detalami nawiązującymi do wzorów sztuki romańskiej.
W muzeum można obejrzeć nie tylko urządzenia przemysłowe przeznaczone 
do oczyszczania, przetłaczania i pomiaru produkowanego gazu miejskiego, 
ale również przedmioty codziennego użytku. Możemy poczuć się jak w XIX
wieku i w zaaranżowanych pomieszczeniach obejrzeć niezwykłe eksponaty, takie
jak gazowe… lodówki, żelazka czy lokówki fryzjerskie. Ciekawym rozwiązaniem
technicznym, a także kwestii niezapłaconych rachunków, było stosowanie pod
koniec XIX wieku liczników gazowych w formie automatów. Wrzucano do nich
monetę i dopiero wtedy uruchamiano przepływ gazu.
W pobliżu muzeum znajduje się bardzo ważny obiekt – budynek Laboratorium
i Stacji Doświadczalnej − miniaturowa gazownia z aparaturą i dokładnymi przy-
rządami pomiarowymi, w którym kształcili się pracownicy zakładu. Najwyższym
obiektem na całym terenie jest ceglany komin (70 m). Stoi przy dawnej central-
nej kotłowni i wraz z nią nawiązuje konstrukcją i wyglądem do (nieistniejących
już) budynków piecowni.

27 grudnia 1856 r.
Uruchomiono w Warszawie pierwsze 92 latarnie gazowe

Ponadto w 1856 roku:

24 kwietnia
urodził się Henri Philippe Pétain, marszałek Francji,

polityk i szef rządu Vichy (1940-1944)

27 kwietnia
w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się polska premiera

opery „La Traviata” Giuseppe Verdiego

6 maja
urodził się Sigmund Freud, austriacki neurolog i psychiatra 

19 sierpnia
Amerykanin Gail Borden opatentował mleko skondensowane

29 października
uroczyście otwarto linię kolejową łączącą

Wrocław Główny i Poznań Główny

31 grudnia
urodził się Wojciech Kossak, malarz batalista

KARTKA z KALENDARZA
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Wolskie Koloseum 
Dawne zbiorniki na gaz to jeden z symboli Woli i zarazem najbardziej tajemnicze
i malownicze miejsce całej dzielnicy. Starszy zbudowano wraz z pierwszymi 
budynkami gazowni w latach 1886-1887 i podwyższono o dwie kondygnacje 
w latach 1911-1912. Drugi powstał około 1900 roku. To, co widać z zewnątrz,
to obudowy zbiorników gazu z czerwonej cegły i żelazna konstrukcja dachowa.
Podobnie jak inne budynki na terenie gazowni, mają dekorację nawiązującą do
sztuki romańskiej – fryz arkadkowy i półkoliste okna. Z powodu wyglądu zwane
są czasem warszawskim lub wolskim Koloseum. Zbiorniki na gaz znajdowały
się wewnątrz, ustawione w basenie z wodą o głębokości 8,6 m. Każdy z nich
mógł zmieścić 57 mln m3 gazu.
Po zakończeniu pracy gazowni w latach 70. XX wieku zastanawiano się nad
nowym przeznaczeniem ogromnych konstrukcji. W latach 90. XX wieku zamie-
rzano przeznaczyć zbiorniki na Muzeum Powstania Warszawskiego, a Andrzej
Wajda planował umieścić w jednym z nich panoramę powstania. W ostatnich
latach Urząd Dzielnicy Wola podjął działania mające doprowadzić do ich urato-
wania przed postępującym niszczeniem.

Gazownia warszawska

Elewatory zbożowe
W pobliżu dawnych zbiorników na gaz znajduje się obecnie nowoczesny kompleks
handlowo-usługowy Centrum EXPO XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14). Warto wspom-
nieć o tym, co znajdowało się tam wcześniej, tym bardziej że elewatory zbożowe
były czasem mylone z „wolskim Koloseum”. Powstałe pod koniec XIX wieku ma-
gazyny, doskonale skomunikowane przez linie bocznic kolejowych, miały zapewnić
zapasy dla stacjonujących w Warszawie oddziałów rosyjskich. Obiekty zostały znisz-
czone we wrześniu 1939 roku.

Zbiorniki gazu przy ul. Prądzyńskiego 14A
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Życie pod okupacją
Jak wyglądało życie codzienne podczas II wojny światowej? Takie miejsca, jak
gazownia, miały ogromne znaczenie dla funkcjonowania wielu tysięcy ludzi 
w całym mieście.
Po kapitulacji próbowano naprawić zniszczenia po bombardowaniach, znaleźć
nowy dom, zorganizować życie w nowej rzeczywistości. Zaczęły obowiązywać
kartki na jedzenie i zdarzało się, że do wypiekanego chleba dodawano trociny.
Od razu starano się naprawić miejską sieć elektryczną, wyznaczono punkty 
poboru wody, usuwano gruzy. Sparaliżowana była administracja, zaczęło bra-
kować żywności, zbliżała się zima. W połowie października 1939 roku Gazownia
Miejska zaczęła oświetlać niektóre ulice, doprowadzono także sieć gazową do
mieszkań i zakładów przemysłowych. Dzięki temu w listopadzie w prawie całej
Warszawie była już woda i światło, ruszyły tramwaje i pociągi podmiejskie. 
Ta wojna różniła się jednak od wcześniejszej niespotykanym dotąd terrorem.
Stało się to jasne dla wszystkich w grudniu 1939 roku, gdy Niemcy rozstrzelali
w Wawrze grupę Polaków w zemście za śmierć dwóch podoficerów z niemiec-
kiego batalionu.

Więcej o życiu pod okupacją – patrz strony 50-56.
Więcej o działaniach konspiracyjnych – patrz strony 72-88.

Elewatory zbożowe, lata 20. XX w.



Gazownia warszawska

Pierwsze latarnie gazowe w Warszawie uruchomiono 27 grudnia
1856 roku przy placu Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu.
Warto jednak wiedzieć, że pierwsze na świecie uliczne oświetlenie
to lampa naftowa. Rozbłysła w Gorlicach w 1854 roku, a jej wyna-
lazcą był… farmaceuta, a jednocześnie pionier w technologii wyko-
rzystywania ropy naftowej na skalę przemysłową – Jan Józef Ignacy
Łukasiewicz (1822-1882). 31 lipca 1853 roku skonstruowana przez
niego lampa oświetliła witrynę apteki.

W dwudziestoleciu międzywojennym gazownia na Woli dostar-
czała gaz do 90 tysięcy mieszkań oraz 6464 latarni ulicznych.

Ziębiarka – to nazwa przedwojennej lodówki. Dziewięć takich modeli
o pojemnościach od 28 do 286 litrów produkowała i prezentowała
w otwartym w 1923 roku sklepie przy Krakowskim Przedmieściu
firma Elektrolux. Zużycie gazu w takiej ziębiarce wynosiło od 
0,7 do 1,8 m3. 

Czy wiesz, że…



1904

„Lilpop, Rau i Loewenstein”
na Woli

1936

licencja
„General Motors”

1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

  

 

 

 

„Lilpop, Rau, Loewenstein”
i „Kubuś”

Wstęp
Powstanie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (1845) wpłynęło na rozwój przemysłu
na Woli. System bocznic kolejowych gwarantował szybkie i sprawne dostawy,
więc inwestorzy chętnie kupowali tu posesje. W ten sposób Czyste stało się 
w XIX i XX wieku – paradoksalnie – jednym z najbrudniejszych rejonów Warszawy. 
W krajobrazie dominowały kominy fabryczne, a dawne pola uprawne zajmowały
zabudowania zakładów. Dogodne warunki rozwoju sprawiły jednak, że powstały
tu ważne fabryki w Królestwie Polskim i niepodległej Polsce, produkujące maszyny,
żarówki czy samochody. I właśnie jeden z takich pojazdów wykorzystali powstańcy
warszawscy w 1944 roku. 
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„Lilpop, Rau, Loewenstein”



Fabryki na Woli
Działalność Odlewni Ambrożewicza
sięga początków XX wieku. W zakła-
dzie przy ul. Kolejowej 37/39
wcześniej znajdowała się fabryka
podków. W 1904 roku Władysław
Ambrożewicz otworzył dział żelazny
i metalowy oraz wyspecjalizował się
zarówno w odlewach przemysło-
wych (koła pasowe, łożyska, tryby
maszynowe, ruszty kotłowe), jak
i artystycznych (krzyże nagrobne,
płaskorzeźby). Tu wykonano na zle-
cenie Magistratu nawierzchnię
mostu Kierbedzia oraz tzw. trylinki
do układania nawierzchni ulic i pla-
ców. Po II wojnie światowej zakład
został upaństwowiony.  
Kolejnym obiektem wpisującym się
w przemysłowy charakter Woli były
Zakłady Philipsa (ul. Karolkowa 30).
Powstały w latach 1922-1923 wed-
ług projektu Pawła Holzera oraz 
z inicjatywy Antona Philipsa jako
Polsko-Holenderska Fabryka Lam-
pek Elektrycznych SA. Produkowano
tu przede wszystkim żarówki, a od 1930 roku także odbiorniki radiowe. Zabudo-
wania w większości zostały zniszczone podczas walk i po upadku powstania
warszawskiego. Po II wojnie światowej ulokowano tu Państwowe Zakłady 
Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg, potem znane jako Zakłady
Polam im. Róży Luksemburg. Wśród zabudowań wyróżniała się żelbetowa 
hala produkcyjna, która jednocześnie była najnowocześniejszym budynkiem
przemysłowym w mieście.

   
  

  

  

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

23 sierpnia

pierwszy bój
„Kubusia”

Zakłady „Lilpop, Rau i Loewenstein”
Niekwestionowanym liderem w przemyśle ciężkim na Woli były jednak zakłady
„Lilpop, Rau i Loewenstein”. Początki firmy sięgają 1818 roku, gdy powstała
pierwsza odlewnia żelaza i metali kolorowych, założona przez Tomasza Evansa
i Józefa Morrisa. W 1855 roku do spółki dołączyli Stanisław Lilpop i Wilhelm
Rau. Rozwój firmy wiązał się z produkcją wagonów i szyn kolejowych na zamó-
wienie powstałej wówczas Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Na Wolę (ul. Bema 65) zakład przeniósł większość produkcji z hal na Solcu 
w 1904 roku. Do 1914 roku w fabryce wytwarzano mosty kolejowe, produkowano
maszyny parowe różnych typów oraz samochody i pociski na zamówienia wojskowe.
Przed II wojną światową była to największa fabryka mechaniczna w Warszawie.

Przedwojenna reklama zakładów
„Lilpop, Rau i Loewenstein”
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1938 rok
w fabryce „Lilpop, Rau i Loewenstein”

wyprodukowano 4680 sztuk chevroletów i buicków

Ponadto w 1938 roku:
10 stycznia

Jan Kiepura wystąpił po raz pierwszy w Metropolitan Opera

24/25 stycznia
widoczna była w Europie zorza polarna

12 marca
wojska niemieckie weszły na terytorium Austrii

i wcieliły ją do Rzeszy (Anschluss)

17 kwietnia
papież Pius XI kanonizował Andrzeja Bobolę

1 czerwca
opublikowano pierwszy odcinek przygód Supermana

15 czerwca
węgierski wynalazca i dziennikarz László Bíró

opatentował w Anglii długopis

18 czerwca
prezydent RP Ignacy Mościcki otworzył

Muzeum Narodowe w Warszawie

11 września
otwarto Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku

2 grudnia
Eugeniusz Kwiatkowski ogłosił piętnastoletni plan gospodarczy

20 grudnia
uruchomiono kolejkę na Gubałówkę w Zakopanem

KARTKA z KALENDARZA

Zakłady „Lilpopa” słynęły z produkcji wagonów kolejowych i tramwajowych oraz
samochodów. Dużym sukcesem firmy było podpisanie w 1936 roku umowy 
licencyjnej z amerykańskim koncernem samochodowym „General Motors”.
Gwarantowała ona spółce wyłączność na sprzedaż i produkcję w Polsce samo-
chodów marki Opel, Opel Kadett, Buick i Chevrolet. W 1938 roku na licencji
koncernu wyprodukowano 4680 sztuk chevroletów i buicków. Warto dodać, 
że nowoczesna sieć obsługi Chevroleta „Auto-Service – J. Łepkowski spółka 
komandytowa” mieściła się przy ul. Towarowej róg Przyokopowej.
Zakłady zasłynęły także dlatego, że wyprodukowany w nich samochód ciężarowy
wykorzystali powstańcy warszawscy w 1944 roku do budowy legendarnego 
samochodu pancernego „Kubuś”. Po powstaniu Niemcy wyburzyli większość
zabudowań przy ul. Bema. Z ogromnej fabryki zajmującej przed wojną 
powierzchnię 22 ha zachowało się jedynie 5 budynków, za to w dość dobrym
stanie. Po wojnie w latach 1952-1992 działało tu Warszawskie Przedsiębiorstwo
„Etob”, a potem mieściło się wiele firm, a także galerie sztuki. 

Patrz mapka s. 38



Chevrolet na Woli
Jedna z najpopularniejszych na świecie marek samochodowych – Chevrolet 
– powstała w 1911 roku. Firmę założyli Louis Chevrolet, szwajcarski kierowca wyści-
gowy i mechanik oraz William C. „Billy” Durant, amerykański pasjonat motoryzacji.
Pod koniec lat 20. XX wieku Chevrolet był przodującą marką samochodową,
której zakłady produkcyjne mieściły się w wielu krajach, także w Polsce. W 1928 roku
w warsztatach „Elibor” Ł.J. Borkowski w Warszawie przy ul. Wolskiej 101/105 ruszyła
produkcja karoserii chevroletów. Później montowano tu podwozia i nitowano ramy.
Wyprodukowano wówczas 2098 samochodów osobowych i podwozi autobuso-
wych oraz ciężarowych. 
Kolejny wolski adres Chevroleta łączy się ze spółką „Lilpop, Rau i Loewenstein”. 
W 1936 roku firma uzyskała licencję „General Motors”. Montowano tu takie samo-
chody, jak: master sedan, master de luxe, imperial i sedan taxi, a także pojazdy
dostawcze chevrolet 112, ciężarowe chevrolet 121, 131, 157 oraz autobusy miejskie
(model 183). Model 157 był używany m.in. przez Pocztę Polską i Polskie Radio.

Stanisław Lilpop 
Przemysłowiec i konstruktor, uważany za jednego z pionierów uprzemysłowienia 
w Królestwie Polskim. Stanisław Lilpop (1817-1866) pochodził z rodziny warszaw-
skich zegarmistrzów. W młodości wykazywał uzdolnienia techniczne i od 1839 roku
odbywał praktykę w Fabryce Rządowej Machin na Solcu. Potem studiował za gra-
nicą, doskonaląc wiedzę z zakresu budowy maszyn parowych i przez dwa lata
praktykował w renomowanych zakładach Akwizgranu, Lyonu, Paryża, Londynu,
Manchesteru i Berlina.
W 1854 roku wraz z Wilhelmem Rauem przystąpił do spółki Braci Evansów. 
Wykorzystując dotychczasową wiedzę, Lilpop przestawił ręczny sposób produkcji 
na maszynowy. Rozszerzył także jej zakres – zakłady zaczęły wytwarzać maszyny 
i kotły parowe, konstrukcje żelazne oraz urządzenia dla przemysłu rolno-spożyw-
czego. Lilpop pracował również jako konstruktor maszyn rolniczych – pługów, bron
i żniwiarek, które wyróżniały się łatwością obsługi, wydajnością i niezawodnością.
W 1873 roku firmę przekształcono w Towarzystwo Akcyjne „Lilpop, Rau i Loewen-
stein”. Do 1939 roku zakład nie miał sobie równych w polskim przemyśle 
budowy maszyn.

„Lilpop, Rau, Loewenstein” i „Kubuś”

W 1938 roku fabryka „Lilpop, Rau i Loewenstein” zatrudniała
około 3500 osób. 

Fragmenty mostu Kierbedzia – pierwszego stalowego mostu na
Wiśle z połowy XIX wieku powstały w Odlewni Ambrożewicza na Woli
przy ul. Kolejowej.

Słynny powstańczy samochód pancerny „Kubuś” można 
zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego, a jego replikę na terenie 
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Czy wiesz, że…



Pancerny „Kubuś”
Jeden ze słynniejszych pojazdów używanych przez powstańców skonstruowano
w warsztacie samochodowym znajdującym się na rogu ulic Tamka i Topiel w ciągu
niecałych dwóch tygodni. Budowę zlecił 8 sierpnia 1944 roku Cyprian Odorkiewicz
„Krybar”, dowódca grupy bojowej walczącej na Powiślu. 
Do budowy samochodu wykorzystano ciężarówkę, a właściwie podwozie chevroleta
model 157 o ładowności 3 ton, wyprodukowaną przed wojną w koncesjonowa-
nej wytwórni samochodów „Lilpop, Rau i Loewenstein”. Taki samochód znalazł
Edmund Frydrych „Kaczka” w garażach Elektrowni Powiśle. Budową zajął się
Walerian Bielecki „Inż. Jan”, który od Stanisława Skibniewskiego „Cubryna”,
dowódcy obrony elektrowni, otrzymał sprzęt spawalniczy, stalowe blachy, pomoc
spawaczy, mechaników i ślusarzy. Budowę nadzorował Józef Fernik „Globus”,
majster Wydziału Mechanicznego PZL Okęcie-Paluch. W pierwszych dniach 
powstania zginęła jego żona i to jej pseudonim − „Kubuś” stał się nazwą budo-
wanego samochodu.
Prace polegały na szkicowaniu konturów i przycinaniu blachy do karoserii chevroleta
oraz szkieletu nadwozia. „Kubuś” powstał jako samochód pancerny, chociaż ze wzglę-
du na charakter użytkowania określany jest jako transporter opancerzony. Załoga
na wyposażeniu miała rkm DP kal. 7,62 mm, miotacz ognia i granaty ręczne.
Powstańcy użyli samochodu 23 sierpnia wraz z transporterem „Jaś” (nazywanym
później „Szarym Wilkiem”) w ataku na Uniwersytet Warszawski. Po pierwszej akcji
dokonano modyfikacji, poprawiono widoczność kierowcy, zamontowano osłonę
chroniącą strzelca karabinu maszynowego i ułatwiono wyjście z pojazdu przez właz. 
Ponowny atak na Uniwersytet Warszawski od strony ul. Oboźnej nastąpił 2 wrześ-
nia, jednak powstańcy zostali zmuszeni do wycofania się. 6 września pod naporem
wojska niemieckiego zgrupowanie „Krybar” opuściło Powiśle. „Kubuś” pozostał
i przetrwał niezniszczony do końca II wojny światowej.
Pojazd można oglądać w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a replikę na
terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Samochód pancerny „Kubuś”



 
 

Kampania wrześniowa 1939 roku
Ludność cywilna i okupacja
Armia Krajowa 
Pawiak i więzienie kobiece „Serbia”
Podziemne wytwórnie broni
Akcja „Wieniec”
Akcja „Góral”



1933

dojście Hitlera
do władzy

1 września 1939

wybuch
II wojny światowej 

9-27 września 1939

obrona
Woli

  

 

  

  
 

Kampania wrześniowa
1939 roku

Wstęp
Wybuch II wojny światowej poprzedziły wydarzenia zaostrzające sytuację poli-
tyczną w Europie. W 1933 roku do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler.
Od tego momentu polityka niemiecka staje się agresywna, a Hitler propaguje
nacjonalistyczne hasła oraz ideę przestrzeni życiowej (Lebensraum) dla Niemców
za wschodnią granicą państwa. O kierunku polityki Hitlera świadczyło wycofanie
się Niemiec w  październiku 1933 roku z Ligi Narodów, która miała gwarantować
utrzymanie pokoju na świecie. Dwa lata później trzykrotnie zwiększono liczebność
Wehrmachtu i przystąpiono do wzmożonej produkcji zbrojeniowej. 
Zaczęły się także prześladowania ludności żydowskiej. W 1935 roku zaczęły obo-
wiązywać ustawy norymberskie, które określały kto i w jakim procencie jest
Żydem. W 1938 roku doszło do wydarzeń określanych jako Noc Kryształowa,
czyli ataków na synagogi i domy żydowskie. W marcu tego samego roku przeprowa-
dzono Anschluss (przyłączenie) Austrii do Rzeszy. Roszczenia niemieckie przybie-
rały na sile. Na konferencji w Monachium, we wrześniu 1938 roku, w obecności
przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, Hitler zażądał rewizji granic 
z Czechosłowacją, argumentując to interesem społeczności deklarującej naro-
dowość niemiecką na tym terenie. W marcu 1939 roku część Czechosłowacji
weszła w skład III Rzeszy jako Protektorat Czech i Moraw. 
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Kampania wrześniowa 
Liczniejsza i lepiej uzbrojona armia niemiecka maszerowała na Warszawę. 
Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii był marszałek Edward Śmigły-
-Rydz. Cel Niemców był jasny. 22 sierpnia 1939 roku Hitler wyznaczył go swoim
dowódcom, mówiąc: „mowa jest nie o zdobyciu określonego terytorium czy nowej
granicy, ale o zniszczeniu wroga”.
Dlatego Warszawa od pierwszego dnia wojny była bombardowana, a lotnictwo
niemieckie, oprócz pozycji obronnych, celowo wybierało do ataku osiedla miesz-
kaniowe i obiekty cywilne. We wrześniu 1939 roku to właśnie ludność cywilna
poniosła największe straty. 
4 września rozpoczęła się ewakuacja rządu i urzędów centralnych, dzień później
wyjechał prezydent Ignacy Mościcki. Naczelny wódz, marszałek Edward Śmigły-
-Rydz, wyjechał pozostawiając w Warszawie szefa sztabu głównego generała
Wacława Stachiewicza. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, prezydent RP wraz 
z rządem i premierem Felicjanem Sławoj Składkowskim oraz Naczelny Wódz
Edward Śmigły-Rydz przekroczyli 17 września granicę z Rumunią. 
Warszawa broniła się do 28 września, dzień później skapitulował Modlin, 
a 2 października Hel. 5 października odbyła się ostatnia bitwa – pod Kockiem 
poddała się Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” dowodzona przez generała
Franciszka Kleeberga.

A więc wojna!
Wobec Polski Hitler wysunął żądania dotyczące miasta Gdańsk i tzw. korytarza
polskiego. Przedmiotem sporu był obszar oddzielający Prusy Wschodnie od reszty
Niemiec i kwestionowanie praw Polski do Pomorza Gdańskiego. 
„Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. 
Tą rzeczą jest honor!” – powiedział 5 maja 1939 roku minister spraw zagranicz-
nych Józef Beck w odpowiedzi na oczekiwania niemieckie.
Wówczas Hitler podjął rozmowy ze Stalinem, których efektem był zawarty 
23 sierpnia 1939 roku w Moskwie pakt o nieagresji między III Rzeszą i Związkiem
Socjalistycznych Republik Rad. Podpisali go ministrowie spraw zagranicznych
obu państw – Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow. Tajnym załącznikiem
paktu był dokument, który w rzeczywistości określał strefę wpływów niemieckich
i radzieckich w Europie oraz ustalał granicę podziału Polski na linię wzdłuż
Narwi, Wisły i Sanu.
1 września 1939 roku o świcie, bez wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie za-
atakowały Polskę od północy, zachodu i południa. Kilka dni później, 17 września,
wschodnie granice przekroczyła Armia Czerwona.

 
 

  

   

  28 września 1939

akt kapitulacji
Warszawy

5 października 1939

defilada wojsk niemieckich
w stolicy

 
 

Reduta 56
W pierwszych dniach września dotarł do Warszawy 40. pułk piechoty „Dzieci
Lwowskich” i został skierowany w rejon ul. Wolskiej. Obroną Reduty 56 z koś-
ciołem św. Wawrzyńca w granicach jej dawnych fortyfikacji u zbiegu ulic Wolskiej,
Elekcyjnej i Redutowej dowodził porucznik Zdzisław Pacak. Tak wspominał to miejsce:
„Na przedpolu otwarte, szerokie pola warzywne, przy bitej drodze linia zasieków.
Wał reduty jest dość wysoki, około sześciu metrów licząc od dna biegnącego
wzdłuż rowu. Blisko parterowe zabudowania, nieduże murowane domki i ogrody.



Obrona Woli
8 września około godz. 17.00 pierwsi żołnierze niemieckiej 4. Dywizji Pancernej
zaatakowali pozycje polskie na Ochocie. Nie spodziewając się oporu, planowali
zająć miasto z marszu. Zostali jednak zatrzymani w rejonie ulic Grójeckiej, Żwirki
i Wigury oraz pl. Narutowicza. Wtedy postanowili także zaatakować od strony
Woli, ponowny atak przeprowadzili 9 września i znów ponieśli straty. 
Porucznik Pacak tak wspominał atak i dramat ludności cywilnej, który rozegrał się
na oczach polskich obrońców: „Zbliżał się świt 9 września. Uciekinierzy podają,
że nieprzyjaciel się zbliża. […] Żołnierz czeka. Pełna gotowość bojowa... Wraca roz-
poznanie. Otrzymuję meldunek: kolumna pancerna zbliża się, gnając przed sobą

Z tyłu około dwóch i pół metra za wałem okalającym cmentarz prawosławny,
stoi murowany płot. […] Po lewej stronie ulicy Wolskiej zasadniczym... punktem
była... fabryka »Dobrolin«”. 
Ustalono rozmieszczenie działek przeciwpancernych, cekaemów, granatników 
i żołnierzy. Wsparciem była barykada z dwóch tramwajów wypełnionych kamieniami
na wysokości fabryki „Dobrolin”. Tu spodziewano się głównego natarcia, przygo-
towano zasieki i rowy przeciwczołgowe. Z tyłu, w pobliżu kościoła umieszczono
karabiny maszynowe i dwa działa przeciwpancerne. W budowaniu umocnień
aktywnie uczestniczyła ludność cywilna.
Porucznik Pacak postanowił wykorzystać beczki z terpentyną produkowaną 
w pobliskiej fabryce, umieszczając je wzdłuż ul. Wolskiej, tam, gdzie spodziewano
się nadejścia nieprzyjaciela. Podczas nalotu zbiorniki terpentyny na terenie zakładu
zapaliły się, jednak beczki wytoczone na przedpole nie uległy wówczas zniszczeniu.
7 i 8 września trwały prace przy umacnianiu pozycji obronnych. Przez wąskie
przejście w barykadzie przechodzili do Warszawy przybywający uciekinierzy.
Mimo ryzyka dla pozycji obrońców, porucznik Pacak nie zamknął przejścia, nie
chcąc odcinać drogi cywilom.
Żołnierze zajęli pozycje i oczekiwali na pojawienie się wroga.
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Kampania wrześniowa 1939 roku

„A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszystkie zagadnienia scho-
dzą na plan dalszy” − komunikat odczytany przez prezentera ra-
diowego Zdzisława Świętochowskiego 1 września 1939 roku. 

W obrębie Reduty Wolskiej o Polskę walczyli powstańcy ko-
ściuszkowscy w 1794 roku, powstańcy listopadowi w 1831 roku oraz
żołnierze podczas II wojny światowej. 

Skwer imienia pułkownika Zdzisława Pacak-Kuźmirskiego
mieści się od 2005 roku pomiędzy ulicami Wolską i Kasprzaka, w
pobliżu historycznej Reduty 56.

Czy wiesz, że…

falę uciekinierów.... Uciekinierzy pędzą galopem. Piesi rzucają się do bram domów. 
Z oddali mignęła brunatno-zielona plama. Jedna. Druga. Czołgi. Spojrzałem
na trębacza. Drżał z podniecenia.
Czoło kolumny wroga, pędząc przed sobą gęsty tłum uciekinierów na naszych
oczach otworzyło ogień z karabinów maszynowych... Na ulicę padły pierwsze trupy...
Czołgi i samochody bluzgają strumieniami kul. Ludzie w popłochu, pędząc co sił,
przewracają się, potrącani przez jadące wozy i konie, starają się za wszelką cenę
dosięgnąć zbawczej barykady. Kolumna pancerna jest szybsza.... Potworny, stalowy
walec dosięga i przetacza się po uciekającym w panice tłumie. Gąsienice i koła
wbijają się w ludzi, miażdżą porzucone wozy, taczki, wózki dziecięce... Jak po-
przewracane kukły nikną pod dyszącą ogniem stalą nagle znieruchomiałe ciała
ludzkie i zwierzęce...
Największym pragnieniem jest rzucić się na ratunek ginącym. Ale musimy dopuścić
nieprzyjaciela jak najbliżej. Gryzę usta, patrząc na masakrę dziesiątków ludzi....
Kolumna pancerna jest coraz bliżej... Patrzę i oceniam siłę ognia nieprzyja-
ciela... Mściwie stwierdzam w duchu, że założenia moje były słuszne. Wróg na
niedużym odcinku zgromadził zbyt wielkie siły ogniowe − nie zdoła ich rozwinąć.
Zdolne do tego jest tylko czoło kolumny... Czołgi są coraz bliżej. Coraz bliżej…
Sekundy wloką się. Nie odwracam oczu od wroga... Na całej linii nie pada z naszej
strony ani jeden strzał... Trębacz tuż obok mnie, w głębi rowu, jakby nie dowierzając
swojemu kunsztowi, nerwowo przykłada ustnik trąbki do warg. Wpatruje się go-
rączkowo we mnie...
Pierwsze czołgi i motocykliści już są w odległości około stu metrów od naszej
linii. Dłużej czekać nie wolno. Ostatni raz patrzę na widoczną jak na defiladzie
dyszącą siłą i pewnością siebie kolumnę najeźdźcy.
− Trębacz! Sygnał!
Zrobiło się gorąco. Nie przebrzmiały pierwsze takty sygnału, a zdawało się, że piekło
runęło na Wolską. Huragan pocisków przygwoździł, przydusił do ziemi pancerną
kolumnę. Atak był tak niespodziewany, że całe czoło kolumny, bite salwami,
krajane wszerz i w głąb ognistymi strugami żelaza, zamarło w bezruchu...”.



Beczki terpentyny
Podczas niemieckiego ataku podpalono wytoczone na przedpole beczki z terpen-
tyną. Samochody i czołgi stanęły w płomieniach. Porucznik Pacak wspominał: 
„Rosnący żar płomieni i siła wybuchów artyleryjskich wyrzuca w górę beczki 
z terpentyną, które zwalając się na ziemię strzelają słupami nowych ogni. Już od
rozlewającego się morza terpentyny zajęły się wozy amunicyjne wroga. Huk wylatu-
jących w powietrze samochodów zagłusza nasz ogień. […] Wróg zaprzestał natarcia.
Przerażony, ogłuszony szukał już tylko ocalenia... Machina atakująca straciła rozpęd.
Rozbitym czołem kolumny rządził jeden rozkaz: ratować własne życie”.
9 września obrońcy Ochoty i Woli zatrzymali niemiecką nawałnicę. Wojsko nie-
przyjaciela wycofało się na obrzeża Warszawy i przystąpiło do oblężenia miasta.
25 września siły niemieckie rozpoczęły zmasowane bombardowania. Atakowano
pozycje wojskowe i celowo – obiekty cywilne. Chciano stłumić opór. I to właśnie
pogarszająca się sytuacja cywili zmusiła dowództwo obrony Warszawy do podjęcia
rozmów kapitulacyjnych.
Żołnierze porucznika Pacaka wytrwali na swoich pozycjach do 28 września 1939 roku.
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1 września 1939 r.
wybuchła II wojna światowa

Godzina 4.00
atak bombowców na Wieluń

Godzina 4.48
pancernik „Schleswig-Holstein”

ostrzelał Wojskową Składnicę Tranzytową Westerplatte 

Godzina 7.00-7.40
pierwsza bitwa powietrzna podczas II WŚ

(54 samoloty Brygady Pościgowej przeciwko
80 bombowcom i 20 myśliwcom niemieckim) 

Godzina 16.30
nalot na Warszawę

(40 bombowców przeciwko samolotom
Brygady Pościgowej i 152. eskadry myśliwskiej)

Godzina 17.45
pierwsza podczas II WŚ bitwa powietrzno-morska koło Helu.

ORP Wicher, ORP Gryf, 6 trałowców i 2 kanonierki
zaatakowane zostały przez 33 bombowce nurkujące

(18-minutowa walka była nierozstrzygnięta)

prezydent RP Ignacy Mościcki wprowadził
na obszarze całego państwa stan wojenny

KARTKA z KALENDARZA



Zdzisław Pacak-Kuźmirski
W kampanii wrześniowej 1939 roku dowódca 8. Kompanii
III Batalionu 40. Pułku Piechoty „Dzieci Lwowskich”. Zdzisław
Józef Pacak-Kuźmirski (1911-1981) obronił polskie pozycje
przy Reducie 56 na Woli, a 26 września dowodził atakiem
na parowozownię na Czystem. Został odznaczony przez 
generała Juliusza Rómmla orderem Virtuti Militari za okazane
męstwo. Po kapitulacji Warszawy znalazł się w niemieckiej
niewoli w obozie w Woldenbergu, skąd uciekł w marcu
1942 roku. Po powrocie do stolicy zaangażował się w dzia-
łalność Armii Krajowej pod pseudonim „Kuźmirski”. Od lis-
topada 1942 roku był szefem operacyjnym Organizacji
Specjalnych Akcji „Osa”, a do lutego 1943 roku zastępcą
dowódcy „Kosy 30” w strukturach Kedywu KG AK. Wiosną
1945 roku został aresztowany przez NKWD. W 1946 roku wrócił do kraju. Przez
6 lat był więziony z nakazu UB w Katowicach, we Wronkach i w Raciborzu. 
W 2005 roku na wniosek rady Dzielnicy Wola, Rada m.st. Warszawy nazwała
skwer pomiędzy ulicami Wolską i Kasprzaka imieniem Pułkownika Zdzisława
Pacak-Kuźmirskiego.

Kościół św. Wawrzyńca
Kościół przy ul. Wolskiej 140, przy którym bronił się oddział Zdzisława Pacak-
Kuźmirskiego, znajduje się w obrębie dawnych fortyfikacji. To symboliczne
miejsce, ponieważ wcześniej bronili się tu powstańcy kościuszkowscy, a potem
listopadowi. Do legendy przeszła bohaterska obrona Reduty Wolskiej przez 
generała Józefa Sowińskiego w 1831 roku.

Więcej o Reducie Wolskiej – patrz strony 14-19.

Fabryka „Dobrolin”
Fabryka Przetworów Chemicznych „Dobrolin” należała do braci Palów (Pahlów).
Rodzina Palów przybyła do Polski z północnych Niemiec. W 1907 roku przeniosła
się do Warszawy, a rok później Ferdynand Adolf Pal kupił na Pradze wytwórnię
pasty do obuwia, znaną później jako Fabryka Przetworów Chemicznych F.A. Pal
„Dobrolin”. Pod koniec lat 20. zakład przeniósł się na ul. Wolską. Produkowano tu
cieszące się popularnością pasty do butów, pasty do podłóg i proszek do prania.
We wrześniu 1939 roku Gustaw Pal włączył się w obronę Warszawy. Podpalone
beczki z terpentyną z jego fabryki zatrzymały atak niemiecki. Po zakończeniu
wojny fabryka wznowiła produkcję, jednak w 1949 roku została upaństwowiona
i zaprzestała działalności. 

Kampania wrześniowa 1939 roku

Zdzisław
Pacak-Kuźmirski



1935 

osiedla
BGK i TOR

1 i 25 września 1939

bombardowania
Woli 

23 września 1939

przemówienie
Stefana Starzyńskiego

  

 

 

 

Ludność cywilna i okupacja

Wstęp
Przez 123 lata zaborów Polacy w konspiracji walczyli o zachowanie tożsamości 
i kultury narodowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zmieniły się
wszystkie sfery życia publicznego. Zaczęły odradzać się instytucje kulturalne, 
powstawały teatry i muzea o charakterze narodowym. Tak jak w polityce, tak i w sztuce
zaszły zmiany – poszukiwano stylu narodowego i – w dosłownym tego słowa
znaczeniu – odbudowywano Polskę.
Dobrym tego przykładem są warszawskie osiedla mieszkaniowe z lat 20. i 30.
na Woli. Ich wybudowanie wiązało się z chęcią „urządzenia się” w niepodległej
Polsce, a o potrzebie i sposobie korzystania z tej wolności pisał w powieści
„Przedwiośnie” Stefan Żeromski. Pamięć o tych ideach wciąż odnajdujemy na
jednym z wolskich osiedli.
Symboliczne wydaje się również i to, że jedne z pierwszych bomb, które spadły
na Warszawę podczas II wojny światowej, trafiły właśnie w te nowoczesne domy,
uosabiające odrodzoną Polskę.
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Tablica pamięci ofiar

Dawny dom socjalny



 

  

    

 

  

 

28 września 1939

akt kapitulacji
Warszawy

maj 1940

początek akcji
AB

Widok osiedla TOR przy ul.Obozowej

   Osiedla na Kole
Rozwój przemysłowy i rozszerzenie granic Warszawy w 1916 roku spowodowało
urbanizację dotychczasowych obrzeży miasta. Na rolniczej i rzemieślniczej Woli
potrzebne były tanie mieszkania dla pracowników fabryk. Największe takie
osiedle powstało w latach 1935-1938 wzdłuż obu stron ul. Obozowej z inicjatywy
Towarzystwa Osiedli Robotniczych, dlatego potocznie nazywane jest Osiedlem
TOR. Lewicująca organizacja miała na celu poprawę życia robotników poprzez
budowę funkcjonalnych i nowoczesnych mieszkań z doprowadzonym gazem,
wodą i elektrycznością. Choć były małe, miały być jasne i tanie. Powstało około
tysiąca mieszkań. W założeniu czynsz nie powinien przekraczać 20 złotych mie-
sięcznie, czyli jednej dziesiątej robotniczej pensji. Aby skomunikować ten rejon Woli
z miastem i miejscem pracy jej mieszkańców – fabrykami, na Koło doprowa-
dzono linię tramwajową. 
Architekci połączyli nowoczesność i funkcjonalizm. Oprócz domów zaprojektowali
także sklepy, aptekę, księgarnię i przestrzeń wspólną dla mieszkańców z placykami
zabaw dla dzieci pomiędzy blokami, a w domu socjalnym ulokowano przedszkole,
salę teatralną i bibliotekę. Po północnej stronie ul. Obozowej widać bloki 
z łącznikami, w których znajdowały się pralnie i łazienki, po południowej stronie
ulicy – typowe bloki-klatkowce o większym metrażu. 
Impulsem do rozwoju tej części Woli była niewątpliwie wystawa mieszkaniowa
Banku Gospodarstwa Krajowego z 1935 roku. Powstało modelowe osiedle BGK
między ulicami: Dalibora, Dobrogniewa, Dahlberga, Bolecha, Obozową. Domy
przeznaczone były dla średnio zamożnych mieszkańców, którym w zakupie miał
pomóc kredyt oferowany przez bank. Budynki o zróżnicowanej formie – jedno-
rodzinne, bliźniacze i szeregowe miały ogródki oraz urządzone wnętrza. 
Podobna idea budowy funkcjonalnych domów z zapleczem socjalnym przyświecała
także Helenie i Szymonowi Syrkusom, architektom, którzy w 1947 roku zaprojek-
towali nowoczesne Osiedle WSM Koło II, po zachodniej stronie ul. Obozowej.



Awangarda architektów
Czołowym ugrupowaniem artystycznym, w którym działali najważniejsi wówczas
architekci, była grupa Praesens. Należeli do niej Helena i Szymon Syrkusowie,
Bohdan Lachert, Józef Szanajca, a także Stanisław (1894-1967) i Barbara
(1899-1980) Brukalscy, którzy zaprojektowali osiedle BGK. Brukalscy należeli
do architektów promujących nowoczesne budownictwo mieszkaniowe w grupie
artystycznej Praesens, oboje wykładali na Politechnice Warszawskiej. Projektowali
tanie i funkcjonalne budynki charakteryzujące się prostą bryłą. Ważna była dla nich
idea integracji architektury z przestrzenią i zielenią. Stanisław był współtwórcą
i pierwszym prezesem SARP (Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej).
Natomiast projektantem Osiedla TOR, wspólnie z Aleksandrem Brzozowskim,
był Roman Piotrowski (1895-1988), architekt wykształcony na Politechnice
Lwowskiej oraz Politechnice Warszawskiej, związany z awangardową grupą Praesens.
Był on współprojektantem osiedla domków ZUS-u na Żoliborzu (1935), a w latach
1934-1944 kierownikiem technicznym w Towarzystwie Osiedli Robotniczych,
które zainicjowało budowę wolskiego osiedla TOR. W latach 1945-1949 był 
dyrektorem Biura Odbudowy Stolicy. Po 1945 roku wstąpił do PZPR i zajmował
urzędnicze oraz ministerialne stanowiska.

II wojna światowa (1939-1945)

28 września 1939 r.
o godz.13.00 podpisano akt kapitulacji Warszawy

Ponadto w 1939 roku:
2 stycznia

Adolf Hitler został „Człowiekiem Roku 1938”
amerykańskiego tygodnika Time

2 marca
nastąpiła intronizacja papieża Piusa XII

10 kwietnia
wyruszyła z Warszawy pierwsza polska wyprawa himalaistyczna

30 kwietnia
w Nowym Jorku otwarto Wystawę Światową

3 czerwca
otwarto nowy „Tor wyścigów konnych Służewiec” w Warszawie

25 lipca
polscy kryptolodzy przekazali aliantom klucz

do rozszyfrowania sekretów Enigmy

26 sierpnia
odbył się z udziałem Mieczysława Fogga

pokaz próbnej transmisji telewizyjnej
nadawanej z wieżowca Prudential w Warszawie

8 listopada
w Monachium przeprowadzono nieudany zamach na Adolfa Hitlera

31 grudnia
odbył się pierwszy koncert noworoczny filharmoników wiedeńskich 

KARTKA z KALENDARZA



Szklane domy
Idea odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości pojawia się także w literaturze.
W powieści „Przedwiośnie” z 1924 roku Stefana Żeromskiego ukazane są problemy
młodego państwa związane z ekonomią i gospodarką. Po euforii z odzyskania
wolności przychodzi czas na pracę od podstaw. Żeromski upatruje ją w działalności
społecznej, podniesieniu norm życiowych dla klasy robotniczej i powszechnym
dostępie do edukacji oraz opieki zdrowotnej. Przedwiośnie w jego powieści to czas
pracy i odbudowy. Szklane domy to symbol nowoczesności, postępu technicznego,
mieszkania w czystości i wygodzie za niewielką cenę. Dlatego zapewne nieprzy-
padkowo pisarz stał się patronem domu socjalnego (ul. Obozowa 85), który stoi
na terenie dawnego osiedla robotniczego.
Budynek stanowił zaplecze socjalne i kulturalne osiedla TOR. Otwarto go w 1937
roku. Spotykali się tu mieszkańcy zarówno na zabawach tanecznych, jak i kursach
gotowania. Mieściły się tu przedszkole, biblioteka, ambulatorium, świetlica, sala
widowiskowa oraz mieszkania dla lekarzy.
W czasie II wojny światowej działała tu Rada Główna Opiekuńcza, a po wojnie
– Osiedlowy Dom Kultury, który od 1984 roku nosił imię Stefana Żeromskiego.
Przed budynkiem postawiono wówczas rzeźbę pisarza, autorstwa Wiesława
Müldnera-Nieckowskiego. Obecnie jest to siedziba Wolskiego Centrum Kultury.

Wrzesień 1939 roku 
Co działo się na osiedlu TOR po wybuchu II wojny światowej? 
We wrześniu 1939 roku trwały walki o Warszawę. Niemieckie lotnictwo bom-
bardowało miasto. 17 września zapłonął symbol polskości – Zamek Królewski,
a na dziedzińcu zginął wówczas Kazimierz Brokl – kustosz zbiorów, który usiłował
ocalić dzieła sztuki z pożaru. 
23 września prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, wygłosił słynne przemówienie
radiowe: „Chciałem, by Warszawa była wielka.[…] I Warszawa jest wielka. 
Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto,
lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do Was mówię, widzę ją przez okna
w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami
ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę [...]”.
Ostrzał oraz bombardowania nasilały się. Żołnierze niemieccy, łamiąc konwencje
międzynarodowe, atakowali cywilne obiekty. Ich celem było zastraszenie ludności
i złamanie oporu. W mieście zaczęło brakować wody i żywności. Podczas nalotów
niszczone były domy, szpitale, elektrownie, sieć telefoniczna, wodociągi. 
27 września rozpoczęły się rozmowy o kapitulacji miasta. Pogarszająca się sytuacja
cywilów – brak wody, żywności i amunicji zmusiła dowództwo obrony Warszawy
do zaprzestania dalszego oporu. 28 września o godz. 13.00 podpisano akt kapi-
tulacji Warszawy. Dzień później miasto zaczęli opuszczać żołnierze z generałami
dowodzącymi obroną miasta: Juliuszem Rómmlem, Tadeuszem Kutrzebą 
i Walerianem Czumą.
1 października Warszawę zajęli Niemcy, a 5 października Adolf Hitler odebrał
w Warszawie defiladę Wehrmachtu.

Ludność cywilna i okupacja

Patrz mapka s. 50



Początki okupacji i organizacje podziemne
Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie rozpoczęły się represje. 
27 października aresztowany został prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Przez
wiele lat nie było pewności co do jego losu. Przypuszczano, że został wywieziony 
z Polski i po odmowie współpracy zginął w 1943 roku. Nowsze badania wskazują
jednak, że nastąpiło to znacznie wcześniej – został rozstrzelany między 21 a 23
grudnia 1939 roku w Warszawie lub jej okolicach. 

Obozowa 76
Niemcy bombardując Warszawę we wrześniu 1939 roku chcieli jak najszybciej
złamać jej opór. We wspomnieniach obrońców wielokrotnie pojawiały się stwier-
dzenia o braniu na cel przez lotnictwo nieprzyjaciela nie tylko obiektów wojskowych,
ale głównie cywilnych. Ślady takich ataków znajdziemy na Osiedlu TOR.
W ścianę domu przy ul. Obozowej 76 wmurowana jest tablica upamiętniająca
mieszkańców Koła, którzy zginęli w nalotach na początku i pod koniec września
1939 roku: 
„Pamięci Mieszkańców Osiedla im. St. Żeromskiego na Kole którzy zginęli od bomb
hitlerowskich 1-IX-1939 – Woźniak Piotr – Woźniak Konstanty – Szulim Stanisława
– Szulim Jadwiga – Szulim Zdzisław – Kamiński Władysław – Sowińska Helena
– Sowińska Irena – Dobrzyńska Barbara – Brodowicz Stanisława – Salejew Piotr –
Salejew Józefa – Hołownik Paulina – Hołownik Irena 25-IX-1939 – Czwarny Józef
– Czwarna Władysława – Więckowski Antoni – Gradzik Antoni – Almert Zenaida
– Regulski Czesław – Markowska Aleksandra – Markowski Mieczysław – Bugaj
Wacław – Bugaj Helena – Bugaj Jerzy – Bugaj Stanisław – Zaręba Stanisław –
Zaręba Apolonia – Urbanowicz Apolonia – Kozłowski Władysław
W dziewiątą rocznicę zgonu Mieszkańcy Osiedla W. S. M. im. ST. Żeromskiego 
na Kole”.

II wojna światowa (1939-1945)

Tablica ofiar bombardowania we wrześniu 1939 r., ul. Obozowa 76
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Akcja AB 
Terror niemiecki w czasie II wojny światowej narastał stopniowo, jednak już od
początku okupacji Niemcy w bardzo przemyślany sposób przystąpili do tępienia
warstwy inteligenckiej podbitego kraju. Szczególnie represjonowali osoby cie-
szące się autorytetem w polskim społeczeństwie, obawiając się, że staną one
na czele polskiej konspiracji i będą mobilizować Polaków do walki. Od września
1939 roku prowadzili akcję „Inteligencja” (niem. Intelligenzaktion). Jej kontynuacją
stała się, rozpoczęta w maju 1940 roku akcja AB.
Jej oficjalna nazwa brzmiała: Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna (niem. Außer-
ordentliche Befriedungsaktion – AB). Niemcy przeprowadzili ją na terenach 
Generalnego Gubernatorstwa, czyli na obszarze przedwojennej Rzeczypospolitej
okupowanym przez III Rzeszę. Akcja miała charakter ludobójstwa wymierzonego
w przedstawicieli polskich elit politycznych i intelektualnych, co do których okupant
stosował określenie „polska warstwa przywódcza”. Byli to przede wszystkim 
nauczyciele, duchowni katoliccy, lekarze, urzędnicy, prawnicy i pisarze. W podobny
sposób przeprowadzono eksterminację inteligencji na ziemiach polskich włą-
czonych do Rzeszy.
Jędrzej Moraczewski, legionista, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i premier
rządu powołanego w listopadzie 1918 roku, pisał w dzienniku pod datą 6 sierp-
nia 1940 roku:
„Niemieckie polowania na ludzi w dużych miastach, pozornie na oślep, bezplanowo
robione […] dotykały prawie wyłącznie inteligencję. Obławy, rewizje, więzienia, 
katowania, wywożenie, mordowania, rozstrzeliwania miały i u Niemców, i u Moskali
jeden jedyny cel, który łatwo dostrzec […]: zamierzali złamać ducha u inteli-
gencji – w mózgu narodu. [...] Miliony ludzi wykolejono, miliony egzystencji
zniszczono”.
W akcji AB śmierć poniosło ponad 3,5 tysiąca przedstawicieli polskiego życia
politycznego, ale także ludzie kultury i sportu. W listopadzie 1940 roku generał
Stefan „Grot” Rowecki zameldował polskim władzom w Londynie o aresztowaniu

Ludność cywilna i okupacja

W listopadzie Niemcy zamknęli polskie szkoły pod pretekstem przeciwdziałania
epidemii. 
Celem okupanta było zniszczenie polskiej tożsamości narodowej. Zaczęto więc
od edukacji.  Po ponownym otwarciu szkół zmieniono ich program – nauka czytania
i pisania była dozwolona w szkołach powszechnych, natomiast zakazano takich
przedmiotów, jak historia czy literatura polska. Dlatego niemal natychmiast 
powstały tajne komplety dla młodzieży i studentów.
W kolejnym etapie Niemcy rozpoczęli inwigilację środowisk inteligenckich, 
co doprowadziło niecały rok później do przeprowadzenia akcji AB. 
Odrębna godzina policyjna i wzmożone represje dotknęły warszawskich Żydów. 
W listopadzie 1940 roku powstała w mieście zamknięta dzielnica żydowska 
– getto, które na terenie Woli ograniczone było ulicami Okopową i Towarową.
Brutalne działania niemieckie przynoszą jednak efekt przeciwny do zamierzonego.
Zamiast zastraszenia, wywołują opór i chęć walki. Przyspieszają formowanie się
organizacji podziemnych i struktur Polskiego Państwa Podziemnego. 
27 września 1939 roku powstała w Warszawie Służba Zwycięstwu Polski, prze-
kształcona kilka tygodni później w Związek Walki Zbrojnej podlegający polskiemu
rządowi na emigracji. 14 lutego 1940 roku ZWZ przekształcono pod wodzą 
generała Władysława Sikorskiego w Armię Krajową, największą armią podziemną
w Europie podczas II wojny światowej.

Więcej o Armii Krajowej – patrz strony 58-63.



Kenkarta 
Podczas okupacji życie codzienne mieszkańców Warszawy zmieniło się diamet-
ralnie. Zaczęły obowiązywać nowe zasady. Wszyscy zamieszkali w Generalnym
Gubernatorstwie, utworzonym na części terenów Rzeczypospolitej okupowanej
przez III Rzeszę i musieli posiadać specjalny dokument tożsamości. Kenkartę
(niem. Kennkarte, karta rozpoznawcza) wydawały władze niemieckie dla osób,
które nie były narodowości niemieckiej i ukończyły piętnasty rok życia. W praktyce
nie udało się przeprowadzić kompletnej wymiany dokumentów i równocześnie
funkcjonowały przedwojenne polskie dowody osobiste. Do wydania kenkarty 
potrzebne były: wniosek, metryka, dowód osobisty lub świadectwo ślubu. 
Dokument złożony był w formie książeczki o wymiarach 14,0 x 9,8 cm. Specjalne
kolory i oznaczenia miały kenkarty Polaków (szary), Żydów i Cyganów (żółty),
Rosjan, Ukraińców, Białorusinów (niebieski). Umieszczano na nich fotografię,
dane personalne i adres oraz informacje o zawodzie i wyznaniu.
W procedurę wyrabiania nowych dokumentów zaangażowani byli także polscy
urzędnicy, którzy współpracując z ruchem oporu wydawali fałszywe kenkarty, 
legalizując tym samym nowe tożsamości ukrywających się osób.
W Generalnym Gubernatorstwie funkcjonowały także: Ausweis – rodzaj legitymacji
wydawanej przez zakłady pracy, Erlaubniskarte – legitymacja dla artystów 
i Arbeitskarte – karta pracy.
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kilku ważnych oficerów ZWZ, co wymagało reorganizacji działalności konspira-
cyjnej. Jednak w „Raporcie o sytuacji wewnętrznej” z 30 stycznia 1941 roku
meldował, że „terror z wyjątkiem dziedziny gospodarczej, nie osiąga zamierzonych
swych rezultatów […] Mimo niepowetowanych i dotkliwych strat dla społeczeństwa
polskiego – wzmacnia jego postawę […]”.

Kenkarta 
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Syrenkę warszawską w stylu art déco można zobaczyć na budynku
szkolnym przy ul. Ożarowskiej 71. Styl art déco był oficjalnym stylem
II RP i w dwudziestoleciu  międzywojennym obecny był we wszystkich
dziedzinach sztuki, od architektury po rzemiosło artystyczne. 
Charakteryzował się elegancją i uproszczoną formą.  

„Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Niech to będzie reforma
rolna, stworzenie nowych przemysłów, jakikolwiek czyn wielki, którym
ludzie mogliby oddychać jak powietrzem” – mówił o Polsce Cezary Ba-
ryka, bohater powieści „Przedwiośnie” (1924) Stefana Żeromskiego. 

„Chciałem, by Warszawa była wielka. […] I Warszawa jest wielka”.
23 września 1939 roku prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, 
wygłosił słynne przemówienie radiowe. 

Czy wiesz, że…
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powstanie
Służby Zwycięstwu Polsce

13 listopada 1939

powstanie
Związku Walki Zbrojnej

  

 

  

 

  

 
  

Armia Krajowa

Wstęp
Podczas II wojny światowej ruch oporu organizował się głównie w ramach Polskiego
Państwa Podziemnego. Były to zakonspirowane struktury państwa polskiego
podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Po raz pierwszy użyto tego określenia 
w okupowanej Polsce na łamach „Biuletynu Informacyjnego” Komendy Głównej
Armii Krajowej 13 stycznia 1944 roku. Polskie Państwo Podziemne istniało od
27 września 1939 roku (utworzenie Służby Zwycięstwu Polski) do 1 lipca 1945 roku,
gdy alianci wycofali poparcie dla Rządu RP z siedzibą w Londynie.
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Armia Krajowa 
To zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa
Podziemnego. Armia Krajowa (AK), przekształcona
ze Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego
Wodza generała Władysława Sikorskiego (1881-
1943), powstała 14 lutego 1942 roku. Jej celem było
tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych w cza-
sie okupacji, przeprowadzanie akcji sabotażowych,
dywersyjnych i odwetowych, produkcja broni, dzia-
łania propagandowe i wywiadowcze oraz przygoto-
wanie kraju do powstania powszechnego. Pod koniec
1943 roku plan powstania zastąpiono planem
„Burza”, ze względu na sytuację, którą przewidywano
po wkroczeniu Armii Czerwonej. Orzełek Armii Krajowej

Kwatera „Bora”



   

  

  

  

  

  

14 lutego 1942

powstanie
Armii Krajowej

1 sierpnia 1944

wybuch powstania
warszawskiego

1 lipca 1945

koniec działalności
Polskiego Państwa Podziemnego

Przysięga żołnierzy Armii Krajowej
obowiązująca od 1942 roku

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Korony Polskiej,
przysięgam być wierny Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży jej honoru,
o wyzwolenie z niewoli
walczyć ze wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Naczelnemu Wodzowi
i wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny
a tajemnicy niezłomnie dochowam, 
cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.

 W ramach działalności wywiadowczej polskie podziemie zlokalizowało m.in. bazy
U-Bootów w całej Europie oraz rozpracowało produkcję bomb latających V-1 i rakiet
V-2 w Peenemünde na wyspie Uznam. W 1944 roku Heinrich Himmler powołał
specjalną komórkę Gestapo do badania struktury i działalności Armii Krajowej. 
Komenda Główna AK składała się z ośmiu oddziałów: Organizacyjnego, Infor-
macyjno-Wywiadowczego, Operacyjno-Szkoleniowego, Kwatermistrzowskiego
(Zaopatrzenia), Dowodzenia i Łączności, Biura Informacji i Propagandy, Finansów
i Kontroli oraz Szefostwa Biur Wojskowych. Jako odrębną jednostkę utworzono
w styczniu 1943 Kedyw (Kierownictwo Dywersji KG AK) zajmujący się organi-
zowaniem i przeprowadzaniem akcji bojowych i zamachów wymierzonych we
władze Generalnego Gubernatorstwa. Pierwszym komendantem Kedywu został
Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953), a jego zastępcami byli do września 1943 roku
Franciszek Niepokólczycki „Teodor” (1900-1974), a od marca 1943 roku Jan
Mazurkiewicz „Radosław” (1896-1988).
1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie. Dowódcą całości sił
powstańczych został Antoni Chruściel „Monter” (1895-1960). Po upadku powstania
i zakończeniu II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez
władze komunistyczne. W tej sytuacji Leopold Okulicki 19 stycznia 1945 roku wydał
rozkaz rozwiązujący Armię Krajową, a 28 marca sam został podstępnie aresztowany
wraz z 15 przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego i uprowadzony do Moskwy.

Legitymacja AK

Oddziały specjalne
W strukturach Armii Krajowej powstały związki i organizacje przeznaczone do
bieżących akcji sabotażowo-dywersyjnych. 20 kwietnia 1940 roku powołano
Związek Odwetu z komendantem Franciszkiem Niepokólczyckim „Teodorem”,
w sierpniu 1941 roku  „Wachlarz” pod dowództwem Jana Włodarkiewicza
„Jana”, w maju 1942 roku Organizację Specjalnych Akcji Bojowych („Osa”, 
od lutego 1943 „Kosa 30”) pod dowództwem Józefa Szajewskiego „Philipsa”,



w czerwcu 1943 roku „Agat” (od stycznia 1944 „Pegaz”, od czerwca 1944 „Parasol”)
pod dowództwem Adama Borysa „Pługa”.
W ramach działalności grup specjalnych przeprowadzano działania bojowe,
m.in. akcję pod Arsenałem (26.03.1943), zamach na generała SS i policji Franza
Kutscherę (1.02.1944), zamach na Wilhelma Koppego, dowódcę SS i policji w Kraju
Warty i w Generalnym Gubernatorstwie (11.07.1944) i na Franza Bürkla, jednego
z najokrutniejszych członków załogi więzienia na Pawiaku (7.09.1943). Od 22 stycz-
nia 1943 roku działalność sabotażowo-dywersyjną nadzorował Kedyw KG AK. 

Informacja i propaganda 
Podczas powstania w ramach Armii Krajowej działały także jednostki zajmujące
się informowaniem społeczeństwa o sytuacji politycznej i sprawach bieżących.
Najważniejsze było Biuro Informacji i Propagandy, które wydawało pisma konspi-
racyjnie, w tym „Biuletyn Informacyjny”. Od 8 sierpnia 1944 roku nadawała także
radiostacja „Błyskawica”, która wraz ze stacją „Polskie Radio” emitowała reportaże
z walk, komentarze, przegląd prasy zagranicznej. 4 października ostatnia audycja
„Błyskawicy” skończyła się odegraniem „Warszawianki”. Zabrzmiały strofy, zagrze-
wające do walki podczas powstania listopadowego 1831 roku:

W czasie powstania sprawozdawcy Biura Informacji i Propagandy, pod kierunkiem
Antoniego Bohdziewicza „Wiktora”, nakręcili ponad 30 tysięcy metrów taśmy filmo-
wej. Po raz pierwszy Powstańczą Kronikę Filmową „Warszawa walczy” żołnierze
i ludność cywilna mogli zobaczyć 13 sierpnia w kinie „Palladium” przy ul. Złotej 7/9. 
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Znak Polski Walczącej
Kotwica, czyli połączone litery „P” i „W” to znak Polski Walczącej, jeden z ważniej-
szych symboli patriotycznych. Od początku działań w konspiracji starano się znaleźć
prosty, a jednocześnie czytelny znak dla Polskiego Państwa Podziemnego, który
będzie można wykorzystać w przestrzeni publicznej. Biuro Informacji i Propagandy
KG AK ogłosiło nawet konkurs, w którym wybrano „dwa miecze grunwaldzkie”
i „kotwicę”. Ostatecznie wygrała ta ostatnia. 16 kwietnia 1942 roku w „Biuletynie
Informacyjnym” opublikowano tekst, w którym pojawiło się stwierdzenie, że ten znak
to „chęć pokazania wrogowi, że mimo wszystko – nie złamał naszego ducha…”.
Nie wiemy z całą pewnością, kim był autor/autorka kotwicy. Na ten temat toczy się
dyskusja do dziś. Powszechnie autorstwo przypisuje się Annie Smoleńskiej „Hance”. 
Znak Polski Walczącej miał ogromne znaczenie psychologiczne. Zdawał sobie z tego
sprawę komendant AK, Stefan Rowecki „Grot”, który 18 lutego i 13 marca 1943 roku
nakazywał, aby akcje przeprowadzane przez oddziały dywersyjne i sabotażowe były
sygnowane właśnie tym znakiem. Malowali go wielokrotnie członkowie Organizacji
Małego Sabotażu „Wawer”, ale szczególnie zapamiętano wymalowanie go na
werandzie cukierni Lardellego przy ul. Polnej i na cokole pomnika Lotnika, gdzie
umieścił go Jan Bytnar „Rudy”.
Znak kotwicy pojawił się także po wojnie na Kopcu Powstania Warszawskiego na
Czerniakowie, budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39, gdzie współcześnie mieści się
siedziba Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz na wieży Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany,
Woła do nas z górnych stron:

„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon!”

Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj, swobodo, Polsko, żyj! [...]
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Kalendarium Armii Krajowej
1939 rok

27 września
powstanie organizacji Służba Zwycięstwu Polski (SZP),

zalążka Polskiego Państwa Podziemnego

13 listopada
SZP przemianowano na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ).

Dowódcą krajowym został Stefan Rowecki „Grot”

1940 rok
marzec/kwiecień 

powołanie Biura Informacji i Propagandy ZWZ

grudzień 
powstanie Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”

1941 rok
15/16 lutego

pierwsi cichociemni w Polsce

1942 rok
14 lutego

przekształcenie ZWZ w Armię Krajową – konspiracyjną organizację
wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP

1943 rok
22 stycznia

powstanie Kierownictwa Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej AK
z Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem” jako dowódcą

30 czerwca
aresztowanie Stefana Roweckiego „Grota”. Obowiązki komendanta

głównego AK przejął Tadeusz Komorowski „Bór”

20 listopada
rozpoczęcie akcji „Burza” 

1944 rok
kwiecień

powstanie organizacji „Niepodległość” („NIE”),
przygotowującej AK do działań pod okupacją radziecką

1 sierpnia o godz. 17.00  (godzina „W”) 
wybuch powstania warszawskiego

2/3 października 
kapitulacja powstania

1945 rok
19 stycznia

rozkaz Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” o rozwiązaniu AK

28 marca
podstępne aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

1 lipca
koniec działalności Polskiego Państwa Podziemnego

KARTKA z KALENDARZA
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Tadeusz Komorowski „Bór”
Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, 
a później kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Od lipca 1943 roku Tadeusz Komorowski
(1895-1966) był dowódcą Armii Krajowej 
i komendantem Sił Zbrojnych w Kraju. Podjął
decyzję o rozpoczęciu powstania warszaw-
skiego. Po upadku powstania znalazł się w nie-
woli niemieckiej i został wyzwolony przez
żołnierzy amerykańskich w 1945 roku. Nie
wrócił do Polski, pozostał na uchodźstwie 
w Wielkiej Brytanii. W latach 1947-1949 pełnił
funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie.
Został odznaczony Orderem Orła Białego 
i Virtuti Militari.

Leopold Okulicki „Niedźwiadek”
Służył w Legionach Polskich, a od 1918 roku
w Wojsku Polskim. Leopold Okulicki (1898-1946)
walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku w ob-
ronie Warszawy. Został aresztowany przez NKWD
w 1941 roku i zwolniony na mocy układu polsko-
-sowieckiego. Po przerzuceniu do kraju jako 
cichociemny (1944) był komendantem organi-
zacji „Nie”, a także ostatnim komendantem
głównym Armii Krajowej. 19 stycznia 1945 roku
wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej. W marcu
został podstępnie aresztowany przez NKWD 
i skazany w procesie szesnastu w Moskwie, gdzie
zmarł w więzieniu. Pośmiertnie został odzna-
czony Orderem Orła Białego.

Komendanci Armii Krajowej 
Pierwszym komendantem został Stefan Rowecki „Grot” (18 czerwca 1940-30 czerwca
1943), następnym Tadeusz Komorowski „Bór” (lipiec 1943-2 października 1944),
a ostatnim Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (3 października 1944-17 stycznia 1945).

Stefan Rowecki „Grot”
W młodości Stefan Rowecki (1895-1944) uczest-
niczył w tajnym skautingu i wstąpił do  Legionów
Polskich. Po odzyskaniu niepodległości był za-
stępcą szefa Wojskowego Instytutu Naukowo-
Wydawniczego oraz redaktorem „Przeglądu Woj-
skowego”. W kampanii wrześniowej 1939 roku
dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Moto-
rową. Od 30 czerwca 1940 roku pełnił funkcję
Komendanta ZWZ-AK, dążył do scalenia wojsko-
wych organizacji konspiracyjnych i opracowywał
plany powstania powszechnego. Został aresz-
towany 30 czerwca 1943 roku i zginął w obozie
w Sachsenhausen. Pośmiertnie został odzna-
czony Orderem Orła Białego.



Kwatera „Bora” na Woli
Kwatera Komendy Głównej Armii Krajowej i Delegatury Rządu w dniach 1-6 sierp-
nia 1944 roku mieściła się na terenie fabryki Jerzego Kamlera na Woli, przy 
ul. Dzielnej 72. Kamlerowie na początku okupacji przejęli dawną Warszawską
Fabrykę Mebli Stylowych i wraz z częścią załogi czynnie współpracowali z Polskim
Państwem Podziemnym. Z ul. Dzielnej przez kilka dni sztabem zarządzał Tadeusz
Komorowski „Bór” oraz Delegat Rządu RP na Kraj Jan Stanisław Jankowski
„Soból”. Niemieckie natarcie 6 sierpnia wymusiło przeniesienie kwatery na Stare
Miasto. Opustoszałe budynki fabryczne rozebrano w 2010 roku, a w 2016 roku
odsłonięto w tym miejscu tablicę upamiętniającą zarówno fabrykę, jak i kwaterę
powstańczą z 1944 roku.

Armia Krajowa

Tablica przy ul. Dzielnej 72

„Krowami” i „szafami” w czasie powstania nazywano niemieckie
wyrzutnie pocisków ze względu na gabaryty i specyficzny dźwięk,
jaki wydawały. 

W powstaniu brali udział również cudzoziemcy – Słowacy, 
Ormianie, Azerowie, Czesi i Ukraińcy, a także kilkunastu Francuzów
i Węgrów, kilku Belgów, Holendrów, Anglików i Włochów, Rumun 
i Australijczyk. 

15 sierpnia 1944 roku w gmachu Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej odbył się koncert Mieczysława Fogga z okazji Dnia
Żołnierza, zagłuszający odgłosy walki. – Młodzi dzierżyli karabiny
lub rozpylacze, u pasa wisiały granaty. Ilu piosenkarzy na świecie
miało taką publiczność? – wspominał po latach Fogg.

Czy wiesz, że…

Patrz mapka s. 58



Harcerska poczta
W pierwszych dniach powstania, 6 sierpnia, zaczęła funkcjonować poczta har-
cerska, która ułatwiała poszukiwania i kontakty między rozdzielonymi rodzinami.
W każdej dzielnicy znajdowało się kilka skrzynek z orłem i harcerską lilijką;
można było do nich wrzucać listy, które nie zawierały więcej niż 25 słów. Korespon-
dencja podlegała cenzurze wojskowej. Harcerze roznosili dziennie do 3,7 tysiąca
listów. W połowie sierpnia 1944 roku odbył się konkurs na projekt znaczków dla
powstańczej poczty. Autorami zwycięskich projektów byli  Stanisław Tomaszewski
„Miedza” oraz Marian Sigmund „Nałęcz”.

Szare Szeregi
Kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego w konspiracji podczas II wojny światowej.
Szare Szeregi powstały 27 września 1939 roku z zadaniem wychowywania mło-
dzieży przez udział w walce z okupantem oraz tajne nauczanie i samokształcenie.
Główna Kwatera Harcerzy („Pasieka”) kierowana była przez naczelników: do maja
1943 roku Floriana Marciniaka („Jerzego Nowaka”), do października 1944 roku
Stanisława Broniewskiego („Orszę”) oraz do stycznia 1945 roku Leona Marszałka
(„Jana”). Podlegały im chorągwie („ule”), hufce („roje”), drużyny („rodziny”) 
i zastępy („pszczoły”). W listopadzie 1942 roku harcerzy podzielono na 3 grupy
wiekowe: Grupy Szturmowe (powyżej 18 lat), Bojowe Szkoły (15-17 lat) oraz Za-
wisze (12-14 lat), w których realizowali sformułowany w 1941 roku program
„Dziś-Jutro-Pojutrze” przygotowujący do walki, a potem działalności po zakoń-
czeniu wojny. Szare Szeregi uczestniczyły w propagandzie i małym sabotażu,
m.in. w Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” oraz w walce zbrojnej. W listopa-
dzie 1942 roku Grupy Szturmowe (Oddział Specjalny „Jerzy”) włączono w skład
oddziału „Motor” Związku Odwetu, a następnie Kierownictwa Dywersji KG AK.
W sierpniu 1943 roku przekształcono go w batalion „Zośka”, a z kompanii „Agat”
w 1944 roku powstał batalion „Parasol”.
W powstaniu warszawskim bataliony harcerskie walczyły w zgrupowaniu „Radosław”
na Woli, Powązkach, Starym Mieście, w Śródmieściu i na Powiślu, Czerniakowie
i Mokotowie. Zawiszacy zorganizowali pocztę powstańczą. W styczniu 1945 roku
Szare Szeregi przestały istnieć, rozwiązane rozkazem Leona Marszałka, ostatniego
naczelnika organizacji. 

Więcej o walkach batalionów „Zośka” i „Parasol” – patrz strony 104, 109,116.
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List z harcerskiej poczty polowej



Krystyna Niżyńska
Podczas okupacji Krystyna Niżyńska „Zakurzona”
(1928-1944) należała do Szarych Szeregów i uczę-
szczała na tajne komplety. W powstaniu była sani-
tariuszką i łączniczką, od 5 września 1944 roku
walczyła w plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”.
Przydomek zyskała po jednym z bombardowań,
kiedy przysypana gruzem, krzyknęła – „Ratujcie
tamte, ja jestem tylko zakurzona!”. Po upadku
Czerniakowa ostatni raz była widziana 24 września
w okolicy kościoła św. Wojciecha na Woli.

Miron Białoszewski  
Przejmujący opis walk, przeżyć wojennych i sytuacji
ludności cywilnej podczas powstania, pozostawił
Miron Białoszewski (1922-1983) w „Pamiętniku 
z powstania warszawskiego” (1970). Pierwsze dni
wspominał tak: „…Wylecieliśmy na Chłodną. Ulica
była w chmurach. Rudych i burych. Od cegieł, dymu.
Jak to się ustało, zobaczyliśmy straszną zmianę.
Rudoszary pył siedział na wszystkim. Na drzewach.
Na liściach. Gruby na centymetr chyba. I to znisz-
czenie. […] Od placu Żelaznej Bramy, od placu
Bankowego, od Elektoralnej, Chłodną po naszej

stronie pod murem lecieli i lecieli ludzie, kobiety, dzieci, wszyscy schyleni, szarzy,
posypani czymś. Pamiętam, że zachodziło słońce. Paliło się. Ludzie lecieli i lecieli.
Potokiem. Ze zbombardowanych domów. Uciekali na Wolę”. 
Poeta, dramatopisarz i aktor teatralny, wychowywał się na Woli, a podczas okupacji
zdał maturę na tajnych kompletach i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Od 1942 roku mieszkał przy ul. Chłodnej 40, gdzie zastał
go wybuch powstania. Przeszedł potem na Stare Miasto, a następnie kanałami
na ul. Warecką i do Śródmieścia. Po upadku powstania znalazł się w obozie 
w Pruszkowie i został wywieziony do obozu w Lamsdorf (Łambinowice). Do Warszawy
wrócił w lutym 1945 roku.
Po zakończeniu wojny pracował jako dziennikarz, w 1955 roku był współzałoży-
cielem „Teatru na Tarczyńskiej”, a później w swoim mieszkaniu przy pl. Dąbrow-
skiego „Teatru Osobnego”, który działał do 1963 roku. 

Armia Krajowa
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Pawiak i więzienie kobiece
„Serbia”

Wstęp
Teren dawnego więzienia na Pawiaku jest dzisiaj podzielony, podobnie jak Mura-
nów, między dwie dzielnice. Osiedle mieszkaniowe, które powstało po 1945 roku
nosi nazwę Muranowa po stronie Śródmieścia oraz  Nowolipek po stronie Woli.
Nowolipki nie nawiązują do historycznej jurydyki, bowiem na tym obszarze funk-
cjonowały inne: Leszno, Parysów i Nowolipie. Nazwa związana jest z ulicą, która
przebiega przez środek osiedla mieszkaniowego. Natomiast dawne więzienie
Pawiak z osobnymi budynkami dla mężczyzn i kobiet zostało przecięte przez 
dzisiejszą al. Jana Pawła II.
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Więzienie Pawiak
Nazwa Pawiak pochodzi od ul. Pawiej, która biegła wzdłuż murów więzienia.
Budynek powstał w latach 1830-1836 według projektu znakomitego architekta
Henryka Marconiego. Carskie więzienie śledcze miało 150 m długości i 12 m
szerokości oraz 4 kondygnacje. W drugim budynku mieściło się więzienie dla
kobiet. Kompleks więzienny zajmował około 1,5 ha i był otoczony murem, który
podwyższono w 1942 roku do wysokości około 6 m i wzmocniono drutami kol-
czastymi oraz wieżami strażniczymi.

Tablica upamiętniająca „Serbię”



 
 

  

  

  26 marca 1943

akcja
pod Arsenałem

21 sierpnia 1944

zniszczenie
więzienia

1965

otwarcie Muzeum
Więzienia Pawiak

Gmach Pawiaka w XIX wieku

   Do 1863 roku było to więzienie kryminalne, a skazańcy polityczni pojawili się tu
w czasie powstania styczniowego, gdy zabrakło miejsca w X Pawilonie Cytadeli
Warszawskiej. Później cele zapełniły się w czasie rewolucji 1905-1907. W dwudzies-
toleciu międzywojennym budynek nadal pełnił funkcję więzienia śledczego zarówno
dla więźniów kryminalnych, jak i politycznych. Natomiast w czasie II wojny światowej
było tu największe więzienie polityczne na terenie Generalnego Gubernatorstwa. 
Niemcy od 2 października 1939 roku do 21 sierpnia 1944 roku więzili tu około
100 tysięcy osób, w tym wielu lekarzy, nauczycieli czy księży. Badacze podają, 
że 37 tysięcy z przetrzymywanych zamordowano, a około 60 tysięcy wywieziono
do innych więzień i obozów. 
Do marca 1940 roku Pawiak podlegał Wydziałowi Sprawiedliwości Urzędu Gene-
ralnego Gubernatorstwa. W marcu przeszedł pod nadzór Urzędu Komendanta
Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, czyli Gestapo. Zaostrzono wówczas
reżim, wzmógł się terror. Przesłuchania odbywały się często w siedzibie Gestapo
w al. Szucha, jednak na Pawiaku również torturowano więźniów i wieszano ich 
w celach.
Niemcy wysadzili w powietrze budynki więzienne 21 sierpnia 1944 roku. 

Pola Gojawiczyńska
Pisarka i działaczka niepodległościowa, Pola Gojawiczyńska, a właściwie Apolonia
Gojawiczyńska (1896-1963) była córką stolarza, który miał warsztat przy 
ul. Nowolipki. W 1914 roku jej rodzina wyjechała do Rosji, a Pola, aby zarobić
na utrzymanie, pracowała jako wychowawczyni w przedszkolach miejskich 
i ochronkach. W tym czasie zaczęła pisać, a próby literackie wysłała do Gabrieli
Zapolskiej i zyskała przychylną ocenę. Pierwsze oficjalne wyróżnienie otrzymała
już w 1915 roku za nowelę „Dwa fragmenty”. Podczas I wojny światowej brała udział
w działaniach niepodległościowych i należała do Polskiej Organizacji Wojskowej.
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2 maja 1940 r. 
ponad ośmiuset więźniów Pawiaka po raz pierwszy wysłano
do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen

Ponadto w 1940 roku:
11 stycznia

w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę
w historii Polski: –41°C

6 lutego
pokazano tzw. Plan Pabsta, czyli plany zburzenia większości zabudowy

Warszawy i przekształcenia jej w prowincjonalne miasto

3 kwietnia
rozpoczęły się egzekucje polskich jeńców pod Katyniem

10 maja
Winston Churchill został premierem Wielkiej Brytanii

31 maja
zniszczono pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie

19 września
Witold Pilecki pozwolił się aresztować w łapance ulicznej,
by dostać się w celach wywiadowczych do KL Auschwitz

16 listopada
Niemcy zamknęli granice warszawskiego getta

18 grudnia
Adolf Hitler zatwierdził plan ataku na ZSRR

KARTKA z KALENDARZA

W 1920 roku wyszła za mąż za Stanisława Gojawiczyńskiego. Urodziła córkę,
ale wciąż pisała. Jej twórczość doceniła Zofia Nałkowska i wystarała się dla niej
o stypendium Funduszu Kultury Narodowej. Od 1932 roku Gojawiczyńska
mieszkała w Warszawie, pisała prozę i felietony, współpracowała z różnymi 
czasopismami i gazetami. Czuła się związana z Warszawą. W dwudziestoleciu
międzywojennym była jedną z najpopularniejszych pisarek. Ceniono jej twórczość
za wątki psychologiczne i społeczno-obyczajowe. Rodzinne Nowolipki rozsławiła
w powieści „Dziewczęta z Nowolipek” (1935). Opowiada w niej o losach przyjaciółek,
mieszkających właśnie w tym rejonie Woli. W 1937 roku pojawiła się kontynuacja
książki – „Rajska jabłoń”. Na podstawie książek powstały też dwa filmy – w reżyserii
Józefa Lejtesa (1937) i Barbary Sass (1985).
7 stycznia 1943 roku Pola Gojawiczyńska została aresztowana i trafiła na „Serbię”,
czyli oddział kobiecy Pawiaka. Wspomnienia z tego czasu opublikowała w książce
pod tytułem „Krata” (1945). Została zwolniona 5 maja 1943 roku i ukrywała
się w domu Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz u przyjaciółki Marii Morozowicz-
-Szczepkowskiej w Milanówku.
Po wojnie zaangażowała się w upamiętnianie ofiar więzienia na Pawiaku.



Więzienie „Serbia” 
W latach 80. XIX wieku na potrzeby więzienia dla kobiet przystosowano trzy-
kondygnacyjny budynek byłego szpitala wojskowego z czasów wojny rosyjsko-
-tureckiej (1877-1878), zwanej potocznie wojną serbską. Dlatego tę część Pawiaka
określano jako „Serbię”. Po 1863 roku znajdowało się tu więzienie polityczne
dla kobiet.
Od stycznia do maja 1943 roku w „Serbii” więziona była słynna przedwojenna
pisarka Pola Gojawiczyńska. Jej wspomnienia z tego czasu ukazały się w książce
pod tytułem „Krata”. O tym, jak wyglądała codzienność, można dowiedzieć się,
czytając nawet krótkie fragmenty: „Och, Niemcy!... Co oni z nami zrobili – szepnęła
– co oni z nami zrobili!... Tak jakby zabito w niej instynkt życia, nie miała już
łez, nie odczuwała już piękna tej nocy ani uroku światła, ani rozległości nieba.
Czuła, iż jest okaleczona, zniweczona, ograbiona z wiary”.
W czasie okupacji budynek „Serbii” wraz z całym kompleksem więziennym Pawiaka
został przejęty przez Gestapo. W celach przewidzianych na 250 miejsc liczba
osadzonych sięgała 800 kobiet.
21 sierpnia 1944 roku Niemcy wysadzili budynki w powietrze. Przez część terenu,
na którym znajdowała się „Serbia”, wytyczono ulicę – kiedyś Marchlewskiego,
dziś al. Jana Pawła II. Pawilon kobiecy upamiętnia pamiątkowy kamień przy
ulicy, po stronie dzielnicy Wola.

Pawiak i więzienie kobiece „Serbia”

Tablica upamiętniającą pawilon kobiecy Pawiaka – „Serbię”
(al. Jana Pawła II/Dzielna)

Muzeum Więzienia Pawiak
Po zniszczeniu kompleksu więziennego, wśród ruin zachowały się częściowo
ściany przyziemia oddziałów VII i VIII, filar bramy wjazdowej od strony ul. Dzielnej
oraz drzewo – wiąz szypułkowy. I właśnie to żywe drzewo stało się pierwszym 
pomnikiem w tym miejscu. 
Po zakończeniu wojny ludzie przychodzili na teren Pawiaka, odbywały się tu uro-
czystości, zawieszano tabliczki z nazwiskami skazańców na drzewie przy bramie.
Pola Gojawiczyńska tak to opisywała: „[przychodzili] aby tu przystanąć na chwilę
w milczeniu, westchnąć, wspomnieć, pomyśleć. Nie były to masowe wędrówki,
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Drzewo-pomnik
Pierwsze tabliczki z nazwiskami ofiar przyczepiano do pnia drzewa bezpośrednio
po wojnie. Dla rodzin i byłych więźniów było to ważne miejsce. Pola Gojawiczyńska
pisała: „Od pierwszych możliwości, od dnia uwolnienia Warszawy, ludzie przycho-
dzili na to miejsce, przedzierali się przez zwały gruzów z jakąś niejasną nadzieją,
że tu spotkają swoich uwięzionych i zagubionych bliskich, lub z okrutną wiedzą,
że tu było ostatnie bytowanie ich rodzin na ziemi. Przychodzili licznie dawni więźniowie
i wreszcie ta ogromna społeczność, która zachowała pamięć lat, kiedy z murów
Warszawy bił napis: – »Pomścimy Pawiak« – kiedy Warszawa żyła wydarzeniami
Pawiaka, kiedy Pawiak żył wydarzeniami miasta”.

II wojna światowa (1939-1945)

ale ciągły, ciągły napływ ludzi. Każdy miał swoje rocznice, swoje daty, swoje powody,
aby tu wracać. […]”. I to właśnie pisarka była inicjatorką upamiętnienia tego
miejsca. W 1959 roku w „Życiu Warszawy” ukazał się tekst jej autorstwa 
„A Pawiak?”. Gojawiczyńska wzywała, by upamiętnić tych, którzy tu cierpieli i ginęli.
Na apel odpowiedzieli byli więźniowie, rozpoczęto prace porządkowe, wyłożono
Księgę Pamiątkową, w której zachowały się wpisy byłych więźniów zaangażo-
wanych w akcję, m.in.: Poli Gojawiczyńskiej, Stanisława Tomaszewskiego „Miedzy”,
Marii Tomickiej, Krystyny Ciesielskiej-Brzezowskiej, Stanisława Zelanta.
Do początku 1962 roku zabezpieczono znalezione przedmioty: osobiste drobiazgi,
kraty, futryny okienne, łóżka więzienne i łóżeczko dziecięce z „Serbii”, a także
jedyne zachowane drzwi do celi. Muzeum-pomnik składa się, zgodnie z założe-
niami projektowymi, z  zachowanego fragmentu bramy wjazdowej i drzewa, 
pomieszczeń dwóch oddziałów więziennych, placu spacerowego oraz płyty 
pamiątkowej kobiecego oddziału – „Serbii”. W budynku zrekonstruowano 
korytarz oraz 4 cele VII oddziału i częściowo oddziału VIII. 
Muzeum Więzienia Pawiak zostało otwarte 28 listopada 1965 roku. Budynek
zaprojektowali Mieczysław Mołdaw i Romuald Gutt. Powstał na ocalałych 
fundamentach i fragmentach piwnic. Wejście znajduje się na miejscu dawnego
wejścia głównego. W celach, tam, gdzie to możliwe, znajdują się zachowane
do wysokości 1,5 m ocalałe ściany dawnego więzienia, użyto także oryginalnych
zawiasów, zamków i okuć. 
Na dziedzińcu umieszczono marmurową płytę w miejscu zejścia do kostnicy 
więziennej, zaznaczono miejsce wagi węglowej, na której publicznie powieszono
trzech więźniów w 1943 roku oraz miejsce, gdzie na hałdzie gorącego żużlu
Niemcy kazali czołgać się więźniom.

Napis wykonany w 1943 r. przy ul. Brackiej
przez harcerzy z organizacji „Wawer”



W 1984 roku chore drzewo obumarło, jednak jako symbol starano się je na
wszelkie sposoby zachować. W  latach 1992-1993  nasączono je płynami 
impregnacyjnymi, a korzenie wzmocniono konstrukcją żelbetową. Wówczas 
zamieszczono obręcz, do której przytwierdzono tabliczki. W takim stanie drzewo
przetrwało do 2004 roku, kiedy zdecydowano o wykonaniu odlewu z brązu. 
Odsłonięcie Pomnika Drzewa Pawiackiego odbyło się 8 czerwca 2005 roku.

Pawiak i więzienie kobiece „Serbia”

W 2005 roku na dziedzińcu muzealnym odsłonięto Pomnik
Drzewa Pawiackiego – odlew wiązu szypułkowego, który obumarł
w latach 80. XX w. 

Nazwa „Serbia” związana jest z zaadaptowaniem na potrzeby
więzienia budynku byłego szpitala wojskowego z  czasów wojny 
rosyjsko-tureckiej (1877-1878), zwanej potocznie wojną serbską. 

Pola Gojawiczyńska w dwudziestoleciu międzywojennym była
jedną z najpopularniejszych pisarek. Wolę rozsławiła w powieści
„Dziewczęta z Nowolipek” (1935).

Czy wiesz, że…



1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

sierpień/wrzesień 1943

prototyp pistoletu
Błyskawica

   

 

  

 

Opaska powstańcza kpr. pchor. Zbigniewa Chmielińskiego, ps. „Ludwik”

Podziemne wytwórnie broni

Wstęp
Armia Krajowa jest określana jako największa armia podziemna działająca 
w okupowanej Europie podczas II wojny światowej. Zakonspirowanie i logistyka
działania stanowiły o jej sile, jednak słabą stroną było uzbrojenie, bowiem nie miała
zaplecza przemysłowego. Broń trzeba było pozyskiwać z różnych źródeł – wyko-
rzystywano uzbrojenie ukryte podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, kupowano
ją od żołnierzy wojsk nieprzyjaciela, pozyskiwano w akcjach zbrojnych. Część
pochodziła ze zrzutów alianckich podczas powstania (brytyjskie granatniki przeciw-
pancerne PIAT oraz pistolety Sten), jednak zawsze broni było mniej niż potrzeba.
Dlatego dość wcześnie podjęto decyzję o rozpoczęciu własnej produkcji. Wykorzys-
tano przy tym zasoby i doświadczenie wykwalifikowanych pracowników przemysłu
zbrojeniowego, działających podczas okupacji w konspiracji.
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Tablica upamiętniająca wytwórnię broni



  

  

 

 

 1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

23 sierpnia 1944

pierwszy atak
„Kubusia”

Umundurowanie
Umundurowanie składało się zazwyczaj ze zdobycznych prochowców, bluz masku-
jących Waffen SS (tzw. panterek) pozyskanych z magazynów przy ul. Stawki lub
mundurów granatowej policji z koszar przy ul. Ciepłej. Na prawym ramieniu 
żołnierze nosili biało-czerwoną opaskę z orłem i numerem oddziału Wojska 
Polskiego. Na głowach mieli furażerki lub zdobyczne hełmy. Walczono także 
w cywilnych ubraniach. Żołnierze najczęściej mieli pistolety maszynowe typu
Sten, chociaż mogli dysponować także bronią zdobyczną lub produkowaną 
w warunkach konspiracyjnych.

Nielegalne warsztaty
Na terenie Warszawy w różnych dzielnicach działały nielegalne warsztaty broni. 
Produkcję granatów uruchomiono już w maju 1940 roku i najczęściej wytwarzano
dwa typy, tzw. sidolówki i filipinki. Szacuje się, że podczas powstania wyprodukowano
ich ponad 40 tysięcy sztuk. Na pl. Grzybowskim, w warsztacie Franciszka Mako-
wieckiego produkującym oficjalnie siatki ogrodzeniowe, z półfabrykatów zgroma-
dzonych przed powstaniem składano pistolety maszynowe typu Błyskawica. 
Z kolei w warsztacie przy ul. Leszno – około 100 pistoletów maszynowych typu Sten,
a przy ul. Senatorskiej − około 150 miotaczy ognia.
Największa wytwórnia broni podczas powstania zwana była „jajczarnią” i mieściła
się przy ul. Hożej 51 w gmachu Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich.
Produkowano tam granaty odlewane w sąsiednim warsztacie braci Łopieńskich 
z cynku blach pokrywających dachy.

Konspiracyjna produkcja broni



Pistolet Sten
Produkcja brytyjskiego pistoletu maszynowego ruszyła w 1941 roku. Jego nazwa
pochodzi od skrótu nazwisk projektantów: Reginalda Sheperda i Harolda Turpina
oraz miejscowości Enfield, gdzie mieściła się fabryka. Produkcję rozpoczęto po
upadku Francji w 1940 roku, by dozbroić wojsko brytyjskie. Konstruktorzy wzoro-
wali się na niemieckim MP 40, jednak uprościli konstrukcję i dostosowali ją do
niemieckiej amunicji 9 x 19 mm Parabellum. Powstała broń skuteczna w działaniu,
a jednocześnie prosta w obsłudze i tania w produkcji.
Niektórzy uważali, że Steny były zawodne. Rzeczywiście, czasem mogły się zacinać,
jednak wynikało to z niewłaściwego sposobu trzymania broni, co powodowało
zmianę kąta podawania naboju. 
Szacuje się, że alianci zrzucili na teren Polski około 11 tysięcy sztuk Stenów, ale były
one produkowane także w okupowanej Polsce; początkowo w fabryce FUT 
w Suchedniowie. W Warszawie nad produkcją czuwał inż. Ryszard Białostocki,
a wytwarzane tu pistolety miały sztancowany znak orła, numer seryjny i datę
produkcji. Wykorzystując konstrukcję Stena, w Polsce produkowano także jego
ulepszoną wersję – pistolet maszynowy Błyskawica.

Jedna z fabryk broni znajdowała się także na terenie powstańczych walk zgrupo-
wania AK „Chrobry II”. W fabryce „Konrad-Jarnuszkiewicz” (ob. al. Jana Pawła II 22)
w latach 1942-1944 z inicjatywy Józefa Kaplera i 26 pracowników istniała tajna
wytwórnia pistoletów maszynowych Sten.

II wojna światowa (1939-1945)

Tablica przy al. Jana Pawła II 22 róg Grzybowskiej

Pistolet maszynowy Sten

Patrz mapka s. 72



Pistolet Błyskawica 
Opracowany na bazie brytyjskiego pistoletu Sten (konstrukcja mechanizmu) oraz
niemieckiego MP 40 (magazynek dołączany od dołu i składana kolba) przez
inż. Wacława Zawrotnego we współpracy z Sewerynem Wielanierem. 
Zawrotny zaproponował w 1942 roku dowództwu Armii Krajowej opracowanie
pistoletu maszynowego, który można by było produkować w nielegalnych warszta-
tach. Konstrukcja musiała zatem być prosta, części łączono za pomocą gwintów
hydraulicznych i wkrętów.
Prototyp powstał w sierpniu lub wrześniu 1943 roku, a w listopadzie otrzymał nazwę
„błyskawica”, która nawiązywała do trzech Błyskawic wyciętych na stopce kolby.
Montaż odbywał się m.in. w warsztacie produkującym siatki ogrodzeniowe na tyłach
kościoła Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim, w warsztacie Franciszka Mako-
wieckiego. Pistolety składano w zamaskowanej piwnicy. W ścianę wmontowany
był ładunek wybuchowy, który miał zniszczyć warsztat w przypadku dekonspiracji.
Łącznie w różnych warsztatach wykonano około 700 sztuk pistoletu.

Podziemne wytwórnie broni

1941 rok
rozpoczęto produkcję brytyjskiego pistoletu maszynowego Sten

Ponadto w 1941 roku:
7 marca

z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego ZWZ
zastrzelono aktora Igo Syma, oskarżonego o kolaborację z Niemcami

22 czerwca
rozpoczęła się operacja „Barbarossa”, atak III Rzeszy na ZSRR

29 czerwca
zmarł Ignacy Jan Paderewski, pianista i polityk

4 lipca
rozstrzelany został we Lwowie Tadeusz Boy-Żeleński,

krytyk literacki i publicysta

30 lipca
w Londynie podpisano polsko-radziecki układ Sikorski-Majski,
zawierający umowę o wznowieniu stosunków dyplomatycznych

i utworzeniu armii polskiej w ZSRR

14 sierpnia
w bloku śmierci w obozie Auschwitz zmarł
franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe

7 grudnia
Japończycy przeprowadzili atak na amerykańską bazę wojskową

Pearl Harbor na Hawajach

8 grudnia
Niemcy utworzyli pierwszy obóz zagłady

– Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

KARTKA z KALENDARZA



Pojazdy
Oprócz broni powstańcy skonstruowali także samodzielnie samochód pancerny
„Kubuś”. Powstał z części pozyskanych z elektrowni Powiśle, na podwoziu przedwo-
jennej ciężarówki typu chevrolet 157. Razem z „Kubusiem” o teren Uniwersytetu
Warszawskiego walczył „Jaś” (przemianowany później na „Szarego Wilka”) 
– zdobyty półgąsienicowy transporter opancerzony. Powstańcy w walkach użyli
jeszcze zdobycznego transportera („Starówka”), a także dwóch czołgów typu
„Panther” („Magda” i „WP”), pozyskanych na Woli 2 sierpnia. 
W posiadaniu żołnierzy był też zdobyty wóz bojowy „Chwat”, niszczyciel czołgów
typu Hetzer. 

Więcej o budowie „Kubusia” – patrz strony 40-42.

Pistolet VIS 
Jednym z popularniejszych przed-
wojennych polskich pistoletów –
w powstaniu rozsławiła go piosenka
„Pałacyk Michla” – był VIS. Prototyp powstał w 1930 roku
i został opatentowany w 1932 roku. Cztery lata później
Fabryka Broni w Radomiu rozpoczęła jego produkcję seryjną,
a broń włączono do uzbrojenia kadry zawodowej Wojska
Polskiego. Konstruktorami pistoletu byli Piotr Wilniewczyc i Jan
Skrzypiński. Na początku pistolet nazywał się WIS, od pierwszych
liter nazwisk konstruktorów, później – VIS (łac. siła). 
W Warszawie pistolety te produkowano w fabryce przy ul. Dwor-
skiej (obecnie Kasprzaka 29/31). Tradycje tego zakładu sięgały XIX wieku; wów-
czas w Fabryce Maszyn Gerlach i Pulst produkowano obrabiarki i maszyny
ciężkie. W latach 20. zakład nosił nazwę Państwowa Fabryka Karabinów. 
W 1948 roku odbudowanemu obiektowi nadano nazwę Fabryka Wyrobów 
Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego, a po 1989 roku – Fabryka Wyrobów
Precyzyjnych „VIS”, w nawiązaniu do przedwojennej produkcji pistoletów. Obecnie
na terenie dawnej fabryki powstaje osiedle mieszkaniowe.

II wojna światowa (1939-1945)

Pistolet maszynowy Błyskawica posiadał magazynek pudełkowy
o pojemności 32 nabojów. Mechanizm spustowy umożliwiał strzelanie
wyłącznie seriami. 

9 x 19 mm Parabellum to nabój pistoletowy kaliber 9 mm, stoso-
wany m.in. w pistolecie VIS oraz niemieckim pistolecie maszynowym
MP 40 podczas II wojny światowej. Obecnie jest to najpopularniejszy
na świecie nabój pistoletowy. 

„Gołębiarzami” podczas powstania byli określani niemieccy strzelcy,
ukrywający się na dachach budynków za gołębnikami.

Czy wiesz, że…

Pistolet VIS



Komunikacja
Oddziały powstańcze nie opanowały miasta na tyle, by zachować łączność między
sobą. Dlatego bardzo szybko żołnierze i łączniczki zaczęli wykorzystywać sposób
sprawdzony przez powstańców z getta w 1943 roku – drogę pod ziemią, czyli zeszli
do kanałów.  Warszawskie kanały były w doskonałym stanie dzięki inwestycji
prezydenta XIX-wiecznej Warszawy Sokratesa Starynkiewicza. Za jego rządów,
w 1881 roku, zaczęła się budowa nowoczesnej sieci kanalizacyjnej liczącej
ponad 130 km. Całe założenie zaprojektował inżynier William Lindley. Rozmiary
kanałów wynosiły od 60 x 110 do 180 x 225 cm. Podczas powstania korzystano
z około 25 km tras, głównie na odcinkach Żoliborz – Stare Miasto – Śródmieście
– Czerniaków – Mokotów. Pod koniec powstania kanały służyły także do ewakuacji.

Barykady
Pierwsze barykady budowano podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Wraz 
z wybuchem powstania wróciły na ulice miasta i osłaniały pozycje żołnierzy oraz
drogi pomiędzy stanowiskami, którymi przechodziły łączniczki czy harcerze 
przenoszący pocztę polową. Barykady powstawały z przewróconych wagonów
tramwajowych, kostki brukowej, gruzu czy mebli. Niemcy starali się je niszczyć,
używając małych, bezzałogowych i zdalnie sterowanych pojazdów gąsienicowych,
zwanych „goliatami” − wypełnione materiałem wybuchowym podjeżdżały jak
najbliżej barykady.

Podziemne wytwórnie broni

Barykada powstańcza przy ul. Siennej



1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

22 czerwca 1941

III Rzesza
atakuje ZSRR

     

 
  

Akcja „Wieniec”

Wstęp
Tradycje kolejarskie na Woli są bardzo silne. Wynika to z dwóch przyczyn. Pierwsza
to charakter przemysłowy dzielnicy – wiele fabryk potrzebowało szybkiej i wygod-
nej dostawy produktów, a potem transportu wytworzonych towarów. Na Woli
fabrykanci mogli skorzystać z systemu bocznic kolejowych, które dochodziły 
bezpośrednio do zakładów.
Drugi powód to lokalizacja na trasie popularnej linii kolejowej. W 1845 roku
powstała Kolej Warszawsko-Wiedeńska. Na drodze wyjazdowej ze stolicy poja-
wiały się piękne budynki stacji kolejowych, ale był to także impuls do rozwoju
obrzeży Warszawy i mniejszych miejscowości poza jej granicami. 
Podczas okupacji transport kolejowy, szczególnie po ataku III Rzeszy na ZSRR,
stał się dla Niemców ważnym ogniwem w dostarczaniu zaopatrzenia i posiłków
na front wschodni. Polskie podziemie starało się te działania na wszelkie sposoby
utrudnić, przeprowadzając akcje dywersyjne.
Symboliczne jest także to, że po upadku powstania to właśnie z Dworca Zachod-
niego Niemcy wywozili ludność stolicy do obozu w Pruszkowie.
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Miejsce pamięci ofiar egzekucji



  

  

  

 
 

 7/8 października 1942

akcja
„Wieniec”

16 października 1942

publiczne egzekucje
na obrzeżach Warszawy

Nowoczesne PKP  
Współcześnie tereny kolejowe na Odolanach to szybko rozwijająca się część Woli.
W ostatnich czasach radykalnie zmieniło się otoczenie Dworca Zachodniego,
powstały tam biurowce West Station (Al. Jerozolimskie 144). Planowana jest
także linia tramwajowa łącząca Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Pojawiły się
również plany budowy nowoczesnego muzeum kolejnictwa. Koncepcja obiektu
na Odolanach zakłada powstanie dwóch stref: wystawienniczo-ekspozycyjnej 
i rekreacyjnej. W pierwszej zaplanowano przeszklony budynek z najcenniejszymi
zbiorami, a przed nim plac z miejscem na ekspozycję zewnętrzną oraz wieżę 
widokową. Druga strefa to zielony park, niezależna od muzeum przestrzeń dostępna
dla warszawiaków.

 

Stacje przeładunkowe
Jak kolejowa Wola wyglądała w XIX i XX wieku? Warszawski węzeł kolejowy
zaczął powstawać w połowie XIX wieku wraz z uruchomieniem Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej z Dworcem Wiedeńskim (później zwanym Głównym) oraz Teres-
polskim (ob. Dworcem Wschodnim). W tamtych czasach nie było między nimi
bezpośredniego połączenia, a dodatkowo na każdym z nich obowiązywała inna
szerokość torów – odpowiednio: 1435 mm i 1520 mm. W miarę wzrostu zalud-
nienia i rozwoju Warszawy w XX wieku niezbędne stało się stworzenie takiego
połączenia oraz stacji przeładunkowych dla pociągów towarowych. Dlatego zaczęto
budowę linii średnicowej, którą ukończono jednak dopiero w 1933 roku, a trzy
lata później powstał Dworzec Warszawa Zachodnia. 

Kolej Warszawsko-Kaliska
Na Woli zachowały się również ślady po jeszcze jednej dawnej linii – Kolei War-
szawsko-Kaliskiej. Powstała w 1903 roku jako linia szerokotorowa, z obowiązują-
cym jak w Rosji rozstawem szyn 1520 mm. Od 1914 roku była normalnotorowa,
czyli z rozstawem szyn 1435 mm. W 1915 roku podczas wycofywania się Rosjan
z Warszawy dworzec kolejowy przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Żelazną
został zniszczony, a w 1918 roku całkowicie zlikwidowany. Zachowały się jednak
fragmenty – część wiaduktu wzniesionego ponad torami Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej widać przy ul. Armatniej, w okolicach Dworca Zachodniego. Tam można
też zobaczyć kilka zachowanych zabytkowych domów pracowników Kolei War-
szawsko-Kaliskiej.

Więcej o walkach przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Żelazną – patrz strony 110-111.



Akcja „Wieniec”
Podczas II wojny światowej tereny kolejowe stały się ważnym miejscem akcji 
dywersyjnych i sabotażowych, zwłaszcza  po 22 czerwca 1941 roku, gdy III Rzesza
zaatakowała Związek Radziecki. Przez terytorium okupowanej Polski zaczęły
wówczas przejeżdżać transporty na front wschodni. Wiosną 1942 roku Naczelny
Wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz nasilenia akcji sabotażowo-dywer-
syjnych, aby utrudnić wojskom niemieckim walkę na wschodzie. 
Polskie podziemie zaplanowało wówczas akcję „Wieniec”, polegającą na równo-
czesnym ataku na kolejowe szlaki komunikacyjne wokół Warszawy. Dowódca
Okręgu Warszawskiego AK Antoni Chruściel „Monter” powierzył to zadanie 
oddziałom saperskim. 
Dowódcą grupy został Zbigniew Lewandowski „Zbyszek”, który wraz z Józefem
Pszennym „Chwackim”, Leonem Tarajkiewiczem „Leonem” i Zofią Franio „Doktór”
przygotował plan akcji. Celem było wysadzenie torów kolejowych na wszystkich
trasach prowadzących do Warszawy, a przez to paraliż ruchu kolejowego w komu-
nikacyjnym węźle warszawskim.
Wyznaczono do tego około 40 osób, podzielonych na osiem patroli. Zdecydowano
się wykonać to zadanie podczas bombardowania miasta przez lotnictwo radzieckie,
by zasugerować Niemcom, że to sowieccy spadochroniarze przeprowadzili akcję. 
Plan był gotowy na początku września 1942 roku. Czekano tylko na odpowiedni
moment.
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7/8 października 1942 r.
akcja „Wieniec”

Ponadto w 1942 roku:
11 lutego

Maciej Aleksy Dawidowski „Alek” zdjął płytę z niemieckim napisem
z pomnika Mikołaja Kopernika

14 lutego
przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową

23 lipca
utworzono obóz zagłady w Treblince

27 maja
czechosłowaccy cichociemni dokonali w Pradze udanego zamachu

na Reinharda Heydricha, protektora Czech i Moraw

4 czerwca
w wojnie na Pacyfiku rozpoczęła się bitwa o Midway

28 lipca
Józef Stalin wydał Rozkaz nr 227, znany też jako

„Ani kroku wstecz”

3 października
z poligonu w Peenemünde na wyspie Uznam wystartował

pocisk rakietowy V-2 – pierwszy obiekt,
który wzniósł się na wysokość ponad 80 km

KARTKA z KALENDARZA



Przebieg akcji
Zaprzestanie nalotów na Warszawę przez Rosjan skomplikowało sytuację, dlatego
zrezygnowano z pierwotnego założenia. Generał Stefan Rowecki „Grot” wydał
Jerzemu Lewińskiemu „Chuchro”, któremu podlegali saperzy ze Związku Odwetu,
rozkaz przeprowadzenia akcji w nocy z 7 na 8 października 1942 roku.
Patrole rozlokowano po obu stronach Wisły. Na prawym brzegu działała grupa
czterech patroli dowodzona przez Józefa Pszennego „Chwackiego”, na lewym
– przez Zbigniewa Lewandowskiego „Zbyszka”.
Akcja zaczęła się o godz. 0.25 wysadzeniem torów kolejowych na trasie Marki
– Zielonka, co spowodowało wykolejenie parowozu i czterech wagonów pociągu
relacji Warszawa – Małkinia. Równocześnie o godz. 0.27 nastąpił wybuch na
betonowym wiadukcie między stacjami Wawer i Anin, na trasie Warszawa – Dęblin.
Wykoleił się parowóz i zniszczono tory kolejowe.
Następny atak nastąpił o godz. 1.10 niedaleko Rembertowa. Uszkodzone zostały
lokomotywa i tory na trasie Warszawa – Siedlce. W tym samym czasie wysadzono
tory pod pociągiem towarowym między stacjami Warszawa-Praga – Warszawa-
-Płudy, na trasie Warszawa – Działdowo.
Na lewym brzegu Wisły do pierwszej akcji doszło nieco później – o godz. 2.10
zniszczone zostały tory między stacjami Warszawa Zachodnia – Włochy oraz tor
łączący Włochy ze stacją Warszawa Towarowa i tor w odgałęzieniu trasy w kie-
runku Radomia. Kolejny patrol zniszczył tory pod przejeżdżającą lokomotywą
na trasie Okęcie – Piaseczno w pobliżu stacji Pyry. Natomiast nie udała się akcja
wysadzenia torów za stacją Włochy, w miejscu, gdzie tory rozgałęziają się 
w kierunku Skierniewic i Błonia.

Konsekwencje akcji „Wieniec”
Akcja zakończyła się sukcesem – zniszczono tory i sparaliżowano na kilkanaście
godzin ruch kolejowy, wykolejono 2 parowozy, 2 wagony towarowe i 1 osobowy.
Była to pierwsza duża akcja Armii Krajowej mająca wywołać klincz komunikacyjny
w transporcie kolejowym.  
Podczas akcji wykonywano także działania maskujące, by skierować podejrzenia
Niemców w stronę sowieckiej grupy konspiracyjnej. Obawiano się bowiem zemsty
na ludności cywilnej. Władz okupacyjnych nie interesowali jednak prawdziwi
sprawcy, postanowiły wykorzystać przeprowadzenie akcji jako pretekst do zaos-
trzenia terroru wobec cywilów w Warszawie. 

Akcja „Wieniec”

Kolej Warszawsko-Kaliska powstała z rozstawem szyn 1520 mm
(tzw. rozstaw rosyjski). Dopiero od 1914 roku linia była normalno-
torowa (1435 mm).

W odwecie za powieszenie więźniów Pawiaka Gwardia Ludowa
przeprowadziła zamachy na lokale rozrywkowe dla Niemców, m.in. na
kawiarnię „Café Club” na rogu ul. Nowy Świat i Al. Jerozolimskich.

Czy wiesz, że…
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Miejsce pamięci
Zemsta niemiecka nastąpiła 15 października. Z więzienia na Pawiaku wywieziono
36 mężczyzn i 3 kobiety. Rozstrzelano ich na Wydmach Łuże w Puszczy Kampi-
noskiej i pogrzebano we wspólnej mogile. Niemcy postanowili jednak, że dla efektu
psychologicznego przeprowadzą dodatkowo pierwsze egzekucje publiczne 
w okupowanej Warszawie. 
Wieczorem 15 października zaczęto wybierać kolejne osoby. Od godziny 19.00
wybrani więźniowie byli gromadzeni w celi nr 184 na oddziale V więzienia na
Pawiaku. Trzy godziny później zaczęto wywoływać po nazwisku przebywających
w celi. Następnego dnia o świcie w pięciu punktach na obrzeżach Warszawy
zginęło 50 osób. Powieszono je na szubienicach, wykonanych ze słupów 
telegraficznych, ustawionych w pobliżu torów kolejowych w ten sposób, 
aby ofiary były widoczne z przejeżdżających pociągów. 
W każdym miejscu były przygotowane dwie szubienice: w pobliżu przejazdu 
kolejowego przy ul. Mszczonowskiej na Woli, w pobliżu wagonowni na Szczęśli-
wcach, przy ul. Toruńskiej róg ul. Wysockiego na Pelcowiźnie, obok dworca 
kolejowego w Rembertowie, w pobliżu torów kolejki dojazdowej w Markach.
Przy ul. Mszczonowskiej zachowała się jedna z dwóch szubienic. Obecnie znajduje
się tu także krzyż i tablica projektu Karola Tchorka, upamiętniająca ofiary zbrodni.
16 października na murach Warszawy pojawiły się obwieszczenia podpisane
przez Ludwiga Hahna – komendanta SD i policji bezpieczeństwa na dystrykt
warszawski. Napisano w nich, że w odwecie za wysadzenie torów kolejowych 
w pobliżu miasta zostało powieszonych 50 komunistów.
Publiczna egzekucja wywarła zamierzony skutek. Ludzie byli przerażeni, przycho-
dzili pod szubienice, sprawdzali czy nie ma wśród ofiar ich bliskich. Wieczorem
ciała zniknęły z szubienic. Pochowano je w nocy na boisku „Skry” oraz na
Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej.

Miejsce pamięci przy ul. Mszczonowskiej
Patrz mapka s. 78



Akcja „Wieniec II”
W sylwestrową noc, z 31 grudnia 1942 roku na 1 stycznia 1943 roku, grupa
Kedywu AK podjęła próbę wysadzenia w powietrze wiaduktu kolejowego na
Woli, w miejscu przecięcia linii kolejowej z ul. Wolską, jednak akcja nie powiodła
się. Wiadukt był silnie obstawiony przez Niemców i grupa wycofała się. Była to
kontynuacja akcji „Wieniec” – przeprowadzenia działań sabotażowych mających
na celu utrudnienie transportu kolejowego w kierunku frontu wschodniego.

Akcja „Wieniec”

Obwieszczenie o przeprowadzeniu egzekucji



1 września 1939 

wybuch
II wojny światowej

26 marca 1943

akcja
pod Arsenałem 

19 kwietnia 1943

powstanie
w getcie warszawskim

    

 

Akcja „Góral”

Wstęp
Jedna z najważniejszych i najbardziej efektownych akcji polskiego podziemia
podczas II wojny światowej. Ponad rok przygotowań, a tylko 2 i pół minuty 
wykonania. Brawura i zaskoczenie – tak wyglądała akcja wykonana 12 sierpnia
1943 roku w centrum Warszawy, tuż przy placu Zamkowym i pod nosem 
Niemców. Oddział Kedywu KG AK „Motor” uprowadził furgonetkę z pieniędzmi
o wartości około 100 milionów okupacyjnych złotych. Nazwa akcji nawiązywała
do banknotu obowiązującego w Generalnym Gubernatorstwie. Nominał 500
złotych zwany był potocznie „góralem”, bo widać na nim właśnie górala.
Akcja zakończyła się sukcesem. Z centrum przewieziono cenny pakunek do kryjówki,
która mieściła się w domku ogrodnika przy Cmentarzu Wolskim. Niemcy nigdy
nie wykryli sprawców, co więcej, o stopniu zaskoczenia i dezorientacji może
świadczyć fakt, że nie mieli pewności, iż akcji dokonało polskie podziemie.
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Miejsce akcji



   

  

  

  

  

  

12 sierpnia 1943

akcja
„Góral”

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

Przygotowania 
Dowództwu Armii Krajowej brakowało środków na broń i działalność konspiracyjną,
nie mogło polegać tylko na pieniądzach przekazywanych przez cichociemnych.
Już w 1942 roku zastanawiano się nad zdobyciem dodatkowych funduszy 
w kraju. W tym celu pozyskano do konspiracyjnej współpracy pracowników
banku. Byli to Ferdynand Żyła „Michał I” oraz Jan Wołoszyn „Michał II”. Ich pomoc
podczas akcji „Góral” była kluczowa, wiedzieli kiedy oraz ile pieniędzy będą
przewozić Niemcy.
Zastanawiano się, kiedy i jak wykonać napad: czy przechwycić pieniądze w budynku,
czy zaatakować pociąg, który będzie je przewoził. Zdecydowały względy logistyczne.
Cel był zuchwały: napad w biały dzień na konwój przewożący pieniądze z Banku
Emisyjnego przy ul. Bielańskiej. Miejsce zasadzki: ul. Senatorska po minięciu 
ul. Miodowej. Lokalizacja wydawała się sprzyjać, z jednej strony znajdowały się
ruiny zniszczonych na początku wojny budynków, z drugiej lokale użytkowe. 
Napad początkowo miała wykonać grupa do specjalnych zadań bojowych
„Kosa 30” (wcześniej „Osa”). Oddział został jednak rozbity po jednej z większych
„wsyp” w konspiracji. Około 25 żołnierzy oddziału pojawiło się 5 czerwca 1943 roku
na ślubie kolegi w kościele św. Aleksandra przy pl.Trzech Krzyży. Wszystko wskazuje
na to, że ktoś poinformował o tym Niemców i pod koniec uroczystości kościół
obstawiono. Po nieudanej próbie odtworzenia oddziału, został on decyzją 
dowództwa rozwiązany.
30 czerwca 1943 roku, na podstawie donosu, Gestapo aresztowało generała
Stefana Roweckiego „Grota”. Nowy komendant Armii Krajowej, generał Tadeusz
Komorowski „Bór” podtrzymał jednak rozkaz przeprowadzenia akcji.

 

Logistyka
Dowódca Kedywu August Fieldorf „Nil” wyznaczył do wykonania zadania żołnierzy
„Kosy 30” oraz oddział „Pola” (ze składu oddziału „Motor”). Grupą dowodził dowódca
„Kosy 30” Jerzy Kleczkowski „Jurek”, który od początku pracował nad akcją.
Planując zasadzkę, brano pod uwagę kilka wariantów. Niemcy chcieli przewieźć
pieniądze na Dworzec Wschodni, gdyż dojazd do Dworca Zachodniego był daleki 
i ryzykowny. Obowiązywała ścisła tajemnica, jednak „Michał II” dowiadywał się
o terminie „przesyłki” co najmniej dzień wcześniej. To ułatwiło planowanie. 
Po ustaleniu kierunku wiedziano, że konwój przejedzie z ul. Bielańskiej w ul. Sena-
torską i Miodową do Krakowskiego Przedmieścia i placu Zamkowego oraz na
most Kierbedzia albo ul. Senatorską na plac Zamkowy i na most. Postanowiono
zatamować jeden z tych przejazdów, pozorując roboty drogowe przy ul. Miodowej.

Przebieg akcji
W akcji „Góral” uczestniczyło 43 żołnierzy i 2 łączniczki. Początkowo miała się
odbyć 5 sierpnia, gdy w słuchawce telefonicznej padło umówione hasło: „ciocia
wyjechała”. Był to sygnał rozpoczęcia akcji. W studzienkach ulicznych przecięto
kable telefoniczne, łączące bank z posterunkiem policji i Gestapo. Akcja nie odbyła
się jednak – na stanowiska nie dotarły trzy osoby. Za to brak łączności w banku
postawił w stan gotowości znaczne siły Gestapo i policji, które przybyły do banku
i pod silną eskortą przewiozły cenny ładunek. 
Po nieudanej próbie wyciągnięto wnioski i przeprowadzono modyfikację, zrezygno-
wano z przecinania kabli telefonicznych. Zmienił się także kierujący akcją, został
nim Roman Kiźny „Pola”, a „Jurek” jego zastępcą.



Kryjówka na Woli
Samochód z pieniędzmi uprowa-
dzono na Wolę. Kryjówka znajdo-
wała się w domku ogrodnika przy
ul. Sowińskiego 47. Worki ukryto 
w przygotowanym w szklarni rowie
i  zasypano ziemią, w której Bronisław
Ruchowski „Bratek” zasadził kwiaty. 
Tymczasem w centrum zawrzało –
kilka minut po akcji Niemcy obstawili
i zamknęli okolice placu Zamkowego.
Śledztwo nie posuwało się jednak
sprawnie, bo przejęło je Gestapo 
z Krakowa, które nie znało tak dobrze
miejscowych warunków, jak oddział
warszawski.
Niemcy zamieszczali ogłoszenia 
w prasie, a 26 sierpnia pojawiły się
na mieście plakaty, w których obie-
cywano nagrodę 5 mln złotych za
pomoc w wykryciu sprawców napadu.
Niebawem pojawiły się na nich do-
piski: „Dajemy 10 milionów złotych
za wskazanie następnego, podob-
nego transportu”. 
Ruch oporu zorganizował akcję dez-
informacyjną – wysyłano setki ano-
nimowych relacji od rzekomych świadków zdarzenia. Podobno wysłano też taki:
„Jako jedyny naoczny świadek przez cały czas z dużej wysokości przypatrywałem
się akcji. Plac Zamkowy 1”. Każdy warszawiak wie, że pod tym adresem można
spotkać króla Zygmunta III Wazę.
Sukces uczczono także stosowną rymowanką, wierszyk „Świadek naoczny” 
autorstwa Aleksandra Maliszewskiego zamieścił dziennik „Demokrata”.
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Kolejny sygnał nadszedł11 sierp-
nia. „Michał II” zawiadomił o du-
żym transporcie, który miał je-
chać do Krakowa. 12 sierpnia 
o godz. 9.00 telefon z banku za-
powiedział, że transport odjedzie
po godz. 10.00. Zajęto pozycje
przy ul. Senatorskiej, między 
ul. Miodową a placem Zamko-
wym – w samochodzie, na schod-
kach sklepu elektrotechnicznego,
w warzywniaku. Kolejne siedem osób, które miały zaatakować eskortę, znajdowało
się w kawiarence i na klatce schodowej sąsiedniego domu. Wokół rozstawione
były patrole.
Samochody pojawiły się kilkanaście minut po godz. 11.00. Kolumna miała skrę-
cić w ul. Miodową, ale kierowca, widząc roboty drogowe, pojechał ul. Sena-
torską. Kiedy pojazdy zwolniły na wąskiej, wybrukowanej uliczce, nastąpił atak.
Ostrzelano samochód ciężarowy, a także osłaniający go osobowy wraz z przy-
padkowo przejeżdżającym przez plac Zamkowy oficerem Wehrmachtu. Akcja
trwała 2 i pół minuty.

Banknot z czasów okupacji - 500 zł tzw. góral

Plakat oferujący nagrodę
za wskazanie sprawców napadu



Akcja „Góral”

12 sierpnia 1943 r.
uprowadzenie niemieckiego samochodu bankowego

przez żołnierzy Armii Krajowej

Ponadto w 1943 roku:
22 stycznia

generał Stefan Rowecki „Grot” wydał rozkaz
o utworzeniu Kedywu AK

2 lutego
wojska niemieckie poniosły klęskę pod Stalingradem

18 lutego
Gestapo aresztowało członków

antynazistowskiej organizacji Biała Róża

26 marca
przeprowadzono akcję pod Arsenałem w Warszawie

19 kwietnia
wybuchło powstanie w getcie warszawskim

4 lipca
w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru zginął premier Rządu RP
na uchodźstwie i Wódz Naczelny generał Władysław Sikorski

25 września
Franz Kutschera objął funkcję dowódcy SS

i policji na dystrykt warszawski

KARTKA z KALENDARZA

„Świadek naoczny” 
Siedzi ptaszek na drzewie,
policji się dziwuje,
że też żaden z nich nie wie,
gdzie się świadek znajduje.

Gdy huknęły wystrzały,
świadek mrugnął „To oni”,
mieczem drogę pokazał,
krzyżem pogoń zasłonił,

Któż to zabrał miliony?
Ot, dopiero zagadka.
Świadek mrugnął: „To oni”,
Zapytajcie się świadka.

14 sierpnia „skrzynki z warzywami” i „kosze z pomidorami” ze schowka na Woli
przewieziono do kolejnej kryjówki na ul. Śliską 15.
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Na budynku przy ul. Senatorskiej 3 znajduje się tablica pamiąt-
kowa z napisem: „12 VIII 1943 roku na ul. Senatorskiej przed
domem nr 3 żołnierze Kedywu KG AK zdobyli w walce z konwojem
hitlerowskiej żandarmerii ponad sto milionów złotych”. 

„Ciocia wyjechała” – to hasło informujące o wyjeździe samochodu
z pieniędzmi, które miało rozpocząć akcję. 

„Dajemy 10 milionów złotych za wskazanie następnego, podobnego
transportu” – takie napisy pojawiły się na niemieckich ogłoszeniach
obiecujących nagrodę w wysokości 5 mln złotych za wskazanie
sprawców napadu.

Czy wiesz, że…

Konrad Okolski „Kuba”  
Jednym z uczestników akcji „Góral” był Konrad Okolski (1923-1944). Przed wojną
należał do Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, później uczył się w Szkole Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty „Agricola”, brał udział m.in. w akcji pod Arsenałem. 
W powstaniu warszawskim dowodził plutonem „Felek” kompanii „Rudy”. Zginął,
gdy sprawdzał przejście przez ul. Kolską, podczas wycofywania się ze szkoły przy
ul. Spokojnej 13 do budynku przy ul. Okopowej 55a. Został odznaczony Orderem
Virtuti Militari.

Tablica przy ul. Spokojnej 13



 
Nordwache i kładka nad ul. Chłodną
Rzeź Woli 
Pałacyk Michlera 
Żelazna Reduta
KL Warschau – „Gęsiówka”



22 lipca 1942

likwidacja
getta

19 kwietnia 1943

wybuch powstania
w getcie warszawskim

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

      

 

Getto
Istnienie wartowni w tym miejscu było związane z włączeniem tego regionu w obręb
getta, a potem umieszczeniem na skrzyżowaniu ulic kładki między „małym” 
a „dużym” gettem.
Zamknięta dzielnica dla Żydów istniała od listopada 1940 roku do maja 1943 roku
(„małe” getto do sierpnia 1942). W chwili największego zasięgu terytorialnego
zajmowała obszar 307 hektarów. 22 lipca 1942 roku rozpoczęła się akcja likwi-
dacyjna, w wyniku której do obozu zagłady w Treblince, od lipca do września
1942 roku, wywieziono około 300 tysięcy osób.

Nordwache i kładka
nad ul. Chłodną

Wstęp
Skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chłodnej było ważnym punktem na mapie War-
szawy podczas II wojny światowej z kilku powodów. Pierwszy to lokalizacja. Ulica
Chłodna już wcześniej była jedną z ważniejszych i piękniejszych w tej części
miasta. Znajdowały się przy niej rogatki miejskie, które mijał w 1830 roku Fry-
deryk Chopin, wyjeżdżając na zawsze z Warszawy. Budynki rozebrano podczas
okupacji, bowiem dla Niemców ul. Chłodna była rodzajem współczesnej Trasy
W-Z, czyli szybką trasą komunikacyjną z zachodu na wschód. W tym miejscu
stykało się także „małe” i „duże” getto, które przez kilka miesięcy łączyła kładka.
Tu wreszcie powstańcy warszawscy 3 sierpnia 1944 roku zdobyli silnie obsadzoną
wartownię niemiecką, która kontrolowała ten ważny punkt Woli.
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Tablica upamiętniająca zdobycie Nordwache



    

 
  

  

 

3 sierpnia 1944

zdobycie
Nordwache

5 sierpnia 1944

rzeź
Woli

2/3 października 1944

kapitulacja
powstańców warszawskich

Most westchnień
Na wysokości domów przy ul. Chłodnej 23 i 26 na początku 1942 roku powstał
drewniany most dla Żydów, łączący „małe” i „duże” getto. Nie można było się
na nim zatrzymywać, ale z tej perspektywy widać było wieżę przedwojennego
warszawskiego ratusza. Z tego powodu wielu mieszkańców getta nazywało to
miejsce „mostem westchnień”, przypominało im bowiem życie i miasto sprzed
wybuchu II wojny światowej. Kładkę rozebrano po likwidacji „małego” getta 
w sierpniu 1942 roku. 
Współcześnie w tym miejscu od 2011 roku znajduje się symboliczny pomnik.
Autorem koncepcji jest Tomasz Lec, który linami połączył metalowe słupy. 
Wieczorem instalacja jest podświetlana i wyznacza kontury dawnej kładki. 
W słupach konstrukcyjnych można także zobaczyć zdjęcia tego miejsca wykonane
w latach 1941-1942. Pokazowi towarzyszą dźwięki – kroki ludzi przechodzących
po drewnianych schodach czy odgłos przejeżdżających tramwajów.

  
  

O tym, jak wyglądało życie codzienne w getcie, wiemy głównie z dokumentów,
które ukryto w 10 metalowych skrzyniach i dwóch bańkach po mleku. Po wojnie
ten zbiór nazwano Archiwum Getta. Inicjatorem gromadzenia informacji był
przedwojenny historyk Emanuel Ringelblum (1900-1944). Po rozpoczęciu wielkiej
akcji deportacyjnej zakopano pierwszą część archiwum w piwnicy przy ul. Nowo-
lipki 68 (ob. skwer przy posesjach nr 28 i 30). W tym samym miejscu w lutym
1943 roku ukryto drugą część. Po wojnie obie części odnaleziono i obecnie prze-
chowywane są i częściowo prezentowane na ekspozycji w Żydowskim Instytucie
Historycznym im. E. Ringelbluma. W 1999 roku UNESCO wpisało je na listę
„Pamięć Świata”, obejmującą najcenniejsze zabytki światowego piśmiennictwa.
Po upadku powstania w getcie w 1943 roku, teren „dużego” getta na północ
od ul. Chłodnej został niemal całkowicie wyburzony. Obszar na południe od 
ul. Chłodnej był miejscem zaciętych walk rok później w powstaniu warszawskim.

Kładka nad ul. Chłodną róg Żelaznej



Dom Kereta 
Współczesnym upamiętnieniem, ale także odniesieniem do historii tego miejsca,
jest niezwykła instalacja artystyczna, która jednocześnie jest funkcjonalnym domem.
Chociaż słowo „dom” w specyficzny sposób określa miejsce, które zajmuje
powierzchnię około 14 m² i wypełnia pustą przestrzeń między przedwojennym
budynkiem przy ul. Żelaznej 74 i powojennym przy ul. Chłodnej 22. Ta szczelina
nabiera szczególnego znaczenia, jeśli się wie, że rodzina Etgara Kereta, izraelskiego
pisarza, pochodziła z Warszawy i w czasie okupacji przebywała na terenie getta. 
Dom Kereta zaprojektował w 2012 roku Jakub Szczęsny. Jest to najwęższy dom
na świecie, w najszerszym miejscu ma 152 cm, a w najwęższym – 92 cm, jednak
na trzech poziomach znajdują się tam salon, kuchnia i łazienka.

Korczak i Czerniaków
Po obu stronach skrzyżowania ul. Chłodnej z ul. Żelazną znajdują się dwa miejsca
związane z dwiema wyjątkowymi postaciami. Pierwsze dotyczy Janusza Korczaka,
a właściwie Henryka Goldszmita (1878/79-1942), który w 1912 roku wraz ze
Stefanią Wilczyńską (1886-1942) otworzył Dom Sierot przy ul. Krochmalnej 92
(ob. ul. Jaktorowska 6). Jesienią 1940 roku wszyscy zostali przesiedleni w granice
getta, do domu przy ul. Chłodnej 33.
Po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się natomiast Kamienica pod Zegarem 
(ul. Chłodna 20) – jedna z piękniejszych w okolicy dawniej i dziś. Powstała w stylu
secesyjnym w latach 1912-1913 według projektu znanych architektów Józefa
Czerwińskiego i Wacława Heppena.
W czasach istnienia getta kamienica była ważna dlatego, że na pierwszym piętrze
mieszkał w niej prezes Rady Żydowskiej Adam Czerniaków (1880-1942). Przed
wojną był senatorem z ramienia BBWR, a we wrześniu 1939 roku prezydent
Warszawy Stefan Starzyński mianował go prezesem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej.
23 lipca 1942 roku Czerniaków popełnił samobójstwo. Pozostawił dziennik,
w którym zanotował: „Żądają ode mnie bym własnymi rękami zabijał dzieci
mego narodu. Nie pozostaje mi nic innego, jak umrzeć”.
Podczas walk w 1944 roku jedna z kondygnacji kamienicy została zniszczona,
zachował się jednak charakterystyczny zegar pośrodku fasady ponad oknami
pierwszego piętra. 
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Pomnik Janusza Korczaka przed budynkiem Domu Dziecka, ul. Jaktorowska 6



Powstanie w getcie
Na południe od ul. Chłodnej, na terenach określanych w czasie powstania 
warszawskiego jako twardy front, w 1943 roku odbyła się niezwykła akcja. 
Podczas powstania w getcie, 10 maja, ze studzienki kanalizacyjnej w okolicy 
ul. Prostej na tzw. stronę aryjską ewakuowali się Marek Edelman i Cywia Lubetkin
z grupą powstańców. Wszystkich prowadził Kazik Ratajzer (Simcha Rotem). 
Do kanałów zeszli na ul. Franciszkańskiej 48 godzin wcześniej. W sumie uratowało
się około 40 osób, które pod pozorem prowadzenia prac drogowych zostały 
wywiezione ciężarówką do Łomianek. 13 maja 2010 roku przy ul. Prostej 51
odsłonięto upamiętniający akcję pomnik autorstwa architektów Konrada i Jana
Kuczy-Kuczyńskich, który wyrzeźbił Maksymilian Biskupski. 
Marek Edelman (1922?-2009) był jedynym przywódcą powstania w  getcie 
warszawskim, który przeżył wojnę. W 1944 roku brał też udział w powstaniu
warszawskim. Po wojnie pracował w szpitalu jako kardiolog i współpracował
z Komitetem Obrony Robotników. Jego historię opisała Hanna Krall w książce
„Zdążyć przed Panem Bogiem” (1977).

Nordwache i kładka nad ul. Chłodną

Twardy front
Ponownie rejon skrzyżowania ul. Chłodnej z ul. Żelazną nabrał strategicznego
znaczenia w sierpniu 1944 roku, wraz z wybuchem powstania warszawskiego.
Twardym frontem określa się teren na południe od ul. Chłodnej, gdzie znajdo-
wało się wiele przedwojennych zakładów przemysłowych i fabryk z magazynami,
które podczas powstania stały się źródłem zaopatrzenia dla walczących i dla
ludności cywilnej. Były to m.in. składy firmy Pluton czy młyna Grasberga oraz
browaru Haberbusch i Schiele.
Na tym terenie 30-31 sierpnia toczyły się walki w okolicach ul. Ciepłej i w Halach
Mirowskich w czasie próby przebicia się oddziałów AK ze Starego Miasta do
Śródmieścia, a wcześniej, przy ul. Chłodnej, 3 sierpnia zdobyto Wartownię 
Północną – „Nordwache”. 

Batalion „Chrobry I” 
Powstał z oddziału w ramach Polskiej Organizacji Zbrojnej i od 1942 roku został
włączony do Armii Krajowej. Walczył w powstaniu warszawskim na Woli, Śródmieściu
i na Starym Mieście. Jego dowódcą był Gustaw Billewicz „Sosna”. Na Woli do zadań
batalionu należało utrzymanie ul. Żelaznej, zdobycie Nordwachy, utrzymanie
okolic ul. Chłodnej i wsparcie w zdobyciu Zakładów Philipsa oraz rejonu do 
dzisiejszych Al. Jerozolimskich.
Początkowo batalion walczył w rejonie ulic: Żelazna, Krochmalna, Grzybowska,
Łucka, Pańska, Twarda, Prosta, część Wolskiej, Karolkowej i Młynarskiej, między
Al. Jerozolimskimi a Dworcem Towarowym. 3 sierpnia powstańcy zdobyli posterunek
żandarmerii niemieckiej – Nordwache, a 6 sierpnia większość żołnierzy przeszła
na Stare Miasto do Grupy „Północ” Karola Ziemskiego „Wachnowskiego”.

Zgrupowanie „Chrobry II” 
Powstało 1 sierpnia 1944 roku z różnych oddziałów. Powstańcy walczyli pomiędzy
ul. Towarową, Al. Jerozolimskimi, ul. Sosnową oraz ul. Łucką i Ceglaną. 20 września
zgrupowanie weszło w skład 15. Pułku Piechoty „Wilków” AK. Inicjatorem utworzenia
i pierwszym dowódcą zgrupowania był Leon Nowakowski „Lig”. Od 4 sierpnia
dowództwo objął Zygmunt Brejnak „Zygmunt”. Początkowo oddziały otrzymały
nazwę „Grupa Chrobry”, jednak na początku powstania okazało się, że w pobliżu
walczy utworzony jeszcze w latach okupacji batalion o kryptonimie „Chrobry”
Gustawa Billewicza „Sosny”. Dlatego nowe oddziały od 5 sierpnia posługiwały się
kryptonimem Grupa Operacyjna „Chrobry II”, a od 10 sierpnia Grupa „Chrobry II”.
W baonie walczyli m.in. Zbigniew Brym, Mirosław Biernacki i Witold Pilecki.



Nordwache 
Kamienica powstała w 1938 roku w stylu nowoczesnego modernizmu według
projektu Edwarda Hersteina. Podczas okupacji znajdowała się tu kwatera niemieckiej
żandarmerii i komenda granatowej policji. Kontrolowano stąd przejście między
„małym” i „dużym” gettem od stycznia do sierpnia 1942 roku. Przed powstaniem
warszawskim „Wartownię Północną”, czyli Nordwache chroniły trzy żelbetowe
schrony i drut kolczasty, a na balkonach umieszczono stanowiska strzeleckie. 
3 sierpnia 1944 roku powstańcy z oddziału „Chrobry I” pod dowództwem Gustawa
Billewicza „Sosny” zdobyli wartownię. Patrz mapka s. 90
Henryk Przybylski „Kruk” tak wspomina ten dzień: „Zdobycie Nordwache atakiem
frontalnym było niemożliwe z uwagi na niemieckie umocnienia i siłę ognia. 
Kapitan »Sosna« opracował więc plan zaatakowania żandarmerii przez wyłom
w ścianie domu przylegającego do Nordwache od strony ul. Żelaznej. Do tego
zadania przystąpiło kilkunastu powstańców, którzy przy użyciu młotów kruszyli
ściany dzielące budynki na pierwszym piętrze. […] 
O świcie 3 sierpnia, po wykonaniu wyłomu w ścianie, podporucznik »Jeż« wraz
ze mną i grupą żołnierzy zdołał wejść […] Znaleźliśmy się w kuchni, dalej w lewo
był korytarz. W pewnym momencie, otwierając kolejne drzwi wywołałem wybuch
granatu-pułapki zawieszonego na klamce. Jak się później okazało, Niemcy rozmieścili
granaty w miejscach gdzie słychać było kucie. W trakcie walk w dniu 3 sierpnia
nastąpił wybuch amunicji lub został wysadzony Zespół Szkół Podstawowych przy
Chłodnej 9/11. Szkoły te znajdowały się około 300-400 m od gmachu żandarmerii. 
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3 sierpnia 1944 r.
powstańcy z oddziału „Chrobry I”

zdobyli wartownię niemiecką na Woli

Ponadto w 1944 roku:
1 stycznia

powstała zdominowana przez komunistów podziemna
Krajowa Rada Narodowa, jej przewodniczącym został Bolesław Bierut

12 lutego
Adolf Hitler wydał rozkaz usunięcia ze stanowiska szefa Abwehry

admirała Wilhelma Canarisa

18 maja
żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem

generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino

22 lipca
ogłoszono Manifest PKWN,

zatwierdzony dzień wcześniej w Moskwie przez Józefa Stalina

12 października
premier rządu RP Stanisław Mikołajczyk przybył do Moskwy

w trakcie rozmów Stalin-Churchill

1 grudnia
ukazało się pierwsze wydanie Polskiej Kroniki Filmowej

29 grudnia
Niemcy wysadzili w powietrze Pałac Saski

KARTKA z KALENDARZA



Gustaw Billewicz „Sosna”
Dowódcą batalionu „Chrobry I”, wchodzącego w skład Grupy „Północ” Karola
Ziemskiego „Wachnowskiego” na Starym Mieście, był Gustaw Billewicz „Sosna”
(1907-1944). Walczył na Woli, a w nocy z 30/31 sierpnia 1944 roku dowodził
prawym skrzydłem oddziałów przebijających się do Śródmieścia – natarciem na
pl. Żelaznej Bramy. Po przejściu do Śródmieścia kanałami, od 7 września był
dowódcą odcinka wschodniego Śródmieście-Południe.

Nordwache i kładka nad ul. Chłodną

Po wojnie długo nie będą mogli ludzie patrzeć sobie w oczy,
żeby nie wyczytać pytania: Jak to się stało, że żyjesz, że przetrwa-
łeś? Co robiłeś?” Janusz Korczak, „Pamiętnik”, 1942. 

22 tablice upamiętniające przebieg muru getta wraz z zatopio-
nymi w chodnikach podłużnymi płytami z napisami w języku polskim
i angielskim znajdują się na terenie Warszawy.  

„Pluj-zupa” była naparem z mielonego jęczmienia, który udało się
zdobyć w browarze Haberbuscha w okresie największego głodu.

Czy wiesz, że…

Bunkier i wejście do Nordwache w budynku przy ul. Żelaznej 75a

Niemcy, którzy pozostali w Nordwache również byli zaskoczeni wybuchem i obawia-
jąc się, że wysadzimy ich gmach, postanowili się poddać. Wyskoczyli na ulicę bez
broni, z podniesionymi rękami, kierując się w stronę Getta. Zostali jednak zatrzymani
i odprowadzeni do dowództwa batalionu, który mieścił się w Browarze Haberbuscha”.
Ślady tamtych walk widoczne są do dziś. Na chodniku po stronie ul. Żelaznej
zaznaczono zarys półokrągłego punktu oporu. W 1998 roku na ścianie budynku
umieszczono tablicę pamiątkową.



1 września 1939 

wybuch
II wojny światowej

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego 

5 sierpnia 1944

rzeź
Woli    

Rzeź Woli 

Wstęp
Na wieść o wybuchu powstania Hitler wydał rozkaz zrównania miasta z ziemią. 
Od zachodu Warszawę zaatakowały oddziały generała Heinza Reinefartha, w skład
których wchodziła specjalna brygada SS złożona z przestępców i bandytów, 
dowodzona przez Oskara Dirlewangera oraz brygada szturmowa RONA (Rosyjska
Wyzwoleńcza Armia Ludowa) dowodzona przez Bronisława Kaminskiego. Ich celem
było przebicie się przez Ochotę i Wolę do Śródmieścia. Główne natarcie na Woli
koncentrowało się na ul. Wolskiej i ul. Górczewskiej, a potem ulicach Chłodnej
i Elektoralnej do Ogrodu Saskiego. 5 sierpnia na Woli oddziały niemieckie 
dopuściły się ludobójstwa na ludności cywilnej. Dzień ten nazwano „czarną 
sobotą”, najwięcej ludzi zginęło do 7 sierpnia, chociaż mordy trwały do 12 sierpnia,
kiedy generał Erich von dem Bach-Zelewski, dowodzący oddziałami wyznaczonymi
do stłumienia powstania, wydał zakaz mordowania ludności cywilnej. Erich von dem
Bach-Zelewski przybył do Warszawy 5 sierpnia i przejął dowodzenie od Reinefartha.
Złagodził wówczas eksterminacyjny rozkaz Hitlera i zdecydował o kierowaniu kobiet
i dzieci do obozu przejściowego w Pruszkowie. W dzienniku zapisał wówczas:
„uratowałem życie tysiącom kobiet i dzieci, choć to byli Polacy.” Rozkaz generała nie
wynikał jednak z humanitarnej postawy. Zorientował się on, że terror tylko wzmaga
opór Polaków, a mordy i grabieże spowalniają działania oddziałów niemieckich.
Szacuje się, że podczas rzezi Woli zamordowano do 60 tysięcy ludzi. Rzeź Woli
jest jedną z największych zbrodni dokonanych na polskiej ludności podczas 
II wojny światowej. Na terenie dzielnicy znajduje się wiele tablic upamiętniających
ofiary tamtych dni.
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Pomnik pamięci ludności Woli
wymordowanej w czasie powstania



   

  

  

  

  2004

pomnik
Ofiar Rzezi Woli

2015

pierwszy
„Marsz Pamięci”

Wolskie kościoły 
Tablice pamiątkowe znajdują się także na terenie dwóch kościołów. Przy kościele
św. Wawrzyńca (ul. Wolska 140) egzekucje odbywały się w ogrodzie oraz na te-
renie świątyni. Od 5 do 8 sierpnia zamordowano tu kilkaset osób, m.in. pro-
boszcza ks. Mieczysława Krygiera podczas odprawiania mszy. W kościele
gromadzono także wypędzaną z domów ludność. W 1963 roku na murze ko-
ścioła odsłonięto tablicę upamiętniającą miejsce, w którym Niemcy dokonali
kilku masowych egzekucji na powstańcach i ludności cywilnej. 
Natomiast w kościele św. Wojciecha (ul. Wolska 76) od 2 sierpnia gromadzona
była ludność cywilna. 9 sierpnia przetrzymywano w nim prawdopodobnie ponad
5 tysięcy osób, które następnie kierowano do obozów przejściowych w Ursusie
i w Pruszkowie. Obok kościoła i na terenie cmentarza prawosławnego mordo-
wano dzieci, starców i chorych. Wiadomo, że spalono wówczas ciała około 400
kobiet, mężczyzn i dzieci. 

Miejsca pamięci
Największy pomnik ofiar znajduje się u zbiegu al. „Solidarności” i ul. Leszno. 
Odsłonięcie Pomnika Ofiar Rzezi Woli autorstwa Ryszarda Stryjeckiego nastąpiło
w 2004 roku. Upamiętniono tu mieszkańców Woli zamordowanych w pierwszych
dniach powstania warszawskiego. Na terenie dzielnicy znajdują się jeszcze 
inne miejsca pamięci – kamienie, krzyże i obeliski. Nieustannie trwa również
gromadzenie i weryfikacja danych osób, które wówczas zginęły. Efektem tych
poszukiwań jest m.in. wystawa na cmentarzu Powstańców Warszawy, prezentu-
jąca imiona i nazwiska ponad 57 tysięcy ofiar.

Pomnik upamiętniający ofiary rzezi Woli

  



Górczewska i Moczydło
Jedna z największych masowych egzekucji odbyła się w rejonie ul. Górczewskiej
i Moczydła. W dniach od 5 do 12 sierpnia zamordowano tutaj, wedle różnych
szacunków, do 12 tysięcy mieszkańców pobliskich ulic: Działdowskiej, Gostyńskiej,
Górczewskiej, Płockiej, Radzickiej (ob. Rabsztyńskiej), Sokołowskiej, Staszica,
Syreny, Szlenkierów, Tyszkiewicza, Wawelberga, Św. Wojciecha, Zagłoby, Zbożowej,
Żytniej. Ich ciała spalono na stosach, a popioły przeniesiono 6 sierpnia 1946 roku
na teren cmentarza Powstańców Warszawy. Mordów dokonywano w kilku miej-
scach, m.in. na podwórku kamienicy u zbiegu ul. Górczewskiej z (nieistniejącą
obecnie) ul. Zagłoby, czyli w pobliżu torów kolejowych. W tym miejscu (ul. Gór-
czewska 32) znajduje się dziś miejsce pamięci ze stalowym krzyżem.
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Miejsce pamięci przy ul. Górczewskiej 32



Wanda i Mścisław Lurie
Wanda Felicja Lurie (1911-1989) była żoną przemysłowca Bolesława Lurie, 
pracownicą służby zdrowia i nauczycielką. Przed wojną wraz z rodziną mieszkała
w Kolonii Wawelberga. 5 sierpnia przeżyła masakrę ludności na terenie fabryki
„Ursus” przy ul. Wolskiej 55. Była później przetrzymywana w kościele przy ul. Wolskiej
i została przewieziona do obozu w Pruszkowie, a potem do szpitala w Komorowie
i Podkowie Leśnej. Złożyła zeznania jako świadek przed Okręgową Komisją Badania
Zbrodni Niemieckich w Warszawie. 
Wanda Lurie 20 sierpnia urodziła syna Mścisława (1944-2018), który przez wiele
lat jako nauczyciel angażował się w prace społeczne i charytatywne, a jednocześnie
współpracował z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Od 2005 roku skwer w rejonie ulic Działdowskiej i Wawelberga nosi imię Wandy Lurie.

Rzeź Woli

Polska Niobe
Kilka tysięcy osób zastrzelono także 5 sierpnia na terenie fabryki „Ursus” (ul. Wol-
ska 55). Byli to mieszkańcy okolicznych ulic: Działdowskiej, Płockiej, Sokołowskiej,
Staszica, Wolskiej, Wawelberga i Skierniewickiej. Jedną z niedoszłych ofiar była
Wanda Lurie, nazwana później „Polską Niobe”, która przeżyła egzekucję, 
ale straciła w niej troje dzieci. 
Po wojnie złożyła zeznania, w których opisuje zbrodnie niemieckie: „…Do dnia
5 sierpnia przebywałam w piwnicy domu z trojgiem dzieci w wieku 11, 6, 3,5 lat
i sama będąc w ostatnim miesiącu ciąży. Tegoż dnia o godz. 11.00-12.00 wkroczyli
na podwórko żandarmi niemieccy oraz Ukraińcy, wzywając ludność do natych-
miastowego opuszczenia domu. […] Wraz z dziećmi i rodziną Gulów wyszłam
na ulicę Działdowską. […] Droga była ciężka. Na ulicach leżało pełno kabli,
drutów, resztek barykad, gumy, trupy. Domy paliły się po obu stronach ulic. 
Na ul. Wolskiej i na ul. Skierniewickiej wszystkie domy były już spalone. Na rogu
Działdowskiej i Wolskiej widziałam pojedyncze trupy młodych mężczyzn w cywilnym
ubraniu. Na ul. Wolskiej podeszłam do grupy osób z naszego domu. Ogółem
było nas pod fabryką ponad 500 osób. […] Przed bramą fabryki czekaliśmy
około godziny. Z podwórza fabryki słychać było strzały, błagania i jęki. Do wnętrza
fabryki Niemcy wpuszczali, a raczej wpychali, przez bramę od ul. Wolskiej po
sto osób. Chłopiec około lat 12 ujrzawszy przez uchyloną bramę zabitych swoich
rodziców i brata dostał wprost szału, zaczął krzyczeć, wzywając matkę i ojca.
Niemcy i Ukraińcy bili go i odpychali, gdy usiłował wedrzeć się do środka.
Nie mieliśmy wątpliwości, że na terenie fabryki zabijają, nie wiedzieliśmy czy
wszystkich. Ja trzymałam się z tyłu, stale się wycofując, w nadziei, że kobietę 
w ciąży przecież nie zabiją. Zostałam wprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu
fabryki zobaczyłam zwały trupów do wysokości jednego metra. […] Wśród trupów
rozpoznałam zabitych sąsiadów i znajomych. Środkiem podwórza wprowadzono
nas w głąb, do przejścia wąskiego na drugie podwórze. Tu Ukraińcy i żandarmi
ustawili nas czwórkami. […] W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami
strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy, następne strzały ugodziły młodsze
dzieci i mnie. Przewróciłam się na prawy bok. Strzał oddany do mnie nie był
śmiertelny. […] Byłam jednak przytomna i leżąc wśród trupów widziałam prawie
wszystko, co się działo dookoła. […] Trzeciego dnia poczułam, że dziecko, którego
oczekiwałam, żyje. To dodało mi energii i podsunęło myśl o ratunku. Zaczęłam
myśleć i badać możliwości ocalenia. Próbując wstać kilka razy dostałam torsji i za-
wrotu głowy. Wreszcie na czworakach przeczołgałam się po trupach do muru”.



Protokoły ekshumacji
Nie wiemy dokładnie, ile osób zginęło podczas rzezi Woli. Do tej pory badacze
starają się ustalić i zweryfikować ich liczbę. Początkowo nie było to możliwe, 
ponieważ Niemcy starali się zacierać ślady zbrodni, paląc ciała pomordowanych.
Ponadto ginęły całe rodziny i wówczas nie było osoby, która mogłaby złożyć 

Plac Męczenników Warszawskiej Woli  
6 sierpnia na terenie składu maszyn rolniczych Kirchmajera i Marczewskiego
przy ul. Wolskiej zginęło 30 księży i zakonników. Na terenie kościoła św. Klemensa
i klasztoru oo. redemptorystów (ul. Karolkowa 49) znajdują się obecnie pamiąt-
kowe tablice i krzyż, a przykościelny placyk przekształcono w 2000 roku w plac
Męczenników Warszawskiej Woli, gdzie upamiętniono pomordowanych miesz-
kańców dzielnicy. Na granitowym pomniku znajduje się napis: „Pamięci 50 000
mieszkańców Woli zamordowanych w sierpniu 1944 roku podczas Powstania
Warszawskiego. Wolność krzyżami się mierzy”.
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Plac Męczenników Warszawskiej Woli

Szpitale wolskie
Podczas rzezi Woli nie oszczędzono także pacjentów i personelu szpitalnego. 
W Szpitalu Wolskim (ul. Płocka 26/30) schroniło się około tysiąca osób. 5 sierpnia
oddziały niemieckie i ukraińskie wyprowadziły zgromadzonych za wiadukt kolejowy
przy ul. Górczewskiej, gdzie rozstrzelano około 360 osób. Z tej grupy ocaleli jedynie
dwaj lekarze – dr Manteuffel i dr Wesołowski – zabrani do niemieckiego szpitala.
Tablica upamiętniająca ofiary znajduje się także na murze przy ul. Leszno 34/36.
W tym miejscu znajdował się kompleks budynków Szpitala im. Karola i Marii, 
w którym 6 sierpnia rozstrzelano ponad 100 dzieci, sióstr zakonnych i około 40
rannych żołnierzy Armii Krajowej. 



Rzeź Woli 

Protokół PCK z ekshumacji ofiary
rzezi Woli

5 sierpnia 1944 r.
Rzeź ludności cywilnej na warszawskiej Woli

Ponadto w 1944 roku:
1 lutego

oddział specjalny Kedywu KG AK „Pegaz”
dokonał udanego zamachu na Franza Kutscherę, dowódcę SS

i policji dystryktu warszawskiego

20 czerwca
powieszony został Eugeniusz Świerczewski,
agent Gestapo wewnątrz Armii Krajowej,

sprawca aresztowania generała Stefana Roweckiego „Grota”

1 sierpnia
Anna Frank dokonała ostatniego wpisu w pamiętniku

8 września
pierwsza niemiecka rakieta V2 uderzyła w Londyn

20 listopada
z powodu zbliżania się linii frontu

Adolf Hitler opuścił Wilczy Szaniec pod Kętrzynem

26/27 grudnia
odbył się ostatni zrzut cichociemnych
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zeznania po wojnie. Pochówki
podczas okupacji odbywały się
często w przypadkowych miejs-
cach, na podwórkach, skwerach
i trawnikach. To także utrudniało
późniejszą identyfikację, choć
jeśli było to możliwe, starano się
dołączyć do ciała informację 
z podstawowymi danymi (imię,
nazwisko, adres zamieszkania,
rok urodzenia).
W latach 1945-1947 na terenie
Warszawy odbywały się ekshu-
macje. Ciała przenoszono na
stołeczne cmentarze, a protokoły
z prac zgromadzono w Archi-
wum Państwowym. Kopie niektó-
rych z tych dokumentów można
także zobaczyć w Muzeum Pow-
stania Warszawskiego.



Moneta NBP
Upamiętnienia ofiar powstania warszawskiego, w tym rzezi Woli, podjął się także
Narodowy Bank Polski, który wprowadził do obiegu monetę o nominale 10 zł
wykonaną ze srebra i oksydowaną – „Rzeź Woli i Ochoty”, autorstwa Dobrochny
Surajewskiej. Na rewersie monety przedstawiono postać klęczącej kobiety, a na
awersie widnieje fragment Pomnika Ofiar Rzezi Woli. 
Jest to kolejna moneta NBP nawiązująca do wydarzeń związanych z II wojną
światową. Wcześniej pojawiły się monety upamiętniające m.in. rocznicę wybu-
chu powstania warszawskiego, zakończenie II wojny światowej oraz rocznicę 
powstania w getcie warszawskim.

Marsz pamięci
Od 2015 roku odbywa się „Marsz Pamięci” ofiar cywilnych powstania warszaw-
skiego. Zaczyna się 5 sierpnia pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli, u zbiegu 
ul. Leszno i al. „Solidarności”. Po drodze uczestnicy zatrzymują się przy 21 
miejscach upamiętniających egzekucje Polaków w 1944 roku wzdłuż ulic 
Okopowej, Wolskiej i Redutowej. Marsz kończy się w symbolicznym miejscu 
– na cmentarzu Powstańców Warszawy. Tam w alei głównej znajduje się 
wystawa „Zachowajmy ich w pamięci” z ponad 57 tysiącami nazwisk osób 
poległych lub zaginionych w powstaniu warszawskim. 
Obchodom towarzyszy także akcja Muzeum Powstania Warszawskiego. Na terenie
parku Powstańców Warszawy dyżurują pracownicy działu archiwum i można im
zgłaszać wszelkie informacje o osobach, które zginęły lub zaginęły podczas 
walk w 1944 roku.
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Cmentarz Powstańców Warszawy
Największą nekropolią ludności cywilnej oraz żołnierzy poległych i zamordowa-
nych podczas powstania warszawskiego jest cmentarz Powstańców Warszawy
(ul. Wolska 174/176). Powstał w 1945 roku, gdy trwały prace ekshumacyjne na
terenie całej Warszawy – przenoszono tu pochówki i prochy z ulic i placów. 
W 1973 roku ustawiono Pomnik Polegli  Niepokonani. Monument autorstwa
Gustawa Zemły przedstawia rannego powstańca, który zasłania wyrwę w bary-
kadzie. W 2012 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.
Zbiorowe groby ofiar rzezi Woli znajdują się także na innych cmentarzach 
– wolskim i prawosławnym. 

Więcej o cmentarzu Powstańców Warszawy – patrz strony 120-121.

Moneta kolekcjonerska NBP



Rzeź Woli 

5 sierpnia na Woli żołnierze batalionu „Parasol” bronili pałacyku
Michlera, a żołnierze batalionu ,,Zośka” zdobyli obóz koncentra-
cyjny przy ul. Gęsiej (tzw. Gęsiówkę). 

Mural poświęcony cywilnym mieszkańcom Woli pomordowanym
podczas powstania warszawskiego autorstwa Damiana Kwiatkow-
skiego znajduje się na ścianie kamienicy przy ul. Płockiej 41. 
Kompozycja powstała na podstawie fotografii z czasów powstania. 

Czy wiesz, że…

Mural przy ul. Płockiej 41



1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

   

  
  

  

Pałacyk Michlera

Wstęp
Piosenka „Pałacyk Michla” to jeden z symboli powstania warszawskiego. Utwór
powstał podczas obrony Woli przed nacierającymi od zachodu jednostkami 
niemieckimi dowodzonymi przez Heinza Reinefartha i Oskara Dirlewangera.
Okolic pałacyku Michlera bronili wówczas żołnierze harcerskiego batalionu 
„Parasol”. Dziś po zabytkowym budynku nie ma śladu, ale na pamiątkowym 
kamieniu przy ul. Wolskiej 40 można zobaczyć, jak wyglądał.

Batalion „Parasol”
Oddział dywersyjny Armii Krajowej, składający się przede wszystkim z harcerzy
Szarych Szeregów. Powstał 1 sierpnia 1943 roku pod dowództwem Adama Borysa
„Pługa” i przejął zadania Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. Zajmował się
wykonywaniem wyroków śmierci wydanych przez Polskie Państwo Podziemne
na zbrodniarzach niemieckich. 
Początkowo posługiwał się kryptonimem „Agat” (od Anty-Gestapo), jednak po
aresztowaniu Tadeusza Kostrzewskiego „Niemira”, po 2 stycznia 1944 roku
zmieniono go na „Pegaz” (skrót słów „przeciw Gestapo”), a po raz trzeci 
– w maju 1944 roku przyjęto nazwę „Parasol”.
Pierwszą akcją oddziału było wykonanie wyroku na komendancie Pawiaka,
Franzu Bürklu (7 września 1943). Kolejną – likwidacja 24 września 1943 roku
SS-Hauptscharführera Augusta Kretschmanna, znanego z okrucieństwa zastępcy
komendanta obozu przy ul. Gęsiej (tzw. Gęsiówki). Najważniejszą akcją był jednak
udany zamach na Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski
Generalnego Gubernatorstwa (1 lutego 1944). 
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Miejsce pamięci obrońców 
pałacyku Michlera



  

  

  

 

 5 sierpnia 1944

obrona pałacyku Michlera
i rzeź Woli

2/3 października 1944

kapitulacja
powstańców

Pałacyk Michlera  
Karol Michler (1858-1926) był majstrem młynarskim i założycielem zakładów
przy ul. Wolskiej 40. Michlerowie wywodzili się prawdopodobnie z Saksonii, skąd
przybyli do Polski za panowania Augusta II. Karol nabył teren pod budowę 
nowoczesnego młyna parowego i kamienicy pod koniec XIX wieku. W 1889 roku
założył Zakłady Zbożowe „Karol Michler i Spółka”. W głębi posesji zaczęła działać
także fabryczka makaronu, krochmalnia i piekarnia.
W 1908 roku Michler kupił kamienicę przy ul. Chmielnej 13, w której mieścił
się zakład kąpielowy „Diana”, a potem majątek w Radzikowie. Pałacyk przy 
ul. Wolskiej zbudowany był w stylu secesyjnym. Uległ zniszczeniu podczas powstania
warszawskiego. O jego wyglądzie i historii przypomina kamień pamiątkowy,
ustawiony w miejscu dawnej posesji Michlerów.

Piosenka „Pałacyk Michla”  
Słowa napisał Józef Szczepański „Ziutek” na melodię „Hymnu Podhalańskiego”.
Utwór często wykonywał Mieczysław Fogg, który śpiewał go podczas powstania,
by podnieść na duchu walczących.

W powstaniu warszawskim batalion wszedł wraz z batalionem „Zośka” w skład
zgrupowania Kedywu KG AK – „Radosław”. 
1 sierpnia 1944 roku zadaniem Kedywu na Woli była osłona znajdującej się tam
Komendy Głównej AK. Batalion liczył wówczas 280 ludzi, w tym 172 z konspiracji
i 50 ochotników. Dwa dni później liczebność wzrosła do 541 osób, a 8 sierpnia
– do 574 żołnierzy.
Do legendy przeszła obrona Pałacyku Michlera przy ul. Wolskiej 40, także za sprawą
słynnej powstańczej piosenki, napisanej przez żołnierza batalionu, Józefa Szcze-
pańskiego „Ziutka”.
Za walki w powstaniu warszawskim batalion został odznaczony Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Więcej o Armii Krajowej – patrz strony 58-63.

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, 
Bronią jej chłopcy od „Parasola”.
Choć na „tygrysy” mają visy – 
To warszawiaki, fajne chłopaki są! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch, 
Pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch jak stal!

A każdy chłopak chce być ranny, 
Sanitariuszki – morowe panny. 
I gdy cię kula trafi jaka, 
Poprosisz pannę – da ci buziaka –
hej! 

Czuwaj wiaro… 

Z tyłu za linią dekowniki, 
Intendentura, różne umrzyki, 
Gotują zupę, czarną kawę 
I tym sposobem walczą za sprawę –
hej! 

Czuwaj wiaro… 

Za to dowództwo jest morowe, 
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę, 
A najmorowszy z przełożonych, 
To jest nasz „Miecio” w kółko golony
– hej! 

Czuwaj wiaro…



Józef Szczepański „Ziutek” 
Poeta i żołnierz batalionu „Parasol”,
Józef Andrzej Szczepański „Ziutek”
(1922-1944) był autorem tekstu
słynnej powstańczej piosenki „Pała-
cyk Michla”. Napisał także „Piosenkę
szturmową” (Chłopcy silni jak stal) 
i wiersz „Czerwona zaraza” – po za-
trzymaniu się oddziałów sowieckich
na Pradze.
Chłopak z Pragi. Przed wojną miesz-
kał przy ul. Targowej, uczył się w Gim-
nazjum im. Władysława IV. W czasie
okupacji uczęszczał na tajne kom-
plety organizowane przez dyrektora
gimnazjum Zygmunta Usarka. Dzia-
łał w Grupach Szturmowych Sza-
rych Szeregów, „Agacie”, „Pegazie” 
i wreszcie w „Parasolu”. Ukończył
Szkołę Podchorążych Piechoty Re-
zerwy „Agricola” w stopniu plutono-
wego podchorążego (kwiecień 1944). 
W powstaniu warszawskim uczestni-
czył w walkach na Woli w rejonie ul. Wolskiej, Żytniej, pl. Kercelego i cmentarzy. 
Zmarł 10 września 1944 roku w wyniku odniesionych ran. Został dwukrotnie
odznaczony Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie Virtuti Militari i również 
pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika. 
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5 sierpnia 1944 r.
Obrona pałacyku Michlera na Woli

Ponadto w 1944 roku:
8 lipca

rząd na emigracji upoważnił Delegaturę Rządu i Komendę Główną AK
do ogłoszenia powstania w Warszawie

3 sierpnia
Niemcy wprowadzili do walk z powstańcami sztukasy

8 sierpnia
nadano pierwszą audycję radiostacji AK „Błyskawica”

2 września
upadła Kolumna Zygmunta III Wazy na pl. Zamkowym

2/3 października
w Ożarowie podpisano akt kapitulacji powstania warszawskiego

9 października
Heinrich Himmler wydał rozkaz całkowitego zburzenia Warszawy
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Pałacyk Michlera

Kamień upamiętniający obrońców pałacyku Michlera

Obrona pałacyku Michlera
1 sierpnia oddziały Obwodu III Wola nie utrzymały swoich pozycji, dlatego ważną
linią oporu stała się ul. Wolska, którą siły niemieckie forsowały wejście do Warszawy.
Stała tu strategicznie usytuowana barykada u zbiegu ulic Wolskiej i Młynarskiej,
zbudowana z wykolejonych wagonów tramwajowych. Broniły jej oddziały Wacława
Stykowskiego „Hala” oraz Armii Ludowej. 
3 sierpnia na przedpolu barykady pozycje zajęła 1. kompania batalionu „Parasol”.
Żołnierze byli w budynkach po obu stronach ulicy. Pod adresem ul. Wolska 40
grupa szturmowa Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”, po drugiej stronie 
– grupa Janusza Ligęzy „Kruka”. Następnego dnia umacniano pozycje i wytyczano
stanowiska ogniowe, wzmacniano bramy budynku Wolska 40 i kompleksu młynów
Michlera oraz przebijano przejścia do sąsiednich posesji.
4 sierpnia pozycje obronne wizytowali zastępca dowódcy batalionu − Jerzy Zborowski
„Jeremi” oraz dowódca 1. kompanii Stanisław Leopold „Rafał”. Uzgodniono
wówczas obsadzenie także budynków Fabryki Franaszka przy ul. Wolskiej 41/45
oraz kamienicy przy ul. Wolskiej 42. 

Szturm 5 sierpnia
Rankiem do pozycji powstańczych zaczęły zbliżać się znaczne siły wroga. Niemcy
zbombardowali początkowo okolicę, nie wyrządzając jednak Polakom szkody.
Pierwszy szturm Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf” wspominał tak: „...rozpoczął
się już o 6.00 rano. Kompania SS przeprowadzała szturm na barykadę przy
Wolskiej. W pełnym bojowym szyku, w rozpiętych koszulach, z podwiniętymi 
rękawami poruszali się krokiem półbiegowym. Byli bardzo dobrze uzbrojeni 
w karabiny maszynowe i broń automatyczną. Mieli na sobie dużo granatów 
i amunicji. Wtedy dałem rozkaz – Ognia! Między murem Pałacyku Michla 
i murem fabryki Franaszka szedł ogień krzyżowy ze wszystkich luf. Oddział ten
był bezbronny. Wykończyliśmy ich zupełnie. Trupy były wszędzie. Leżeli ranni na
środku ulicy, wyli z bólu, niektórzy chcieli uciekać. Obraz był makabryczny.
Wtedy się skończył ten pierwszy szturm”.
Zaskoczeni i rozbici Niemcy wycofali się. Było to pierwsze z pięciu starć tego dnia.
Kolejny atak niemiecki nastąpił około godz. 8.00 z wykorzystaniem broni pancernej.
Powstańcy odparli go, ale sami ponieśli spore straty i opuścili stanowisko w budynku
przy ul. Wolskiej 39.  

Patrz mapka s.104



Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf” 
Dowodził obroną pałacyku Michlera na Woli podczas powstania warszawskiego.
Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf” (1920-2017), zasłynął także z akcji na aptekę
Wendego przy Krakowskim Przedmieściu 10 lipca 1944 roku. Pomimo obecności
żołnierzy niemieckich, wyniósł z apteki potrzebne w konspiracji lekarstwa i środki
znieczulające.
Pochodził z rodziny o tradycjach wojskowych. Brał udział w konspiracji ZWZ-AK,
po dekonspiracji w 1942 roku działał jako dowódca jednego z oddziałów party-
zanckich na Lubelszczyźnie. W 1944 roku został przeniesiony do batalionu „Parasol”,
gdzie był instruktorem wyszkolenia w konspiracyjnej podchorążówce.
8 sierpnia 1944 roku został ciężko ranny w twarz podczas walk na terenie cmen-
tarza ewangelickiego. Po kapitulacji znalazł się w obozie przejściowym Lamsdorf
(Łambinowice), a potem w obozie jenieckim Murnau. Po zakończeniu II wojny
światowej przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Do Polski powrócił na stałe
w lipcu 2002 roku. Pośmiertnie został mianowany generałem dywizji.

Powstanie warszawskie (1944)

Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf”

Następne uderzenie Niemcy wykonali około godz. 10.00 na pałacyk Michlera 
i kompleks młynów ze wsparciem dwóch czołgów typu Pantera. I tym razem
nieprzyjaciel musiał się wycofać, jednak i po polskiej stronie padła komenda do
odwrotu do magazynów, a potem do młyna, w głąb posesji, aby uniknąć odcięcia
od reszty sił powstańczych.
Czwarty atak ruszył około godz. 11.00, żołnierze niemieccy usiłowali wejść 
w głąb posesji. Oddział „Gryfa” odrzucił ich od budynków, jednak sam został
odepchnięty od ul. Wolskiej. Dlatego wczesnym popołudniem zdecydowano się
na kontratak i odzyskano pozycje przy budynkach Wolska 40 i 42.
Około godz. 15.00 pod naporem niemieckim żołnierze „Parasola” opuścili 
zabudowania, a 1. kompania obsadziła wieczorem pozycje w sąsiedztwie barykady
przy ul. Młynarskiej. 
Niemcy nacierali z Woli w kierunku Ogrodu Saskiego. Po drodze toczyli zacięte
walki z oddziałem Zgrupowania „Radosław”, dowodzonym przez Jana Mazurkie-
wicza „Radosława”, oraz z oddziałem Obwodu III Wola, jednak wieczorem 
żołnierze niemieccy dotarli do pl. Kercelego.



Kwatera „Parasola” 
Kwatera główna „Parasola” w dniach 1-6 sierpnia mieściła się w Domu Starców
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego (ul. Żytnia 36), a także na posesji przy 
ul. Karolkowej 77 (ob. ul. Karolkowa 65/67/69). W pierwszych dniach formowano
tu batalion i stacjonował dowódca Adam Borys „Pług”. 6 sierpnia Niemcy zajęli
część kompleksu Domu Starców i zmusili powstańców do opuszczenia pozycji.
Ryszard Górecki „Majtek” z 2. kompanii wspominał: „Dom Starców to kilka bloków
ustawionych na parceli przylegającej do narożnika Żytniej i Karolkowej, a wcina-
jącej się w Cmentarz Kalwiński. Wejście główne od ul. Karolkowej. Tuż przy wejściu
portiernia w małym parterowym budynku. W portierni wartownik z pistoletem
maszynowym przewieszonym przez szyję i biało-czerwoną opaską na ramieniu.
[…] Pewny siebie wszedłem do kwatery wyznaczonej dla naszej drużyny. Pomiesz-
czenie nasze to duża sala na piętrze środkowego bloku. Prawdziwe wojskowe
kwatery, a nawet koszary pieczołowicie przygotowane przez Niemców. Piętrowe
prycze, wbudowane w ściany szafy ubraniowe, nawet stojaki na karabiny”.

Cmentarze ewangelickie
6 sierpnia batalion „Parasol” po wycofaniu się z ul. Wolskiej przeniósł się na teren
cmentarza luterańskiego i kalwińskiego, przylegających bezpośrednio do Domu
Starców i ul. Żytniej. Cmentarz ewangelicko-augsburski obsadziła 3. kompania
(ul. Młynarska), a cmentarz ewangelicko-reformowany 1. kompania (część ul. Mły-
narskiej) oraz 2. (ul. Żytnia). 3. kompania przeprowadziła kontratak w kierunku
pozycji niemieckich na ul. Płockiej, Gostyńskiego i Długosza. Natarcie niemieckie
zepchnęło powstańców z pozycji, ale następnego dnia wykonali kontrnatarcie 
i odzyskali kontrolę nad cmentarzami. 
Eugeniusz Kraszewski „Zojko” tak wspominał walki 8 sierpnia: „Walki o cmentarze
wciąż przybierają na sile. Niemcy atakują coraz zajadlej, znów bombardują 
i niszczą nasze pozycje z dział i granatników. Wylatują w powietrze pomniki,
szczątki grobowców, kamienie i prochy ludzkie. Walą się drzewa, dym i kurz
przesłaniają widok i dławią oddech”.

Pałacyk Michlera

„Ziutkowi na urodziny” – w 2012 roku w ramach projektu Fundacji
Sztafeta skomponowano muzykę do 10 wierszy Józefa Szczepańskiego.
Inicjatywę wsparli m.in. Tomasz Budzyński i grupa Armia, Dariusz
Budkiewicz i De Press oraz młodzież z Teatru Muzycznego „Od Czapy”.
Piosenkę „Pałacyk Michla” nagrał także zespół Raz Dwa Trzy, 
a Lao Che wykorzystał jej fragment w utworze „Barykada” z albumu
„Powstanie Warszawskie”.  

Rondo Józefa Szczepańskiego „Ziutka” znajduje się od 2005 roku
na Woli, na przecięciu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Górczewskiej. 

Pięć szturmów przypuścili Niemcy na pałacyk Michlera 3 sierpnia
1944 roku.

Czy wiesz, że…



1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

   

 

  

Rejon walk o Żelazną Redutę (róg  ul. Żelaznej i Chmielnej)

Żelazna Reduta

Wstęp
W „Biuletynie Informacyjnym” – dzienniku konspiracyjnym KG Armii Krajowej
– 9 września 1944 roku opublikowano tekst, w którym teren walk oddziałów
Śródmieścia Północnego określany jest jako „twardy front”. Granice wytyczały
– Dworzec Pocztowy nad torami kolei średnicowej przy ul. Żelaznej oraz ul. Towa-
rowa do ul. Grzybowskiej. Walczyły tu oddziały zgrupowania „Chrobry II” oraz
zgrupowania „Hal”, a wzdłuż ul. Królewskiej zgrupowania „Bartkiewicz” i „Rum”.
Zadaniem żołnierzy było osłanianie Śródmieścia. Swoje pozycje utrzymali do
końca powstania.
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Skwer Zgrupowania AK „Chrobry II”



  

  

  

 

 3-5 sierpnia 1944

zdobycie
Dworca Pocztowego

2/3 października 1944

kapitulacja
powstańców

Zgrupowanie „Chrobry II”
Oddział był jednym z większych walczących w tym rejonie podczas powstania war-
szawskiego. Przeszło przez niego 3200 żołnierzy, z których poległo około 400,
a 1500 odniosło rany. Na południe od ul. Chłodnej znajduje się kilka miejsc
upamiętniających ich walki, m.in. skwer Zgrupowania Armii Krajowej „Chrobry II”
u zbiegu ulic Twardej, Chmielnej i Miedzianej. Ustawiona tam tablica upamiętnia
powstańców oraz dowódców poszczególnych batalionów i kompanii zgrupowania.

Więcej o zgrupowaniu „Chrobry II” – patrz strona 93.

Twardy front
Zacięte walki toczyły się w okolicach ul. Towarowej, która rozdzielała pozycje
niemieckie i powstańcze. Żołnierze zgrupowania „Chrobry II” zajmowali zakłady
Karbochemii na rogu ul. Siennej i znajdującą się w pobliżu fabrykę Bormana przy
ul. Srebrnej. Stanowiska niemieckie znajdowały się na linii Dworca Głównego 
i gmachu kas kolejowych.
Powstańcy walczyli o utrzymanie ul. Towarowej w następujących punktach-pla-
cówkach: Wiadukt-Towarowa, Handke, Karbochemia, Borman, „Kurza Stopka”
i najdalej na północ wysunięta – Hartwig. Śladem tych walk jest ustawiona obecnie
przy ul. Towarowej 10 tablica pamiątkowa.
Ważnym punktem w tym rejonie był także neorenesansowy pałacyk Bormana
(ul. Srebrna 12), wybudowany w XIX wieku dla warszawskiego rzeźbiarza 
Aleksandra Sikorskiego. Podczas powstania zajmowała go 3. kompania I batalionu
zgrupowania „Chrobry II”, a w piwnicy działał wówczas punkt sanitarny. Obecnie
w budynku swoją siedzibę mają Muzeum Woli oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli.

Dworzec Pocztowy 
Budynek dworcowy miał być w przedwojennej Warszawie jednym z nowocześniej-
szych gmachów użyteczności publicznej. Zaprojektował go Józef Szanajca, archi-
tekt będący zwolennikiem funkcjonalizmu i konstruktywizmu. Dworzec Pocztowy
(ul. Żelazna 21) stał w miejscu dawnego Dworca Kolei Kaliskiej, przy wykopie linii
średnicowej w Al. Jerozolimskich. Bocznice kolejowe miały go łączyć z Dworcami
Zachodnim i Głównym, na dachu przewidziano lądowisko dla helikopterów, 
a parking dla samochodów pocztowych wzdłuż ul. Żelaznej. Prace rozpoczęły się
w 1936 roku, a ich ukończenie zaplanowano na 1941 rok. Do wybuchu II wojny
światowej ukończono biurowiec, skrzydła wzdłuż Al. Jerozolimskich w stanie 
surowym oraz część równoległą do ul. Żelaznej. Całość tworzyła kształt przypo-
minający literę „H”. 
Podczas okupacji Niemcy pokryli zabudowania barwami maskującymi. Dworzec
Pocztowy stanowił dla nich ważny punkt – znajdował się na trasie kolejowej 
zachód-wschód, zatem jego kontrola decydowała o sprawnej komunikacji 
przez Warszawę.
Z tego samego powodu podczas powstania warszawskiego dworzec był głównym
punktem oporu zgrupowania „Chrobry II”. Żelazną Redutę powstańcy utrzymali
aż do kapitulacji 2/3 października 1944 roku. Po wojnie Poczta Polska odbudowała
tylko część biurowca, jednak dziś już nawet ten fragment nie istnieje, został 
rozebrany w 2007 roku. 
Z terenu Żelaznej Reduty zachował się natomiast Dom Kolejowy (ul. Żelazna
16/18). Powstał około 1933 roku dla pracowników Polskich Kolei Państwowych.
Do tej pory widać na nim ślady po kulach.

 



Druga kwatera dowodzenia 
Dowódca zgrupowania „Chrobry II”, Leon Nowakowski „Lig”, 4 sierpnia zdecydo-
wał o przeniesieniu kwatery dowodzenia z Woli na teren dzisiejszego Śródmieścia
(ul. Sienna 41, 43a, 45). Dowodzenie przejął wówczas Zygmunt Brejnak „Zygmunt”.
W podwórku między kamienicami znajdowała się kapliczka, przy której 

Witold Pilecki 
Walczył w kampanii wrześniowej 1939 i współorganizował
Tajną Organizację Wojskową. Witold Pilecki (1901-1948)
był dobrowolnym więźniem KL Auschwitz. W 1940 roku
sprowokował swoje aresztowanie w celu przedostania się
do obozu i zdobycia informacji o jego działaniu oraz założenia
tam organizacji konspiracyjnej. W 1943 roku, zagrożony 
dekonspiracją, uciekł z Auschwitz. W czasie powstania war-
szawskiego początkowo walczył jako szeregowy żołnierz 
w zgrupowaniu „Chrobry II”, później został zastępcą, a następ-
nie dowódcą 2. kompanii I batalionu broniącego rejonu ulic
Towarowej i Srebrnej. 5 października 1944 roku wraz z żołnie-

rzami zgrupowania „Chrobry II” wyruszył do Ożarowa. Aresztowany w 1947 roku
i oskarżony o kierowanie wywiadem na rzecz władz RP na uchodźstwie, został
skazany na karę śmierci w 1948 roku. W 2006 roku został pośmiertnie odzna-
czony Orderem Orła Białego.
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3-5 sierpnia 1944 r.
zdobycie Dworca Pocztowego, zwanego później Żelazną Redutą

Ponadto w 1944 roku:
27 stycznia

Armia Czerwona zlikwidowała trwającą 900 dni
niemiecką blokadę Leningradu

6 maja
w Warszawie dokonano nieudanego zamachu na SS-Sturmbannführera
Waltera Stamma; w walce poległo ośmiu żołnierzy oddziału AK „Agat”

8 lipca
w ZSRR wprowadzono order Matka-bohater

4 sierpnia
Gestapo aresztowało w Holandii Annę Frank i jej rodzinę

13 września
zburzony został most Kierbedzia

17 października
obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, ukryty w czasie wojny,

został przekazany kierownikowi resortu kultury i sztuki przy PKWN

23 października
utworzono Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15 grudnia
nad kanałem La Manche zaginął samolot,

którym leciał do Paryża amerykański muzyk Glenn Miller

KARTKA z KALENDARZA



Powstanie i życie codzienne
Podczas powstania warszawskiego
w całym mieście toczyły się zacięte
walki, a jednocześnie żołnierze
szybciej niż kiedykolwiek podej-
mowali życiowe decyzje. Tak było
z zawieraniem  związków małżeń-
skich. Statystycznie na każdy dzień
powstania przypadały cztery śluby.
– „Trudno powiedzieć, czy to była
dobra decyzja. To był po prostu
moment taki, że właściwie nie
wiedzieliśmy, co się z nami dalej
stanie” – wspominała po latach
Grażyna Pilszak, łączniczka. O po-
pularności ślubów może świad-
czyć rozkaz wydany 18 sierpnia
1944 roku przez Antoniego Chruś-
ciela „Montera”, który regulował
prawnie sposób zawierania mał-
żeństw przez powstańców. Wśród
256 par na ślubnym kobiercu
stanęli m.in. Jan Nowak-Jezio-
rański i Jadwiga Wolska „Greta”.
Legendarny kurier i emisariusz Ko-
mendy AK i Rządu RP w Londynie wspominał: „Szliśmy do ołtarza po podłodze
zasłanej potłuczonym szkłem, które łamało się z trzaskiem pod nogami. 
W oknach kaplicy nie pozostał ani jeden witraż. Ksiądz spieszył się na pogrzeb
i ceremonia nie trwała dłużej niż siedem minut”.
Ślub Bolesława Biegi i Alicji Treutler 13 sierpnia widać na zdjęciach kroniki 
powstańczej „Warszawa walczy”. Na ceremonii obecne były jedynie druhny, 
bo świadkowie znajdowali się wówczas na stanowiskach bojowych. Obrączkami
były kółka od firanek. Śluby traktowano jako namiastkę normalności w tym
okrutnym czasie.

Żelazna Reduta

Na dachu Dworca Pocztowego przy ul. Żelaznej zaplanowano 
w 1936 roku lądowisko dla helikopterów. 

Żelazna Reduta to budynki Dworca Pocztowego oraz Domu Kolejo-
wego, gdzie mieściły się kwatery i dowództwo kompanii walczących
w Zgrupowaniu „Chrobry II”. 

Czy wiesz, że…

nabożeństwa dla żołnierzy odprawiał kapelan Antoni Czajkowski „Badura”. W po-
bliżu zorganizowano także dwa szpitale polowe: przy ul. Mariańskiej 1 („Mariańska”)
oraz w Szpitalu Dziecięcym Fundacji Bersohnów i Baumanów przy ul. Śliskiej 51.

Ślub Bolesława Biegi i Alicji Treutler 



1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

sierpień 1943

utworzenie
batalionu „Zośka”

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

  

 

  

 
   

  
    
   

KL Warschau – „Gęsiówka”

Wstęp
„Gęsiówka” to potoczna nazwa dawnego
więzienia, które znajdowało się w koszarach
powstałych w XVIII wieku. W 1875 roku wła-
dze carskie umieściły tam więzienie wojskowe
i tę funkcję zabudowania pełniły także przed
II wojną światową. W 1940 roku znalazły się
w granicach getta warszawskiego, wzdłuż 
ul. Gęsiej pomiędzy ul. Zamenhofa a ul. Oko-
pową. Utworzono na tym terenie tzw. Areszt
Centralny dla dzielnicy żydowskiej oraz obóz
pracy dla Polaków, którzy przebywali tu przez
56 dni, a później wywożono ich zazwyczaj na
roboty przymusowe do Niemiec.
11 czerwca 1943 roku Heinrich Himmler zde-
cydował o zmianie przeznaczenia tego terenu
i stworzeniu w ruinach getta obozu koncentra-
cyjnego, znanego jako KL Warschau, a nazy-
wanego potocznie także „Gęsiówką”. Byli do
niego kierowani głównie Żydzi z Grecji, Francji, Niemiec, Austrii, Belgii i Holandii.
Nieznajomość języka miała im utrudnić kontakt z miejscową ludnością. Więźnio-
wie zajmowali się wyburzaniem budynków na terenie getta i poszukiwaniem
cennych przedmiotów, które później wywożono do Rzeszy.
Do maja 1944 roku „Gęsiówka” była samodzielnym obozem, przekształconym
później w podobóz Majdanka. W latach 1943-1944 obóz i jego okolice stały się
miejscem masowych egzekucji, w których Niemcy rozstrzeliwali zarówno Żydów,
jak i Polaków schwytanych podczas ulicznych łapanek. Instytut Pamięci Narodowej
szacuje liczbę ofiar obozu na około 20 tysięcy osób, z czego połowę mieliby 
stanowić Polacy.
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Budynki „Gęsiówki”, 1945 r.

Pomnik upamiętniający
wyzwolenie KL Warschau



  

  

 

 

  

 

5 sierpnia 1944

zdobycie
obozu „Gęsiówka”

5 sierpnia 1994

tablica pamiątkowa
przy ul. Anielewicza 34

2018
przeniesienie miejsca pamięci

i nowy pomnik na rogu
ul. Anielewicza i Okopowej

Dzielnica północna 
Teren, na którym podczas okupacji istniała „Gęsiówka”, od dawna znajdował
się w obrębie dzielnicy żydowskiej. W 1809 roku władze Księstwa Warszawskiego
wprowadziły dla Żydów zakaz mieszkania na Starym Mieście i głównych ulicach
Warszawy. Powstała wówczas dzielnica północna, zwana także nalewkowsko-
muranowską lub Nalewkami, choć nie była wyodrębniona administracyjnie. 
Początkowo obejmowała obszar wyznaczony dzisiejszymi ulicami: Inflancką, 
Bonifraterską, Franciszkańską oraz okopami Lubomirskiego i wałami Zygmuntow-
skimi. Z czasem jej głównymi ulicami stały się: Nalewki, Karmelicka, Francisz-
kańska, Gęsia, Dzika, Nowolipie i Nowolipki. 
W listopadzie 1940 roku obszar znalazł się w granicach zamkniętego getta. Został
doszczętnie zniszczony po upadku powstania w getcie w 1943 roku. Jego miesz-
kańcy zginęli w Warszawie lub zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.
W latach 1948-1953 na gruzach dawnej dzielnicy żydowskiej powstało osiedle
mieszkaniowe Muranów. Zmieniono wówczas nazwy i przebieg wielu ulic.

Zdobycie „Gęsiówki” 
1 sierpnia na terenie „Gęsiówki” znajdowało się około 400 więźniów i 90 esesmanów
załogi. 5 sierpnia powstańcy pojmali zastępcę komendanta obozu, który powiedział
im o więźniach. Jan Kajus Andrzejewski „Jan” i Ryszard Białous „Jerzy” przekonali
dowódcę zgrupowania AK „Radosław”, Jana Mazurkiewicza, do ataku. Użyli wów-
czas zdobytego czołgu Pantera, którym kierował Zdzisław Moszczyński „Ryk”.
Atakiem dowodził Wacław Micuta „Wacek”. Niemcy nie  dostrzegli biało-czerwonej
szachownicy na czołgu i dzięki temu powstańcy podjechali blisko obozu, nagle
skręcili, rozbijając barykady i wyłamali bramę obozu. Zaskoczeni Niemcy uciekli
na teren Pawiaka. To, co stało się później, wspominał Witold Bartnicki: „Tłum

Do likwidacji obozu przystąpiono latem 1944 roku, wysyłając około 4 tysięcy
więźniów do Kutna, a następnie do KL Dachau. 5 sierpnia obóz zdobyli – i uwolnili
348 Żydów – żołnierze Batalionu „Zośka”.

   

Powstańcy batalionu „Zośka” z uwolnionymi więźniarkami „Gęsiówki”



Batalion „Zośka”
Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny Związku Harcerstwa Polskiego podczas
okupacji. W listopadzie 1942 roku młodzież podzielono na trzy grupy wiekowe:
Zawiszaków (12-14 lat), Bojowe Szkoły (15-17 lat) i Grupy Szturmowe (powyżej
18 lat). Kolejna reorganizacja nastąpiła pod koniec sierpnia 1943 roku, kiedy
utworzony został batalion „Zośka”. Jego nazwa miała upamiętniać Tadeusza
Zawadzkiego „Zośkę”, dowódcę warszawskich Grup Szturmowych, który poległ
20 sierpnia 1943 roku w akcji w Sieczychach. Dowódcą batalionu został Ryszard
Białous „Jerzy”. Żołnierze brali udział w wielu akcjach dywersyjno-sabotażowych. 
W powstaniu warszawskim batalion „Zośka” walczył w zgrupowaniu AK „Rado-
sław” na Woli i Starym Mieście. Kompania „Rudy” została szczególnie wyróżniona
przez dowództwo AK jako najlepsza z walczących w powstaniu warszawskim.
Żołnierze zasłynęli zdobyciem „Gęsiówki” oraz tym, że jako jedyni nie wydostali
się ze Starego Miasta kanałami, ale brawurowo przeszli pod dowództwem 
Andrzeja Romockiego „Morro” między stanowiskami niemieckimi w Ogrodzie
Saskim. Naczelny Wódz odznaczył batalion „Zośka” Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari. W czasie walk na Czerniakowie i Mokotowie batalion
„Zośka” połączono z batalionem „Parasol”. 
Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach powstała już w 1943 roku (po akcji
pod Arsenałem) kwatera A-20, znana jako kwatera harcerskiego batalionu
Armii Krajowej „Zośka”, w której pochowano wielu żołnierzy oddziału.

Więcej o Szarych Szeregach – patrz strona 64.

Losy ocalonych
Po wyzwoleniu część ocalonych przyłączyła się do oddziałów powstańczych
„Zośka” i „Parasol”. Wacław Micuta wspominał: „…Ku memu zdumieniu zastałem
na rozległym placu dwuszereg więźniów we wzorowym porządku wojskowym.
Na czele oddziału stał więzień, który poprawną komendą postawił oddział na
baczność i zameldował mi: »Panie poruczniku, podchorąży (czy podporucznik?)
Henryk Lederman z – tu wymienił nazwę pułku piechoty – melduje batalion 
żydowski gotowy do boju«. […] O tym zdarzeniu zameldowałem natychmiast
Radosławowi. [...] Pozwolił mi zatrzymać oddział”.
Jeden z ocalonych z „Gęsiówki”, Henryk Poznański „Bystry”, walczył w 1943 roku
w powstaniu w getcie. Po 5 sierpnia 1944 roku wstąpił w szeregi batalionu „Parasol”
i został łącznikiem. Przydała się wówczas jego wiedza i znajomość przejść 
kanałami. Pod koniec sierpnia 1944 roku przeprowadził nimi Tadeusza „Bora”
Komorowskiego i sztab KG AK ze Starówki do Śródmieścia.

pasiaków wysypuje się na plac. Więźniów jest bardzo dużo. Wszyscy rozradowani
do najwyższego stopnia. Entuzjastyczne okrzyki. Radość dochodząca niemal do
obłędu. [...] Stary, zgrzybiały Żyd stoi przed czołgiem, milczy, ręce uniósł do góry.
Śmieje się z wykrzywioną dziwnie twarzą i tylko łzy ciekną mu po policzkach. Jestem
niesłychanie zakłopotany. Za co oni nam dziękują? Bez słowa ściskamy mu ręce”.
Żołnierze Batalionu „Zośka” uwolnili wówczas 348 Żydów, w tym 24 kobiety.
Jedna z nich, Zofia Zamsztejn-Kamieniecka, w 1946 roku tak wspominała ten
moment: „Oddział powstańców, który odbił [Gęsiówkę] od kilku już dni bił się
bez przerwy. Chłopcy byli pomęczeni, brudni, obrośnięci. Znalazł się fryzjer Francuz
i madziarski golibroda. Znalazł się również Grek-muzykant, który nie zapomniał
o swojej mandolinie – szybko nauczył się melodii polskiego hymnu. Grał, a oczy
świeciły mu szczęściem. Francuzi śpiewali Marsyliankę, powstańcy polscy – party-
zanckie piosenki. To był obraz wzruszający i symboliczny”.
Informację o zdobyciu „Gęsiówki” zamieścił 6 sierpnia „Biuletyn Informacyjny”,
a reportaż nadało 18 sierpnia powstańcze Polskie Radio.

Powstanie warszawskie (1944)



KL Warschau – „Gęsiówka”

5 sierpnia 1944 r.
Żołnierze batalionu „Zośka” uwolnili więźniów obozu „Gęsiówka”

Ponadto w 1944 roku:
15 stycznia 

na Wołyniu rozpoczęła się akcja „Burza”

7 marca
Niemcy odkryli bunkier „Krysia” w Warszawie,

gdzie ukrywał się m.in. twórca podziemnego archiwum
getta warszawskiego – Emanuel Ringelblum

6 czerwca
rozpoczęło się lądowanie aliantów w Normandii,
największa operacja desantowa w historii wojen

20 lipca
doszło do nieudanego zamachu na Hitlera

w jego kwaterze w Kętrzynie

23 lipca
wyzwolony został obóz koncentracyjny na Majdanku

5 sierpnia
zmarł Jędrzej Moraczewski, polityk, premier rządu w 1918 roku

17 września
rozpoczęła się akcja Market Garden, największa akcja desantowa

przeprowadzona przez aliantów podczas II wojny światowej
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Ryszard Białous „Jerzy” 
Dowódcą batalionu „Zośka” był Ryszard Białous „Jerzy” (1914-1992). Już przed
maturą w 1932 roku działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Początkowo studio-
wał na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a później przeniósł
się na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ukończył także kurs Szkoły
Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. We wrześniu 1939 roku walczył w ob-
ronie Warszawy, a potem współtworzył w konspiracji program Szarych Szeregów.
W powstaniu warszawskim dowodził baonem „Zośka”, a od 3 września brygadą
dywersji w zgrupowaniu AK „Radosław”.  Zdobycie „Gęsiówki” 5 sierpnia wspo-
minał tak: „…z budynków i wież pryskają Niemcy bezładnymi grupkami […]
drzwi [baraków] rozwierają się pod naporem, a całe przedpole zapełnia się
masą pasiastych postaci biegnących w naszą stronę z niebywałym krzykiem 
i wymachiwaniem rąk. […] Przez moment poczułem, jak gardło moje ściska
skurcz radości – zdążyliśmy na czas”.
Z batalionem „Zośka” Ryszard Białous „Jerzy” przeszedł szlak bojowy od Woli
(1-11 sierpnia), przez Stare Miasto i Śródmieście na Czerniaków. Za zasługi
podczas powstania został odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
Po upadku powstania trafił do obozów w Bergen-Belsen, Gross-Born i stalagu
Sandbostel. Uwolniony w kwietniu 1945 roku, został dowódcą plutonu opieki 
w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego,
organizował pomoc dla żołnierzy i działał w Harcerskich Oddziałach Wojskowej
Służby Wewnętrznej. Zdecydował się pozostać poza granicami Polski, początkowo
mieszkał w Londynie, a od 1948 roku w Argentynie. 



„Gęsiówka” po 1945 roku 
Kiedy do Warszawy wkroczyła
Armia Czerwona, „Gęsiówka”
ponownie stała się obozem.
Od stycznia do maja 1945 roku
była nadzorowana przez NKWD.
Przetrzymywani tu byli żołnie-
rze Armii Krajowej, podziemia
niepodległościowego i jeńcy nie-
mieccy. Więźniowie pracowa-
li przy odbudowie Warszawy. 
W 1949 roku powstało tu Cen-
tralne Więzienie – Ośrodek Pracy
w Warszawie, które zlikwido-
wano dopiero w 1956 roku. Jed-
nocześnie we wrześniu 1946
roku przeprowadzono na tere-
nie obozu ekshumację. Zebrane
wówczas prochy złożono na
Cmentarzu Wolskim.
W kolejnych latach zaczęto
wznosić na tym obszarze osiedle
mieszkaniowe. 
W 74. rocznicę powstania war-
szawskiego, wspólnie ze Spo-
łecznym Komitetem Opieki nad
Grobami Poległych Żołnierzy
Batalionu „Zośka”, Urząd Dzielnicy Wola utworzył nowe miejsce upamiętniające
wyzwolenie „Gęsiówki” w 1944 roku. Tablice przeniesione z budynku przy 
ul. Anielewicza 34 wmurowane są w nowy pomnik w rejonie dawnej wieży straż-
niczej obozu, u zbiegu ul. Anielewicza i Okopowej.

Powstanie warszawskie (1944)

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin stoi częściowo na funda-
mentach dawnych koszar artylerii koronnej, mieszczących się przed
II wojną światową przy ul. Zamenhofa róg ul. Gęsiej.

„Gęsiówką” w latach II RP, II wojny światowej i okresie stalinowskim
nazywano różne więzienia i obozy w rejonie ul. Gęsiej: Wojskowe
Więzienie Śledcze, Areszt Centralny, wychowawczy obóz pracy policji
bezpieczeństwa, KL Warschau, Centralny Obóz Pracy dla Odbudowy
Warszawy, Centralne Więzienie Warszawa II Gęsiówka. 

Czy wiesz, że…

Pomnik upamiętniający wyzwolenie 
„Gęsiówki” (róg ul. Anielewicza i Okopowej)



 
 

Miejsca pamięci
Muzeum Powstania Warszawskiego



1 września 1939

wybuch
II wojny światowej

1 sierpnia 1944

wybuch
powstania warszawskiego

2/3 października 1944

kapitulacja
powstania warszawskiego

  

   

Miejsca pamięci

Wstęp
Po zniszczeniach II wojny światowej Warszawa została odbudowana, jednak było
to już zupełnie inne miasto. Zniknęły całe kwartały kamienic, ulice zmieniły swój
bieg i nazwy, powstały nowe arterie komunikacyjne. Z trudem można było 
rozpoznać miejsca, w których toczyły się walki podczas okupacji. Trafnie określił
to Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”, dowódca obrony pałacyku Michlera, który
powrócił do kraju na stałe dopiero w 2002 roku: „Wróciłem do miasta, które
zawsze mi się podobało. Ale teraz ono było zupełnie inne. Po moim domu nie
było śladu. Mieszkałem na Marszałkowskiej 113 – teraz jest tam park. Nie ma
śladu po tych domach. Wola zupełnie inaczej wygląda. Gimnazjum, do którego
chodziłem, zostało przeniesione w inne miejsce. Jedynie cmentarze pozostały
takie same”.
Na terenie Woli znajduje się wiele miejsc, gdzie upamiętniono walki powstańcze
i gdzie pochowani są żołnierze i ofiary cywilne powstania warszawskiego.
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Pamięć o powstaniu warszawskim (1945-2018)

Cmentarz Powstańców Warszawy
Idea utworzenia cmentarza pojawiła się w 1945 roku. Pracownia „Zieleń” 
Wydziału Urbanistyki Biura Odbudowy Stolicy wskazała teren, na którym miał
powstać „Cmentarz dla Poległych w Powstaniu 1944 roku”. Na prośbę Jana
Mazurkiewicza, dowódcy zgrupowania AK „Radosław”, koncepcję opracowali
architekci – Alina Scholtz i Romuald Gutt, jednak powstała tylko aleja główna,

Cmentarz Powstańców Warszawy



  

  

  

 

  

 

25 listopada 1945

utworzenie
Cmentarza Powstańców Warszawy

1973

pomnik
Polegli Niepokonani

Pomnik Polegli Niepokonani na cmentarzu Powstańców Warszawy

 a realizacji całości projektu zaniechano. Początkowo teren obejmował 4,5 ha,
a dziś mieści się na obszarze 1,5 ha przy ul. Wolskiej 174/176.
Nekropolię otwarto 29 listopada 1945 roku, ale największy pogrzeb odbył się 
6 sierpnia 1946 roku. Z kościoła na pl. Zbawiciela, po mszy żałobnej, uroczysty
kondukt ze 117 trumnami przeszedł na teren cmentarza. Szacuje się, że złożono
w nich około 5,5 tony prochów żołnierzy powstania warszawskiego i jego ofiar
cywilnych, zebranych z ulic Warszawy, masowych miejsc egzekucji, więzienia na
Pawiaku czy siedziby Gestapo w al. Szucha.
Na cmentarzu znajduje się 177 zbiorowych mogił oraz kurhan, w którym złożono
około 12 ton prochów, co zdaniem badaczy odpowiada około 50 tysiącom osób.
Władze komunistyczne przez lata starały się zatrzeć pamięć o powstaniu war-
szawskim. Na cmentarzu nie organizowano uroczystości rocznicowych, nieozna-
czony teren celowo utrzymywany był w stanie zaniedbania, obowiązywał na nim
zakaz wystawiania nagrobków i umieszczania napisów oraz znaków powstańczych.
Na kurhanie z prochami pozwolono ustawić tylko metalowy krzyż i umieścić tablicę
z napisem: „Tu spoczywają prochy tysięcy ofiar faszyzmu hitlerowskiego zamordo-
wanych i spalonych w Warszawie 1944 r.”. W 1973 roku ustawiono Pomnik 
Polegli Niepokonani. W 2012 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.

Pomnik Polegli Niepokonani 
Początkowo nad kurhanem z prochami miała stanąć kaplica-mauzoleum, która
jednocześnie byłaby ołtarzem polowym. Całość miała mieć formę sarkofagu
pod baldachimem, jednak pod pretekstem braku funduszy pierwotny projekt
założenia cmentarnego ograniczono do wytyczenia alei głównej. Dopiero w 1973
roku na kurhanie wyłożonym kamieniami, którymi kiedyś brukowano ulice, 



Pamięć o powstaniu warszawskim (1945-2018)

25 listopada 1945 r.
otwarto cmentarz Powstańców Warszawy

Ponadto w 1945 roku:

17 stycznia
oddziały 1. Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej

wkroczyły do lewobrzeżnej Warszawy

4 lutego
w Jałcie rozpoczęła się konferencja przywódców

trzech mocarstw alianckich 

14 lutego
powstało Biuro Odbudowy Stolicy

27-28 marca
NKWD aresztowała 16 przywódców

Polskiego Państwa Podziemnego

30 kwietnia
Adolf Hitler popełnił samobójstwo

2 maja
Armia Czerwona wraz z oddziałami 1. Armii Wojska Polskiego

zdobyła Berlin. Polacy zawiesili biało-czerwony sztandar
na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie

8 maja
Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji

6 sierpnia
Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę

20 listopada
rozpoczął pracę Międzynarodowy Trybunał Wojskowy

w Norymberdze

KARTKA z KALENDARZA

ustawiono Pomnik Polegli Niepokonani autorstwa Gustawa Zemły. Pomnik
składa się z postaci wojownika z tarczą, który własnym ciałem zasłania wyrwę
w barykadzie. Umieszczono wtedy także tablicę z napisem: „W tym miejscu spo-
czywają prochy ponad 50 tysięcy Polaków, cywilnych mieszkańców Warszawy
oraz żołnierzy Armii Krajowej, poległych za wolność Ojczyzny zamordowanych
przez Niemców podczas powstania warszawskiego w sierpniu i wrześniu 1944 r.
6 VIII 1946 r. złożono tu 117 trumien z prochami osób zamordowanych i spalonych
przewiezionych między innymi: z siedziby gestapo w Al. Szucha, ul. Wolskiej, 
ul. Górczewskiej, Parku Sowińskiego, ze szpitala św. Stanisława (fabryka Fra-
naszka), ul. Moczydło, ul. Młynarskiej”.
W 2001 roku na barykadzie i tarczy bohatera pojawiła się powstańcza kotwica,
znak Polski Walczącej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz nowa tablica 
pamiątkowa.



Kopiec Powstania Warszawskiego
Miejsca pamięci związane z powstaniem to nie tylko tablice i pomniki. Ważnym
punktem na mapie Warszawy stał się kopiec na Czerniakowie, w pobliżu ul. Bar-
tyckiej, który powstał po 1945 roku, gdy zwożono tu gruzy zniszczonej stolicy.
W 2004 roku, na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, został
nazwany Kopcem Powstania Warszawskiego.
Na jego szczycie umocowano symbol Polski Walczącej. 1 sierpnia, w rocznicę
wybuchu powstania warszawskiego, o godz. 21.00 odbywają się przy nim uroczys-
tości, podczas których na 63 dni rozpalane jest ognisko. Ogień z Grobu Nieznanego
Żołnierza przynosi na kopiec „sztafeta pokoleń” z kombatantami i harcerzami.

Dzwon Pokoju
Symbolicznym upamiętnieniem ofiar i zniszczenia Warszawy podczas II wojny
światowej był także dar japońskich miast Hiroszima i Nagasaki. W tym pierwszym
znajduje się Dzwon Pokoju; jego kopie wysłano do pięćdziesięciu innych miast,
które ucierpiały podczas ostatniej wojny. Dzwon trafił do Warszawy 2 września
1989 roku. Jego dźwięk słychać dwa razy w roku we wrześniu – w rocznicę 
wybuchu wojny i w Międzynarodowy Dzień Pokoju. Obecnie dzwon znajduje się
w parku przy Służewskim Domu Kultury przy ul. Bacha 15.

Książka „Teraz ’44”
Niezwykłą formą upamiętnienia przedwojennej Warszawy jest książka „Teraz
’44” autorstwa Marcina Dziedzica i Michała Wójcika. Ukazała się w 2015 roku
i zawiera 44 zdjęcia, a przy nich 44 opisy miejsc, losów ludzkich, wydarzeń. 
W tym wyjątkowym projekcie przenikają się ze sobą dwa obrazy – miasta z 1944
roku i współczesnego, dzięki czemu można stanąć w miejscu i zobaczyć ulice
oraz kamienice, które już nie istnieją. 

Marsz pamięci
Dla zachowania pamięci o wydarzeniach, które odbyły się podczas II wojny świa-
towej na Woli ważne są nie tylko pomniki, ale także wspólne działanie i edukacja
młodzieży. Dlatego z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego od 2015 roku
odbywa się „Marsz Pamięci” ofiar cywilnych powstania warszawskiego. Zaczyna
się 5 sierpnia w symbolicznym miejscu – pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli, 
u zbiegu ul. Leszno i al. „Solidarności”, i wyrusza w kierunku cmentarza 
Powstańców Warszawy. Po drodze uczestnicy zatrzymują się przy 21 miejscach
upamiętniających egzekucje Polaków w 1944 roku wzdłuż ulic Okopowej, Wolskiej
i Redutowej. Marsz kończy się w alei głównej w Parku Powstańców Warszawy,
gdzie znajduje się wystawa „Zachowajmy ich w pamięci”. Tam, na białych bryłach
podświetlanych wieczorem, wypisano ponad 57 tysięcy nazwisk osób poległych
lub zaginionych w powstaniu warszawskim. 
Oprócz upamiętnienia powstania, celem marszu jest także zbieranie informacji
przez dział archiwum muzeum, by zaktualizować i uzupełnić listę ofiar i przywrócić
pamięć o ludziach, którzy pochowani są w bezimiennych grobach.

Więcej o rzezi Woli – patrz strony 96-101.

Miejsca pamięci
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Kwatery powstańcze
W pierwszych dniach powstania zacięte walki
trwały w rejonie wolskich cmentarzy. Do 6 sierpnia
przy ul. Żytniej 36 mieściła się kwatera główna
batalionu „Parasol”. Na cmentarzu ewangelicko-
-reformowanym (kalwińskim, ul. Żytnia 42) znaj-
duje się płyta nagrobna z napisem: „Pamięci 60
żołnierzy Batalionu »Parasol« Armii Krajowej po-
ległych, zamordowanych i zaginionych w sierpniu
1944 r. na cmentarzach ewangelickich oraz
wszystkich redutach Woli. Towarzysze broni z Ba-
talionu »Parasol«”.
Natomiast na Powązkach Wojskowych (Żoliborz)
znajdują się kwatery batalionów „Zośka”, „Para-
sol”, „Kiliński”, „Czata 49” czy „Krybar”. Pocho-
wanych tu jest około 4-4,5 tysięcy uczestników
walk ze zgrupowań „Radosław”, „Kryska” i „Żywiciel”. W kwaterze Harcer-
skiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” jako pierwszego, 2 kwietnia 1943 roku,
pochowano Jana Bytnara „Rudego” (pod nazwiskiem Jan Domański). Obok
znajdują się groby pozostałych bohaterów książki „Kamienie na szaniec” – 
Aleksego Dawidowskiego „Alka” oraz Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.

Odznaka Batalionu Parasol

Marsz Pamięci



Miejsca pamięci

Najważniejsze nekropolie powstania warszawskiego to Powązki
Wojskowe (Żoliborz) i cmentarz Powstańców Warszawy (Wola). 

Na cmentarzu Powstańców Warszawy spoczywają szczątki ponad
104 tysięcy osób, głównie cywilnych ofiar powstania warszawskiego.

Wokół Pomnika Polegli Niepokonani ułożono bruk zebrany 
z wolskich ulic, na których dokonywano zbrodni ludobójstwa 
w pierwszych dniach powstania.

Czy wiesz, że…

Pośród powstańczych kwater na Powązkach znajduje się również pomnik Gloria
Victis (Chwała Zwyciężonym), przy którym tradycyjnie 1 sierpnia o godzinie „W”
rozpoczynają się uroczystości rocznicowe wybuchu powstania warszawskiego.
Na Powązkach Wojskowych jest także miejsce upamiętnienia dowódców Armii
Krajowej – generałów Stefana Roweckiego „Grota”, Tadeusza Komorowskiego
„Bora”, Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” i SZP – Michała Karaszewicza-
-Tokarzewskiego „Torwida”.

Więcej o Armii Krajowej – patrz strony 58-63.
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Budynek Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnej Elektrowni i Tramwajów
Miejskich (ul. Grzybowska 79). Zakład powstał w 1908 roku i pierwotnie składał
się z kilku budynków z czerwonej cegły w stylu neoromańskim. Projektantem założe-
nia był inż. Józef Lenartowicz. Budowa elektrowni stanowiła spore przedsięwzięcie,

Muzeum Powstania
Warszawskiego

Wstęp
Pamięć o powstaniu warszawskim przetrwała mimo upływu lat. Stała się wyjątko-
wym elementem obecnym w literaturze, sztuce i przestrzeni miejskiej, o czym
świadczą liczne miejsca pamięci, pomniki i realizacje artystyczne. W 1989 roku
na pl. Krasińskich powstał w pobliżu historycznego włazu do kanałów Pomnik
Powstania Warszawskiego. W 2004 roku na Woli otwarto nowoczesne muzeum,
które poprzez multimedialną ekspozycję i działalność nastawioną na upamięt-
nianie oraz przekazywanie wiedzy historycznej, ale także łączenie pokoleń, inicjuje
szereg społecznych i kulturalnych wydarzeń nawiązujących do zrywu z sierpnia
i września 1944 roku.
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2/3 października 1944

kapitulacja
powstania warszawskiego

2004

otwarcie
Muzeum Powstania Warszawskiego

przy którym pracowało kilka zespołów fachowców, m.in. budowę realizowała firma
Władysława Czosnowskiego, konstrukcje żelazne dostarczył „Borman, Szwede
i S-ka”, osobno doprowadzano bocznicę kolejową oraz wykonano studnię arte-
zyjską na terenie zakładu.
W maszynowni znajdowały się 3 turbozespoły po 1200 kW oraz 6 wielkich kotłów
systemu „Fitzner & Gamper”. Obok umieszczono skład węgla, a woda groma-
dzona była w podziemnym zbiorniku, który znajdował się w pobliżu kotłowni,
czyli miejscu, gdzie dzisiaj stoi budynek kasy. Nad całością górował charakterys-
tyczny 70-metrowy ceglany komin.
Po 1918 roku elektrownię przejął i rozbudował magistrat. Wydłużono wówczas
budynek od ul. Przyokopowej o ponad 30 m i umieszczono w nim 2 nowe turbo-
zespoły firmy „Brown-Bovery”. Do wybuchu II wojny światowej elektrownię 
modernizowano na potrzeby rozbudowującej się warszawskiej sieci tramwajowej.
Podczas wojny obiekt został bardzo uszkodzony. W czasie powstania warszaw-
skiego, 6 sierpnia, Niemcy rozstrzelali na terenie elektrowni jej cywilną załogę,
później zbombardowali budynki i wysadzili w powietrze ocalałe mury. Po wojnie
reaktywowano maszynownię i kotłownię, którą przeznaczono na ciepłownię 
– zespół zabudowań przekazano Stołecznemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej
(SPEC), które mieściło się tu do 2003 roku. W 2004 roku w dawnych budynkach
elektrowni tramwajowej otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzeum Powstania Warszawskiego

 



Ekspozycja 
Muzeum mieści się na trzech kondygnacjach i chronologicznie opowiada o 63
dniach powstania. Na wystawie prezentowanych jest około tysiąca eksponatów,
takich, jak: broń, dokumenty, biografie, listy, przedmioty osobiste, fotografie,
mapy. Zwiedzanie zaczyna się na parterze od wydarzeń września 1939 roku do
zakończenia akcji „Burza”. Na antresoli przedstawiono wydarzenia sierpnia
1944 roku, a piętro niżej sytuację do dnia kapitulacji, zniszczenie miasta, wyjście
z Warszawy ludności cywilnej i wydarzenia po upadku powstania. 
W Sali pod Liberatorem (replika samolotu Consolidated B-24 Liberator, które
dokonywały zrzutów z pomocą także dla walczącej Warszawy) można obejrzeć
film „Warszawa walczy”. Powstał podczas powstania i był wyświetlany w kinie
„Palladium” (ul. Złota 7/9) w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Od 1 sierpnia 2010
roku dla zwiedzających dostępny jest także drugi film „Miasto ruin”. Pokazuje
zniszczone miasto filmowane z pokładu samolotu w marcu 1945 roku.

Koncepcja 
Przez wiele lat budowa Muzeum Powstania Warszawskiego nie była możliwa.
Idea pojawiła się w 1956 roku, jednak dopiero w 1981 roku powstał Społeczny
Komitet Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego i rozpoczęto zbiórkę pa-
miątek. W 1983 roku przy Muzeum Historycznym m.st. Warszawy (ob. Muzeum
Warszawy) powstał oddział Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 80. i 90.
próbowano zlokalizować je na terenie powstańczej reduty przy ul. Bielańskiej
oraz w dawnym zbiorniku gazu Gazowni Warszawskiej na Woli.
Decyzję o utworzeniu nowoczesnej ekspozycji w dawnej elektrowni tramwajowej
na Woli (ul. Grzybowska 79) podjęto jednak dopiero w 2003 roku z inicjatywy
ówczesnego prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego. 31 lipca 2004 roku, dzień
przed 60. rocznicą powstania warszawskiego, uroczyście otwarto muzeum.
Od początku intencją twórców było stworzenie multimedialnej i narracyjnej pla-
cówki, która przekazywałaby wiedzę o powstaniu kolejnym pokoleniom, jednak
w porozumieniu z kombatantami i powstańcami. Dlatego muzeum składa się 
z budynku głównego, ale bardzo ważną jego częścią jest także Mur Pamięci 
w Parku Wolności, na którym wypisano nazwiska walczących w 1944 roku. 
Na emocjonalny odbiór ekspozycji wpływa obraz, światło i dźwięk. Ważna jest
nie tylko scenografia, która przybliża powstańczą rzeczywistość, ale także 
odgłosy bombardowania, piosenka powstańcza, odczytywane komunikaty i listy
poszukujących się rodzin.
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Muzeum  Powstania Warszawskiego to „hołd mieszkańców 
Warszawy dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944
roku”. 

Powstanie warszawskie trwało 63 dni: Od 1 sierpnia do 2/3 paź-
dziernika 1944 roku. 

Czy wiesz, że…



Działalność muzeum
Bazując na wystawie stałej muzeum prowadzi także działalność naukową i eduka-
cyjną. Jego misją jest upamiętnianie powstania na różne sposoby. Od początku
istnienia placówki realizowany jest projekt Archiwum Historii Mówionej, czyli
utrwalanie relacji uczestników powstania warszawskiego, a także opracowanie
możliwie pełnego zbioru biogramów powstańców. Dział Dydaktyczny prowadzi
lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży dotyczące II wojny światowej.
Przy muzeum działa Instytut Stefana Starzyńskiego, który poprzez programy
edukacyjne i badawcze propaguje wiedzę na temat Warszawy.
Ważną częścią muzealnej działalności jest organizowanie projektów kulturalnych
(wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, gry miejskie), które w zamierzeniu
mają łączyć pokolenia. W 2018 roku jest to m.in. płyta „Fogg – pieśniarz 
Warszawy”. Utwory Mieczysława Fogga w nowej interpretacji wykonuje zespół
Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. Co roku muzeum ogłasza również
konkurs na najlepszy komiks o powstaniu i tradycyjnie w okolicach 1 sierpnia o go-
dzinie 17.00 rusza Masa Powstańcza, czyli przejazd rowerzystów, którzy za każdym
razem pokonując inną trasę, przypominają miejsca i wydarzenia z 1944 roku.
Natomiast na zakończenie uroczystości 1 sierpnia o godz. 20.00 muzeum zaprasza
wszystkich warszawiaków na wspólne śpiewanie powstańczych piosenek na 
pl. Józefa Piłsudskiego.

Park Wolności
Na terenie wokół budynku głównego znajduje się Mur Pamięci o długości 156 m,
na którym wyryto kilka tysięcy nazwisk żołnierzy Armii Krajowej poległych w pow-
staniu. Badacze nieustannie uzupełniają i weryfikują nazwiska na podstawie 
dokumentów archiwalnych.
W środkowej części muru zawieszono dzwon „Monter”, który upamiętnia 
Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę powstania. Dźwięk dzwonu słychać
1 sierpnia o godzinie „W”, gdy wybuchło powstanie warszawskie.
Pomiędzy budynkiem muzeum a Murem Pamięci stoi replika powstańczego wozu
pancernego „Kubuś”. Natomiast w Ogrodzie Różanym od strony ul. Towarowej
znajduje się Mur Sztuki – miejsce wystaw plenerowych. Murale namalowali tu
m.in. Papcio Chmiel, Andrzej Pągowski, Edward Dwurnik, Wilhelm Sasnal, 
Stasys Eidrigevičius.

Powstańcze amulety
W zbiorach muzeum znajduje się wiele
drobnych, osobistych przedmiotów. Są
to pukle włosów, pierścionki z godłem
Polski, torebki czy chusty, których his-
torie opowiadają o powstańczej rzeczy-
wistości i losach ich właścicieli. Kiedyś
stanowiły amulety, często jedyne pa-
miątki po bliskich osobach, które wów-
czas zginęły.
Jednym z nich jest list doręczony przez pocztę harcerską, który Halina Wiśniewska
otrzymała od męża w połowie sierpnia 1944 roku. 1 sierpnia, cztery godziny przed
godziną „W” urodziła syna. Krótki list potraktowała jako znak, że wszystko będzie
dobrze. „Te kilka zdań pozwoliło mi przetrwać” – wspomina.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pierścionek z godłem Polski



Natomiast Urszula Katarzyńska, najmłodsza łączniczka dowództwa „Brody 53”
do tej pory przechowuje kosmyk włosów Włodka Malinowskiego, dowódcy kom-
panii w batalionie „Zośka”, który zginął zastrzelony przez niemiecki patrol. 
– „[Ten kosmyk włosów] razem ze zdjęciami i listem od jego matki trzymałam
w specjalnej folii przez całe powstanie. Dawał mi siłę” – przekonuje po latach.

Stanisław Likiernik „Staszek” 
W momencie wybuchu wojny Stanisław Likiernik (1923-2018) miał 16 lat, ale już
wtedy usiłował działać w konspiracji. W 1940 roku uczył się na tajnych kompletach
i wstąpił do podziemia. Od 1943 roku brał udział w akcjach sabotażowo-dywer-
syjnych. W powstaniu warszawskim walczył w szeregach Zgrupowania „Radosław”
na Woli, Starym Mieście, Śródmieściu i na Czerniakowie. Był w oddziale, który
31 sierpnia przeszedł przez stanowiska niemieckie w Ogrodzie Saskim podczas
ewakuacji do Śródmieścia.  
Stanisław Likiernik – wraz z Krzysztofem Sobieszczańskim „Kolumbem” – był także
pierwowzorem postaci Stanisława Skiernika „Kolumba” w słynnej powieści
„Kolumbowie. Rocznik 20” (1957) Romana Bratnego, na podstawie której
powstał później serial „Kolumbowie” (1970) w reżyserii Janusza Morgensterna.

Powstanie i muzyka 
Piosenki powstańcze stanowią inspirację dla artystów różnych gatunków muzycz-
nych – od jazzmanów po zespoły metalowe. Muzycy wykonują je we własnych
interpretacjach lub tworzą całkiem nowe utwory.
Dobrym tego przykładem jest album „Powstanie Warszawskie”, który w 2005 roku
nagrał zespół Lao Che. Członkowie grupy otrzymali wówczas Srebrne Krzyże
Zasługi od prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W 2008 roku jedne z najpopularniejszych piosenek powstańczych − „Warszawskie
dzieci”  i „Pałacyk Michla” zostały nagrane w punkowej wersji przez zespół
Armia. Natomiast rok później ukazała się płyta „Gajcy!” z utworami poety i żołnie-
rza AK Tadeusza Gajcego, zaśpiewanymi przez różnych wykonawców.
W 2010 roku grupa Sabaton wydała album „Coat of Arms” z utworem „Uprising”,
do którego teledysk powstawał w Fabryce Norblina. Dwa lata później różne
wokalistki, m.in. Halina Mlynkova, Paulina Przybysz, Marika i Anita Lipnicka,
nagrały piosenki opowiadające historie kobiet z czasu powstania warszawskiego.
W ten sposób powstała płyta „Morowe panny”. W 2014 roku odbyła się natomiast
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Torba sanitariuszki Haliny Donimirskiej ps.„Halszka”
i chusteczka łączniczki Wiesławy Kamper ps.„Sławka”



Powstanie i film
Tematyka powstańcza pojawia się także w kinematografii. Jednym z najsłynniej-
szych filmów o losach powstańców jest „Kanał” (1957) w reżyserii Andrzeja Wajdy.
O początkach zrywu  opowiada „Godzina W” (1980) w reżyserii Janusza Morgen-
sterna, natomiast o ostatnich dniach powstania – „Pierścionek z orłem w koronie”
(1992), kolejny film nakręcony przez Andrzeja Wajdę.
Współcześnie ukazały się dwa filmy dotyczące powstania, oba z 2014 roku 
i zrealizowane przez Jana Komasę. Pierwszy to „Miasto ’44”, drugi to „Powstanie
Warszawskie” – wyjątkowy, bo powstał z kronik filmowych z 1944 roku, które
zostały poddane ręcznej koloryzacji i skomplikowanej obróbce komputerowej.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pamięć o powstaniu warszawskim:

1 sierpnia godz. 17.00
upamiętnienie godziny „W”

5 sierpnia każdego roku
odbywa się „Marsz Pamięci Rzezi Woli”

1957
film „Kanał” w reż. Andrzeja Wajdy 

1970
serial „Kolumbowie” w reż. Janusza Morgensterna

1973
ustawiono pomnik Polegli Niepokonani
na cmentarzu Powstańców Warszawy

1989
odsłonięto pomnik Powstania Warszawskiego przy pl. Krasińskich

2004
otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego,

a kopiec z gruzów zniszczonej Warszawy na Czerniakowie
nazwano Kopcem Powstania Warszawskiego

2005
płyta Lao Che „Powstanie Warszawskie”

2012
płyta „Morowe panny”

2014
film „Powstanie Warszawskie”

KARTKA z KALENDARZA

premiera albumu „1 VIII 1944. Warszawa” zespołu Laibach, w którego teledysku
wykorzystano z kolei fragmenty filmu „Miasto ’44” w reżyserii Jana Komasy.
Płytą z pogranicza muzyki i przedstawienia teatralnego jest „Pamiętnik z powstania”
Krystyny Jandy, stanowiący zapis muzyki ze spektaklu, w którym zostały wykorzys-
tane fragmenty „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.



Spis ilustracji

s. 7. Zbiornik na terenie Gazowni Warszawskiej, lata 20. XX w., domena publiczna
s. 8. Marcin Kober, Portret Anny Jagiellonki w stroju koronacyjnym; 

domena publiczna
s. 9. Bernardo Bellotto, Elekcja Stanisława Augusta; domena publiczna
s. 11. Tablica libertacyjna przy ul. Krakowskie Przedmieście 87; 

fot. Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0 PL
s. 12. Pomnik Electio Viritim u zbiegu ulic: Młynarskiej, Jana Ostroroga 

i Obozowej; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 15. Płyta nagrobna żołnierzy poległych w obronie Reduty Wolskiej w 1831 r.,

ul. Wolska 140a; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 16. Krzyż upamiętniający śmierć gen. Józefa Sowińskiego, ul. Wolska 140a; 

Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 17. Tablica na ścianie kościoła św. Wawrzyńca z postacią gen. Józefa Sowiń-

skiego,  ul. Wolska 140a; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 18. Konstanty Julian Ordon, domena publiczna
s. 21. Karol Beyer, Pięciu poległych; Biblioteka Narodowa
s. 22. Karol Beyer, Autoportret; Biblioteka Narodowa
s. 24. Nagrobek pięciu poległych na cmentarzu Stare Powązki; 

Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 26. Mural projektu Igora Chołdy na ścianie budynku na rogu ul. Żelaznej 

i al. Solidarności; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Dariusz Piątkowski 
s. 29. Tablica pamięci mieszkańców kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15; 

Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 31. Konstanty Ildefons Gałczyński, Narodowe Archiwum Cyfrowe
s. 33. Muzeum Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25; Urząd Dzielnicy Wola, 

fot. Mateusz Gołąb 
s. 35. Zbiorniki na gaz, ul. Prądzyńskiego 14A; Urząd Dzielnicy Wola, 

fot. Wojciech Traczyk
s. 36. Elewatory zbożowe przy ul. Prądzyńskiego, w głębi budynek Gazowni 

Warszawskiej; 1926 r.; Narodowe Archiwum Cyfrowe
s. 39. Reklama spółki Lilpop, Rau i Loewenstein S.A., domena publiczna 
s. 42. Samochód pancerny „Kubuś”, domena publiczna
s. 46. Kościół św. Wawrzyńca, ul. Wolska 140a; Urząd Dzielnicy Wola, 

fot. Wojciech Traczyk
s. 49. Zdzisław Pacak-Kuźmirski, domena publiczna
s. 51. Osiedle TOR przy ul. Obozowej; Urząd Dzielnicy Wola, 

fot. Wojciech Traczyk
s. 54. Tablica ofiar bombardowania we wrześniu 1939 r., ul. Obozowa 76; 

Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 56. Kenkarta wydana  w 1942 r. Janowi Kowalczykowi zamieszkałemu przy 

ul. Górczewskiej 17 b w Warszawie; Muzeum Powstania Warszawskiego
s. 58. Orzełek wykonany w ramach przygotowań do powstania warszawskiego,

przeznaczony do noszenia na czapce lub berecie; Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

s. 59. Legitymacja AK nr 17704/114 wydana plutonowemu Stanisławowi 
Berkiecie ps. „Kołnierz” w lipcu 1944 r.; Muzeum Powstania Warszawskiego

s. 62. Stefan Rowecki „Grot”, domena publiczna; Tadeusz Komorowski „Bór”,
domena publiczna; Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, domena publiczna



s. 63. Tablica upamiętniająca siedzibę Komendy Głównej AK w fabryce Kamlera,
ul. Dzielna 72; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk

s. 64. List z harcerskiej poczty polowej z okresu powstania warszawskiego; 
Muzeum Powstania Warszawskiego

s. 65. Krystyna Niżyńska, domena publiczna; Miron Białoszewski,
domena publiczna

s. 67. Gmach więzienia Pawiak, XIX w.; domena publiczna
s. 69. Tablica upamiętniającą pawilon kobiecy Pawiaka – „Serbię”, róg al. Jana

Pawła II i ul. Dzielnej; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk
s. 70. Napis wykonany w 1943 r. przy ul. Brackiej przez harcerzy z organizacji 

„Wawer”; domena publiczna
s. 72. Opaska powstańcza kpr. pchor. Zbigniewa Chmielińskiego ps. „Ludwik”,

służącego w III Obwodzie „Waligóra" (Wola) i I Obwodzie „Radwan” 
(Śródmieście)    w zgrupowaniu „Chrobry II”; Muzeum Powstania 
Warszawskiego

s. 73. Montownia pistoletów maszynowych Błyskawica w kamienicy Lewenfisza
przy pl. Napoleona 1, zdjęcie z okresu powstania warszawskiego; 
Muzeum Powstania Warszawskiego

s. 74. Tablica upamiętniająca tajną wytwórnię pistoletów maszynowych Sten 
w fabryce „Konrad – Jarnuszkiewicz”; al. Jana Pawła II 22 
róg ul. Grzybowskiej; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk

s. 74. Pistolet maszynowy Sten produkcji konspiracyjnej, wykonany prawdopo-
dobnie w warsztacie galanterii metalowej Stefana Jakubowskiego 
ps. „Mir” w rejonie Zamku Królewskiego w Warszawie; 
Muzeum Powstania Warszawskiego

s. 76. Pistolet samopowtarzalny VIS wz.35 kaliber 9mm, wyprodukowany 
w Fabryce Broni w Radomiu w 1938 r.; Muzeum Powstania Warszawskiego

s. 77. Barykada powstańcza przy ul. Siennej przy wylocie na pl. Kazimierza 
Wielkiego; Muzeum Powstania Warszawskiego

s.  82.Tablica upamiętniająca rozstrzelanie więźniów Pawiaka, ul. Mszczonowska;
Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk

s. 83. Obwieszczenie Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt 
Warszawski z 16 października 1942 r.; Instytut Pamięci Narodowej

s. 86. Banknot z czasów okupacji – 500 zł, tzw. góral; domena publiczna
s. 86. Plakat oferujący nagrodę w wysokości 5 mln złotych za wskazanie 

sprawców napadu na transport pieniędzy w Warszawie;1943 r.; 
domena publiczna

s. 88. Tablica upamiętniająca dowódcę plutonu „Felek” batalionu „Zośka” 
por. Konrada Okolskiego „Kubę” i siedmiu jego podkomendnych, 
ul. Spokojna 13; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk

s. 91. Kładka nad ul. Chłodną przy skrzyżowaniu z ul. Żelazną, łącząca małe 
i duże getto; ujęcie w kierunku zachodnim; 1942 r.; Muzeum Powstania
Warszawskiego

s. 92. Pomnik Janusza Korczaka przed budynkiem Domu Dziecka, 
ul. Jaktorowska 6; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk

s. 95. Bunkier i wejście do Nordwache w budynku przy ul. Żelaznej 75a, 1944 r.;
Muzeum Powstania Warszawskiego

s. 97. Pomnik upamiętniający ofiary Rzezi Woli u zbiegu al. Solidarności 
i ul. Leszno; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Dariusz Piątkowski

s. 98. Miejsce pamięci masowych egzekucji w sierpniu 1944 r., ul. Górczewska 32;
Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk



s.100. Plac Męczenników Warszawskiej Woli; Urząd Dzielnicy Wola, 
fot. Wojciech Traczyk

s.101. Protokół PCK z ekshumacji ofiary rzezi Woli; Muzeum Powstania 
Warszawskiego

s.102. Moneta kolekcjonerska NBP, Narodowy Bank Polski
s.103. Mural projektu Damiana Kwiatkowskiego, ul. Płocka 41; 

Urząd Dzielnicy Wola, fot. Dariusz Piątkowski 
s.106. Józef Szczepański „Ziutek”, domena publiczna
s.107. Kamień upamiętniający obrońców pałacyku Michlera, ul. Wolska 140; 

Urząd Dzielnicy Wola, fot. Dariusz Piątkowski
s.108. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf”; Urząd Dzielnicy Wola, 

fot. Wojciech Traczyk 
s.110. Rejon walk o Żelazną Redutę, róg ul. Żelaznej i Chmielnej; 1944 r.; 

Muzeum Powstania Warszawskiego
s.112. Witold Pilecki; domena publiczna 
s.113. Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i plut. pchor . Bolesława 

Biegi „Pałąka”; Muzeum Powstania Warszawskiego
s. 114. Wieża strażnicza obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” od strony 

ul. Gęsiej przy wylocie na Okopową, 1945 r. Muzeum Powstania 
Warszawskiego

s.115. Powstańcy batalionu „Zośka” z uwolnionymi więźniami „Gęsiówki”, 1944 r.; 
Żydowski Instytut Historyczny

s.118. Pomnik upamiętniający wyzwolenie „Gęsiówki”, róg ul. Anielewicza 
i Okopowej; Urząd Dzielnicy Wola, fot. Wojciech Traczyk

s.119. Muzeum Powstania Warszawskiego, archiwum wydawnictwa VEDA
s.121. Pomnik Polegli Niepokonani na cmentarzu Powstańców Warszawy; 

Urząd Dzielnicy Wola
s.124. Marsz Pamięci, Muzeum Powstania Warszawskiego
s.124. Odznaka Batalionu Parasol; fot. PiK, stylowydwor.pl
s.127. Muzeum Powstania Warszawskiego, Urząd Dzielnicy Wola, 

fot. Wojciech Traczyk 
s.129. Pierścionek z końskiego włosia i masy ceramicznej należący 

do st. strz. Aliny Zuzanny Woźniak ps. „Alina” wykonany na Pawiaku 
jako cegiełka na pomoc więźniom. Muzeum Powstania Warszawskiego

s.130. Torba sanitariuszki Haliny Donimirskiej ps. „Halszka” używana w trakcie
powstania warszawskiego; Muzeum Powstania Warszawskiego

s.130. Chusteczka podarowana łączniczce Wiesławie Kamper ps. „Sławka” 
przez kolegę z batalionu „Parasol”; Muzeum Powstania Warszawskiego

Na okładce wykorzystano zdjęcie: Barykada powstańcza przy ul. Siennej przy wylocie
na pl. Kazimierza Wielkiego; Muzeum Powstania Warszawskiego



Moje notatki




