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Skrócony program obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego
28 lipca (poniedziałek)

godz. 11 – Wystawa plenerowa „Powstańcy” 1944/70/2014 , projekt pod opieką
artystyczną Wojtka Wieteski, Aleje Ujazdowskie

29 lipca (wtorek)

godz. 11 – Otwarcie wystawy w Berlinie „Powstanie Warszawskie 1944”,
muzeum Topografia Terroru, Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin, Niemcy

30 lipca (środa)

godz. 11 – Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną
Gronkiewicz-Waltz, park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego, wstęp tylko
z zaproszeniami; godz. 21 – „Miasto '44”, film w reż. Jana Komasy; pokaz specjalny,
Stadion Narodowy

31 lipca (czwartek)

godz. 13 – Uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy; godz. 18 – Polowa Msza Święta
przy pomniku Powstania Warszawskiego, plac Krasińskich; godz. 19 – Uroczysty
Apel Poległych przy pomniku Powstania Warszawskiego, plac Krasińskich

1 sierpnia (piątek)

godz. 10 – Uroczystości przy pomniku Mokotów Walczący – 1944, park im. gen.
Gustawa Orlicz-Dreszera; „Marsz Mokotowa” – przemarsz ulicą Puławską do ulicy
Dworkowej; godz. 13.30 – Uroczystości przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego
„Grota”, róg ulicy F. Chopina i Alej Ujazdowskich, wstęp wolny; godz. 14
– Uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej,
ulica Wiejska; godz. 16 – Złożenie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela
„Montera”, cmentarz Wojskowy na Powązkach; godz. 17 – Godzina „W” – Oddanie
hołdu Powstańcom, pomnik Gloria Victis, cmentarz Wojskowy na Powązkach;
godz. 19 – Uroczystości przy pomniku Polegli-Niepokonani, modlitwa ekumeniczna,
cmentarz Powstańców Warszawy na Woli; godz. 20 – „Warszawiacy śpiewają (nie)
zakazane piosenki” – wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, plac Piłsudskiego, wstęp wolny; godz. 21 – Uroczystości na kopcu Powstania Warszawskiego
– rozpalenie ogniska Pamięci, ulica Bartycka

2-5 sierpnia

godz. 20 – „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”, reżyseria i adaptacja:
Krystyna Janda, muzyka: Jerzy Satanowski, sala Pod Liberatorem, Muzeum
Powstania Warszawskiego, bilety w cenie 14 zł do kupienia w kasie Muzeum

3 sierpnia (niedziela)

godz. 12 – „Śladami Powstania Warszawskiego – Stare Miasto”. Spacer historyczny
z przewodnikiem MPW, zbiórka przed kolumną Zygmunta; godz. 18 – Msza Święta
dla warszawiaków i harcerzy, park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

5 sierpnia (wtorek)

godz. 18 – Uroczystość w hołdzie ludności cywilnej Woli przy pomniku Pamięci
50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania
Warszawskiego 1944, skwer Pamięci w rozwidleniu ulicy Leszno i alei Solidarności

9 sierpnia (sobota)

godz. 17 – Masa Powstańcza 2014; przejazd rowerowy ulicami Warszawy,
park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego, udział po rejestracji na www.1944.
pl/rejestracja oraz w dniu imprezy (liczba miejsc ograniczona)
10 sierpnia (niedziela)
godz. 12 – „Śladami Powstania Warszawskiego” – Ochota. Spacer historyczny
z przewodnikiem MPW, zbiórka na placu Narutowicza

17 sierpnia (niedziela)

godz. 12 – „Śladami Powstania Warszawskiego” – Wola. Spacer historyczny
z przewodnikiem MPW, zbiórka przed kościołem św. Klemensa, ulica Karolkowa

24 sierpnia (niedziela)

godz. 12 – „Śladami Powstania Warszawskiego” – Powiśle. Spacer historyczny
z przewodnikiem MPW, zbiórka przed bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego

31 sierpnia (niedziela)

godz.12 – „Śladami Powstania Warszawskiego” – Mokotów. Spacer historyczny z przewodnikiem MPW, zbiórka przed kościołem św. Andrzeja Boboli,
ulica Rakowiecka 61

2 października (czwartek)

godz. 18 – Zgaszenie ognia na kopcu Powstania Warszawskiego – zakończenie
obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, ulica Bartycka.
Program obchodów na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.pl

The Shortened Programme
for the 70th Anniversary of the Outbreak
of the Warsaw Uprising
– Warsaw Uprising Museum
28 July (Monday)
11 a.m. – Outdoor exhibition The Insurgents 1944/70/2014, Project artistically overseen by Wojtek Wieteska, Ujazdowskie Ave.
29 July (Tuesday)
11 a.m. – Opening of the Warsaw Uprising 1944 exhibition in Berlin,
Topography of Terror Museum, Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin, Germany
30 July (Wednesday)
11 a.m. – Meeting of Warsaw insurgents with President of Poland Bronisław
Komorowski and Warsaw Mayor Hanna Gronkiewicz-Waltz, Freedom Park,
Warsaw Uprising Museum, by invitation only; 9 p.m. – City 44, a film directed
by Jan Komasa; special screening, National Stadium
31 July (Thursday)
1 p.m. – Special session of the Warsaw City Council; 6 p.m. – Open-air
Holy Mass at the Warsaw Uprising monument, Krasińskich Square; 7 p.m. –
Roll Call of the Dead at the Warsaw Uprising monument, Krasińskich Square
1 August (Friday)
10 a.m. – Ceremony at the Fighting Mokotów – 1944 monument, Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer Park, Mokotów March – march along Puławska St. to Dworkowa
St.; 1:30 p.m. – Ceremony at the monument to Gen. Stefan Rowecki “Grot”,
Corner of Chopina St. and Ujazdowskie Ave., free admission; 2 p.m. – Ceremony
at the monument to the Underground Polish State and the Home Army,
Wiejska St.; 4 p.m. – Laying of flowers at the grave of Gen. Antoni Chruściel
“Monter”, Powązki Military Cemetery; 5 p.m. – “W Hour” – Tribute to the insurgents, Gloria Victis monument, Powązki Military Cemetery; 7 p.m. – Ceremony at the Killed-Unvanquished monument; ecumenical prayer, Warsaw Insurgents’ Cemetery in Wola district; 8 p.m. – Varsovians Sing (Non-)Forbidden
Songs – community singing of uprising songs, Piłsudskiego Sq., free admission;
9 p.m. – Ceremony at the Warsaw Uprising mound – lighting of the Remembrance Fire, Bartycka St.
2-5 August
8 p.m. – A Memoir of the Warsaw Uprising, directed and adapted by
Krystyna Janda, music by Jerzy Satanowski, Liberator Room, Warsaw Uprising Museum, tickets priced at PLN 14 available from the museum ticket office
3 August (Sunday)
12 noon – Tracing the Warsaw Uprising – Old Town. A history walk with
a Warsaw Uprising Museum guide; gathering point: Sigismund’s Column; 6 p.m.
– Holy Mass for Varsovians and scouts and guides, Freedom Park, Warsaw
Uprising Museum
5 August (Tuesday)
6 p.m. – Ceremony paying homage to the civilians of Wola district at the
monument In Memory of 50,000 Wola Residents Murdered by the Germans
During the Warsaw Uprising 1944, Pamięci Sq. in the fork of Leszno St. and
Solidarności Ave.
9 August (Saturday)
5 p.m. – Insurgent Mass 2014: bicycle parade along Warsaw’s streets,
Freedom Park, Warsaw Uprising Museum, participants need to register
at www.1944.pl/rejestracja or on the day of the event (limited number of places)
10 August (Sunday)
12 noon – Tracing the Warsaw Uprising – Ochota. A history walk with
a Warsaw Uprising Museum guide; gathering point: Narutowicza Sq.
17 August (Sunday)
12 noon - Tracing the Warsaw Uprising – Wola. A history walk with a Warsaw
Uprising Museum guide; gathering point: St. Clement’s Church, Karolkowa St.
24 August (Sunday)
12 noon - Tracing the Warsaw Uprising – Powiśle. A history walk with a Warsaw Uprising Museum guide; gathering point: University of Warsaw main gate
31 August (Sunday)
12 noon - Tracing the Warsaw Uprising – Mokotów. A history walk with
a Warsaw Uprising Museum guide; gathering point: St. Andrew Bobola’s Church,
61 Rakowiecka St.
2 October (Thursday)
6 p.m. – Extinguishing of the fire at the Warsaw Uprising mound – official
end of the Warsaw Uprising 70th anniversary commemoration, Bartycka St.
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Powstanie w kolorze

D

o zilustrowania tekstów zamieszczonych w niniejszym numerze wykorzystaliśmy m.in. kolorowe kadry z filmu
„Powstanie Warszawskie”. Tak dla naszych Czytelników pisze o filmie jeden z jego pomysłodawców i producent wykonawczy Piotr C. Śliwowski, szef Pracowni Historycznej Muzeum Powstania Warszawskiego:
,,»Powstanie Warszawskie« to pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction. Z oryginalnych kronik z Powstania Warszawskiego nakręconych przez operatorów Biura Informacji i Propagandy AK zmontowano 82-minutowy
film opowiadający historię dwóch braci dokumentujących powstanie; są to postaci fikcyjne, a ich losy stanowią oś
narracji filmu. Następnie materiał ustabilizowano, poddano żmudnemu procesowi restoringu (naprawy) i pokolorowano. Koloryzacja tak olbrzymiej ilości materiału dokumentalnego (112 tys. klatek!) była przedsięwzięciem całkowicie pionierskim, wymagającym gigantycznego nakładu sił i środków oraz niestandardowych rozwiązań logistycznych
i organizacyjnych. Oprócz przywrócenia Powstaniu Warszawskiemu kolorów postanowiliśmy też pieczołowicie odtworzyć tkankę dźwiękową miasta (oryginalny materiał był niemy), co oznaczało konieczność stworzenia wszystkich
efektów bocznych, synchronicznych, gwaru i atmosfery. Dodatkowo, aby zwiększyć niezwykłą siłę oddziaływania tego obrazu, odczytaliśmy z ruchu warg, co mówią powstańcy i cywile nakręceni powstańczą kamerą. Wszystkie te zabiegi spowodowały, że powstał film niezwykły, przejmujący naturalizmem, który nikogo nie pozostawia obojętnym.
Tym bardziej, jeśli uświadomimy sobie, że wszystko, co widzimy, wydarzyło się naprawdę…”.
W realizację tego obrazu zaangażowało się wiele osób pracujących wcześniej przy produkcji filmów polskich
i zagranicznych, m.in. Piotr Sobociński Jr. (korekcja koloru), Joanna Brühl (montaż) i Bartosz Chajdecki (muzyka).
Autorami scenariusza są Joanna Pawluśkiewicz, Piotr C. Śliwowski i Jan Ołdakowski. Film wyprodukowało Muzeum Powstania Warszawskiego z materiałów archiwalnych operatorów Biura Informacji i Propagandy AK: Andrzeja Ancuty, Stefana Bagińskiego, Antoniego Bohdziewicza, Stanisława Bali, Romana Banacha, Jerzego Gabryelskiego,
Wacława Kaźmierczaka, Seweryna Kruszyńskiego, Kazimierza Pyszkowskiego, braci Edwarda i Ryszarda Szope,
Henryka Vlassaka, Antoniego Wawrzyniaka i Jerzego Zarzyckiego.
„Powstanie Warszawskie” obejrzało dotychczas już ponad 550 tys. widzów.
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The Uprising in Colour

T

he illustrations to the texts in the present issue include colour stills from the film Warsaw Uprising. This is
what one of the film’s initiators and its executive producer Piotr C. Śliwowski, head of the history department at the Warsaw Uprising Museum, writes about the film:
“Warsaw Uprising is the world’s first non-fiction war drama. Out of the original newsreels from the
Warsaw Uprising shot by cameramen from the Home Army (AK) Information and Propaganda Bureau,
an 82-minute film was made, telling a story about two brothers documenting the uprising; they are fictional characters, and their story gives the film its narrative axis. The material was stabilized, painstakingly restored and coloured. Colouring such a huge amount of documentary material (112,000 frames!) was a
completely pioneering project requiring an enormous amount of effort and resources as well as non-standard logistical and organizational solutions. Besides restoring colours to the Warsaw Uprising, we also decided to meticulously reproduce the sounds of the city (the original material was silent), which meant having to create all the sound side and synchronous effects, hubbub and atmosphere. In addition, to increase
the extraordinary power of the film, we lip-read what the insurgents and civilians filmed by the insurgent
camera were saying. All of this has yielded an extraordinary film, poignantly natural, leaving no one unaffected. All the more so when you realize that everything you’re watching actually happened...”
This was a project involving many people who had already worked on Polish and international films,
including Piotr Sobociński Jr. (colour correction), Joanna Brühl (editing) and Bartosz Chajdecki (music).
The script was written by Joanna Pawluśkiewicz, Piotr C. Śliwowski and Jan Ołdakowski. The film was produced by the Warsaw Uprising Museum from archival materials shot by cameramen from the AK Information and Propaganda Bureau: Andrzej Ancuta, Stefan Bagiński, Antoni Bohdziewicz, Stanisław Bala,
Roman Banach, Jerzy Gabryelski, Wacław Kaźmierczak, Seweryn Kruszyński, Kazimierz Pyszkowski,
brothers Edward and Ryszard Szope, Henryk Vlassak, Antoni Wawrzyniak and Jerzy Zarzycki.
More than 550,000 people have seen Warsaw Uprising in Poland so far.
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Żołnierze Kedywu Kolegium A / Soldiers of the Kedyw [short for ”Subversion Command”] Kolegium A unit. Od lewej: / From left:
Włodzimierz Denkowski „Kostek”, Lech Zubrzycki „Lech”, Czesław Kraśniewski „Kryst”, Jan Bagiński „Socha” i Zygmunt Siennicki „Bor”

31 lipca
Dowódca Armii Krajowej Tadeusz
Bór-Komorowski wydaje dowódcy Okręgu
Warszawa AK Antoniemu Chruścielowi
„Monterowi” rozkaz rozpoczęcia powstania
w Warszawie w dniu następnym, punktualnie
o godzinie 17.
1 sierpnia
Do walki przystępuje prawie 40 tys. żołnierzy
Armii Krajowej, do których z czasem dołączają
inne organizacje podziemne. Broń ma zaledwie
10-17 proc. ludzi.
5 sierpnia
„Czarna sobota” na Woli, apogeum niemieckich
zbrodni w czasie trwania powstania. Ofiarą
masakry, której punkt szczytowy przypada
na 5-7 sierpnia, pada od 38 tys. do 65 tys.
mężczyzn, kobiet i dzieci.
20 sierpnia
Powstańcy zdobywają gmach PAST-y przy ulicy
Zielnej. To jeden z największych sukcesów strony
polskiej w ciągu 63 dni walk.
2 września
Upada Stare Miasto, przez miesiąc teren
jednych z najcięższych walk powstania.
Wojsko kanałami przechodzi do Śródmieścia
i na Żoliborz.
14 września
Nocą na Czerniakowie lądują zwiadowcy
1. Armii Wojska Polskiego. Dwa dni później
przeprawia się przez Wisłę 300 berlingowców.
2/3 października
Około godziny 2 w nocy w Ożarowie
Mazowieckim zostaje podpisany akt
kapitulacyjny. Sygnatariuszami ze strony polskiej

31 July: Home Army (AK) Commander
Tadeusz Bór-Komorowski issues an order to AK
Warsaw District Commander Antoni Chruściel
“Monter” to begin an uprising in Warsaw
the next day at exactly 5 p.m.
1 August: Almost 40,000 AK soldiers stand
to fight, and other underground organizations
join them over time. Only 10-17 per cent have
weapons.
5 August: “Black Saturday” in Wola district,
the height of German crimes during the uprising.
Between 38,000 and 65,000 men, women
and children are slain in the massacre which
peaks on 5-7 August.
20 August: The insurgents seize the PAST building
in Zielna St. This is one of the biggest successes
of the Polish side in the 63 days of the uprising.
2 September: The Old Town falls, after a month
when it was the site of the uprising’s heaviest
fighting. Soldiers escape through the sewers
to Śródmieście and Żoliborz districts.
14 September: A reconnaissance unit
of the Polish First Army (which was formed
in the Soviet Union) lands in Czerniaków district
in the night. Two days later, 300 First Army soldiers
ford the Vistula.
2/3 October: Around 2 a.m. the act of
capitulation is signed in Ożarów Mazowiecki.
The Polish signatories are Kazimierz IranekOsmecki and Zygmunt Dobrowolski, from the
German side – Erich von dem Bach-Zelewski,
commander of Warsaw’s brutal pacification.

Ludność cywilna w piwnicy / Civilians in a cellar

są Kazimierz Iranek-Osmecki i Zygmunt Dobrowolski,
ze strony niemieckiej – kierujący pacyfikacją miasta
Erich von dem Bach-Zelewski.
5 października
Z Warszawy wychodzą ostatnie oddziały powstańcze,
a razem z nimi m.in. Tadeusz Bór-Komorowski
i Antoni Chruściel. Pozostają jedynie nieliczne siły
porządkowe podporządkowane Niemcom.

Wyjście z kanału / An exit from the sewers
5 October: The last insurgent units leave Warsaw,
among them Tadeusz Bór-Komorowski
and Antoni Chruściel. Only small policing units
subordinated to the Germans remain.

Straty:
• 150-200 tys. zabitych bądź zamordowanych.
• 16 tys. poległych powstańców.
• 25 proc. zabudowy miasta zniszczonej w wyniku walk,
a 30 proc. już po zakończeniu powstania w wyniku akcji
prowadzonej na rozkaz Adolfa Hitlera.
• W czasie powstania oraz po jego upadku ograbiono
bądź spalono wiele gmachów instytucji naukowych
i kulturalnych, m.in. Bibliotekę Krasińskich, Archiwum
Akt Nowych, Archiwum Akt Dawnych, Muzeum
Narodowe, Bibliotekę Narodową. Dokładnych strat,
jakie poniosła polska kultura, nie da się oszacować.
• Zniszczeniu uległy liczne zabytkowe budynki, m.in. Zamek
Królewski, Pałac Saski, Hotel Europejski, katedra św. Jana
Chrzciciela, kościół jezuitów przy ulicy Świętojańskiej,
kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży.
• Wysadzono w powietrze bądź rozebrano pomniki:
Adama Mickiewicza, księcia Józefa Poniatowskiego,
Wojciecha Bogusławskiego, Sapera, Lotnika.
• Jeszcze w trakcie powstania zniszczono wszystkie
warszawskie mosty.

Losses:
• 150,000-200,000 people killed or murdered.
• 16,000 insurgents killed.
• 25 per cent of the city’s buildings destroyed
in the fighting and 30 per cent after the uprising
ended, in an operation ordered by Adolf Hitler.
• Many scientific and cultural institutions robbed
or razed during the uprising and after it fell,
including the Krasiński Library, the Central Archives
of Modern Records, the Central Archives of
Historical Records, the National Museum and t
he National Library; the losses suffered by Polish
culture are impossible to estimate with any accuracy.
• Many historic buildings destroyed, including the Royal
Castle, the Saxon Palace, the Europejski Hotel, St.
John’s Cathedral, the Jesuit church in Świętojańska St.,
St. Alexander’s Church in Trzech Krzyży Sq.
• Monuments blown up or pulled down, including
monuments dedicated to poet Adam Mickiewicz,
Prince Józef Poniatowski and theatre director
and playwright Wojciech Bogusławski, the Sappers’
Monument, the Aviators’ Monument.
• All of Warsaw’s bridges destroyed while the uprising
was still in progress.

Na podstawie: Czesław Pilichowski „Grabież i niszczenie Warszawy”
[w:] „Powstanie Warszawskie. Sesja w 40. rocznicę (25 i 26 lipca 1984 r.).
Referaty – komunikaty – dyskusja”, Warszawa 1987

Based on: Czesław Pilichowski, “Grabież i niszczenie
Warszawy”, in: Powstanie Warszawskie. Sesja w 40. rocznicę
(25 i 26 lipca 1984 r.). Referaty – komunikaty – dyskusja,
Warszawa 1987
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Strona tytułowa zeszytu-dziennika Janusza Kuleszy ps. „Super”. Rysunek wykonał jego kolega Jerzy Truczka / Title page of the notebook
diary of Janusz Kulesza aka “Super”. Drawing by his friend Jerzy Truczka

Fragmenty nigdzie dotychczas niepublikowanego dziennika żołnierza
Polskiego Państwa Podziemnego JANUSZA KULESZY, zawierającego
jego powstańcze i popowstańcze losy

Wspomnienia
”
Supera
”
1

sierpnia 1944 r., godz. 16.45, siedzieliśmy w sześciu
na Ciepłej 15/17. Elektryzują nas pierwsze strzały. Nie
mamy żadnej broni. W naszej bramie stoi żołnierz
Wehrmachtu z pistoletem maszynowym, jest sam i nie zdradza chęci do walki. Do wieczora nie oddał ani jednego strzału. Biją się głównie żandarmi i SS. W […] okolice naszej bramy znoszą trzech rannych Niemców. Z naszej strony jest
zabity aspirant policji polskiej, który zaatakował w walce
wręcz żołnierza Wehrmachtu. Byłby go rozbroił, gdyby nie
niespodziewana odsiecz żandarma, który wystrzałem z pistoletu położył naszego.

Odgłosy walki w okolicy powoli ucichły. Teren został opanowany przez nas. Oczekiwaliśmy łączniczki mającej powiadomić o miejscu zbiórki. Około godz. 9 wieczorem
wchodzimy do mieszkania, w którym było trzech rannych
Niemców. […] Jeden z Niemców – żandarm – nie żyje. Jeden
żandarm i wehrmachtowiec leżą ranni. Mamy ich odstawić do punktu sanitarnego w rezerwie policji na Ciepłej.
„Adolf ” sięga pod poduszkę rannych. Znajdujemy dwa
visy. Jednego zabiera „Adolf ” [według „Supera” – Czesław Zawodny], drugiego „Heniuś” [Jerzy Truczka]. Około
godz. 10 wieczorem, z braku łączniczki, decydujemy się na
przyłączenie do miejscowych oddziałów AK na Grzybowskiej. Pierwszy idzie „Heniuś” z visem, dalej „Pomorzak”
[według „Supera” – Zdzisław Kozankiewicz], ja, „Czarny” [Tadeusz Chorążyk – walczył w „Parasolu” – poległ
12 sierpnia], „Boa” [Jerzy Wafflard] i na końcu z drugim
visem „Adolf”. [Według informacji „Supera” znajdującej się
w archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego cała szóstka mieszkała w jednym domu przy ulicy Jagiellońskiej 32].
Grzybowska 32. Duży dom, na podwórzu kilkudziesięciu
młodych ludzi podobnie jak my oczekuje rozkazów. Pada deszcz. Otrzymujemy rozkaz przygotowania na ulicy
Grzybowskiej materiałów do budowania barykad. W czasie
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Excerpts from the as yet unpublished journal
of JANUSZ KULESZA, a soldier of the Polish
underground army, outlining his life during
the Warsaw Uprising and after it fell

"Super’s" Diary
1 August 1944, 4:45 p.m., six of us sitting at 15/17
Ciepła St. The first shots electrify us. We’ve no weapons.
A Wehrmacht soldier stands in the gateway with a machine gun, alone and with no intention of fighting. He
doesn’t fire a single shot all day. The fighting is mainly
with military police and the SS. Three Germans wounded
in the fighting are laid close to our gateway. On our side,
there’s one dead Polish policeman who attacked a Wehrmacht soldier in hand-to-hand combat. He would’ve disarmed him if it weren’t for the unexpected intervention of
a military policeman who killed our man with one shot.
Sounds of battle slowly die down. The area is under our
control. We’re waiting for a female liaison who was
meant to tell us our assembly point. At about 9 p.m. we
go into a flat where there are three wounded Germans.
... One of the Germans, from the military police, is dead.
One military policeman and one Wehrmacht soldier lie
wounded. We’re told to take them to a dressing station
[...] “Adolf” reaches under their pillows. We find two Vis
pistols. “Adolf” [acc. to “Super” – Czesław Zawodny]
takes one, “Heniuś” [Jerzy Truczka] the other. At about
10 p.m., with still no liaison, we decide to join local AK
[Home Army] units in Grzybowska St. “Heniuś” goes first
with the Vis, then “Pomorzak” [acc. to “Super” - Zdzisław
Kozankiewicz], me, “Czarny” [Tadeusz Chorążyk [...]
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„Powstanie” – rysunek autorstwa Jerzego Truczki w dzienniku „Supera” / The Uprising – drawing by Jerzy Truczka in “Super’s” diary

ulewnego deszczu wycinamy drzewa, znosimy belki i pozostawiamy materiał wzdłuż ulicy. Nad ranem około godz. 5
zbiórka, mamy odmaszerować na plac Dąbrowskiego 2/4.
Do dyspozycji jest siedem samochodów, w tym jedna ciężarówka. Pakujemy się, gdzie kto może, ale prawie połowa ludzi musi iść pieszo. Ja jadę na jakimś osobowym wozie na
tylnym zderzaku, trzymając się zapasowej opony. Przy Marszałkowskiej widzę zdobyte samochody niemieckie i porozbijane tramwaje. Po przyjeździe na miejsce spotykam „Heniusia” i „Boę”. „Pomorzak”, „Adolf ” i „Czarny” szli na
piechotę i – jak się dowiadujemy – mieli po drodze starcie
z Niemcami. Jesteśmy niespokojni o ich los. Zakwaterowali nas na razie na szóstym piętrze. Ja i „Heniuś” jesteśmy
wysłani do sprowadzenia żywności dla drużyny. W cukierni-barze Batavia przy ulicy Mazowieckiej spotykam tutaj
panią Mary, dawną sąsiadkę. Jest w naszej służbie „PŻ”
[Pomoc Żołnierzowi]. Otrzymujemy wspaniały obiad – kapuśniak z szynką bekonową, kawę, biszkopty, lody i każdy
po paczce papierosów bułgarskich. Ucieszeni tak miłym
i obfitym posiłkiem wracamy na kwaterę. W krótkim czasie przychodzi ktoś z zapytaniem, czy nie ma wśród nas fachowców radiotechników. Zgłaszamy się z „Boą”. Chodzi
o uruchomienie stacji nadawczej zdobytej w szturmowanym Arbeitsamcie [Urząd Pracy, gdzie Niemcy administrowali wysyłanie ludzi na roboty do Niemiec – mieścił się w
budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na rogu
Kredytowej i Mazowieckiej]. Brak jest zasilacza do stacji.

killed on 12 August], “Boa” [Jerzy Wafflard] and finally,
with the other Vis, “Adolf”. [Acc. to “Super’s” account in
the Warsaw Uprising Museum archives, all six lived in the
same building at 32 Jagiellońska St.]
32 Grzybowska St. A large house, several dozen young
men like us in the yard waiting for orders. It’s raining.
We’re given orders to prepare materials for building
barricades in Grzybowska St. In pouring rain we chop
down trees, carry beams and lay the materials along
the street. At around 5 a.m. we fall in and are ordered
to march to 2/4 Dąbrowskiego Sq. There are seven vehicles, including a lorry. We climb aboard any which
way, but almost half the men have to go on foot. I ride
on a passenger car’s rear bumper, hanging onto the
spare tyre. In Marszałkowska St. I see seized German
cars and demolished trams. On arrival I meet up with
“Heniuś” and “Boa”. “Pomorzak”, “Adolf” and “Czarny”
went on foot and – we’re told – had a skirmish with Germans on the way. We’re worried about them. For now,
we’ve been given quarters on the sixth floor. “Heniuś”
and I are sent to find food for the squad. We end up at
the Batavia cake shop and bar in Mazowiecka St. We
meet Miss Mary, a former neighbour. She’s in our PŻ
[Help for Soldiers] service. We’re given a magnificent
lunch: cabbage soup with ham, coffee, biscuits, ice
cream and a pack of Bulgarian cigarettes each. Happy

Fot. Ze zbiorów M. Ney-Krwawicza

Na pierwszym planie od lewej: lektor patrolu megafonowego Filip Trzaska ps. „Siedlecki” i Janusz Kulesza ps. „Super” oraz sanitariuszka Kazimiera Bakalarska
„Krysia”. Patrol udaje się na akcję „N” / In the foreground from left: broadcasting patrol announcer Filip Trzaska aka “Siedlecki” and Janusz Kulesza aka “Super”
with paramedic Kazimiera Bakalarska aka “Krysia”. The patrol is setting off to run a broadcast in German

Dostajemy specjalną przepustkę od szefa łączności, do którego jesteśmy od dziś odkomenderowani. W Arbeitsamcie
przeszukujemy porozrzucane w nieładzie sprzęty. Zasilacza nie ma. Między rupieciami na podłodze znajduję zegarek damski.
Następnie dostajemy rozkaz uruchomienia stacji nadawczej.
Aparaturę zabieramy z Batavii i uruchamiamy trzy głośniki
na placu Dąbrowskiego. O godz. 17.45 nadajemy pierwszą
audycję w języku polskim z Londynu. Ludzie są głęboko
wzruszeni polskimi słowami na ulicy Warszawy po pięciu
latach okupacji. Pracujemy całą noc nad ulepszeniem aparatury. Wyfasowaliśmy ciepłe kurtki, gdyż byliśmy przemoczeni do suchej nitki ulewnym deszczem, który pada bez
przerwy. Pracujemy cały dzień. W nocy przerabiamy sprzęt
pod kierunkiem jednego z inżynierów. Jesteśmy bardzo
zmęczeni. Chce mi się spać i bolą mnie nogi. Rano po pierwszej nadanej audycji kładę się spać po 72 godzinach pracy.
Śpię w ubraniu i w butach. Po kilku godzinach wstaję i znów
pracujemy. Noc spędzam częściowo śpiąc, bliskie detonacje
nie dają mi przez długi czas zasnąć. Myślę o tym, co dzieje
się na Pradze i w domu.
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with such a nice and generous meal we return to our
quarters. Shortly someone comes to ask if there are any
radio technicians among us. “Boa” and I volunteer. They
have a transmitting station seized from the Arbeitsamt
[the Nazi labour office that organized transports of
forced labourers to Germany] during an attack that they
want to make operational. The station lacks a power
supply. We get a special pass from the chief of communications in whose detail we are as of today. At the
Arbeitsamt we rummage through equipment scattered
everywhere. No power supply. I find a ladies’ watch in
the junk on the floor.
We receive orders to start up the transmitting station. We
take the equipment from Batavia and connect three
speakers in Dąbrowskiego Sq. We broadcast the first
Polish programme from London at 5:45 p.m. People are
terribly moved to hear Polish words in Warsaw’s streets
after five years of occupation. We work all night to improve the equipment. We are issued warm jackets after
we get soaked in the pouring rain which just won’t stop.
We work all day. At night we adjust the equipment, super-
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Odprawa patroli megafonowych na podwórku kamienicy Wedla przy ulicy Szpitalnej 8. Od lewej: Janusz Kulesza, NN ps. „Wicher”, Feliks Lędzion ps. „Wołg”, NN, NN
oraz lektor patrolu nr 2 Mieczysław Ubysz ps. „Wik”, dalej członkowie patroli „Wika” i „Selima” – Ludwika Szumlewskiego (piąty z prawej) / Briefing of broadcasting
patrols in the yard of the Wedel [chocolate manufacturer’s] building at 8 Szpitalna St. From left: Janusz Kulesza, NN aka “Wicher”, Feliks Lędzion aka “Wołg”, NN, NN
and Patrol 2 announcer Mieczysław Ubysz aka “Wik”, then members of the patrols of “Wik” and “Selim” – Ludwik Szumlewski (fifth from right)

5 sierpnia. Od rana samoloty. Zaczęli bombardować nasz
rejon. Jeden z nalotów zastaje mnie u szefa łączności na drugim piętrze. Kilka bliskich detonacji i jedna z bomb trafia
w skrzydło budynku, w schron pod bramą. Tynk z sufitu
spada nam na głowy; budynek cały „chodzi”. Myślimy, że to
nasze ostatnie chwile. Unoszący się pył z cegieł i gruzów zasłania słońce, robi się zupełnie ciemno, a bomby spadają nadal wokół. Tracimy orientację. Świecąc latarką, docieram do
drzwi i wydostaję się na klatkę schodową. Wszyscy zbiegają
na dół. Dochodzą nas jęki rannych. Pod gruzami zginęło
około 40 osób. Po nalocie mam rozkaz przenieść się do PKO
na Jasną w celu uruchomienia stacji megafonowej. Spotykam tu kilku znajomych i kolegów z fabryki. Pracuję przy
sprzęcie. Mamy kilka gigantofonów i wzmacniaczy PZT-owskich. Od dzisiaj kwateruję w PKO. Mam odparzone
nogi i nie mogę chodzić. Na dole jest szpital. Po ściągnięciu
butów i umyciu nóg robią mi opatrunek i po raz pierwszy
śpię całą noc. Miejsca do spania nie mogłem znaleźć z powodu przepełnienia w schronie (dwa piętra pod ziemią). Jakieś
nieznane mi PŻ-tki proponują mi miejsce na dwóch sienni-

vised by one of the engineers. We’re very tired. I’m sleepy
and my legs ache. In the morning, after the first broadcast
I lie down to sleep after working for 72 hours. I sleep in
my clothes and boots. I get up a few hours later and we
work again. I spend the night partly sleeping, but nearby
explosions don’t let me fall asleep for a long time. I think
about what’s going on in Praga [district on the other side
of the River Vistula] and at home.
5 August. Aircraft from morning. They started bombing
our region. One air raid catches me on the second floor
with the head of communications. A few explosions close
by, then one bomb hits a wing of our building, the shelter
near the gateway. Plaster from the ceiling falls on our
heads; the entire building rocks. We think these are our final moments. Dust from bricks and rubble obscures the
sun, it’s completely dark and bombs keep dropping
around us. We’re disorientated. Flashing my torch I reach
the door and get out into the stairwell. Everyone’s running
downstairs. We hear the moans of the wounded. About

10 sierpnia zmieniam kwaterę – mieszkamy w cafe Adria
przy ulicy Moniuszki. […]
15 sierpnia otrzymuję rozkaz przygotowania sprzętu do „N”
(enki) [audycje w języku niemieckim] na wyprawę poza Aleje Jerozolimskie, które wtedy uchodziły za ulicę dość niebezpieczną i dostępną tylko w nocy ze względu na brak barykady i stały ostrzał z BGK i Dworca Głównego. Wychodzimy
o godz. 22. Dowódcą patrolu jest podchor. „Siedlecki” [Filip
Trzaska]. Chyłkiem pojedynczo przeskakujemy Aleje. Na
resztę nocy zatrzymujemy się przy ulicy Hożej 51 w spółdzielni mleczarsko-jajczarskiej. Dostajemy tam kawę, masło,
miód, sery szwajcarskie, jednym słowem żarcie fajne jak cholera. Po tej kolacji kładziemy się na słomie i śpimy. Rano wychodzę z podchorążym na zbadanie terenu do audycji. Około godz. 16 nadajemy „N” na Dolinę Szwajcarską i drugą na

40 people died in the rubble. After the air raid I receive
orders to move to PKO [bank] in Jasna St. to start up a
loudspeaker station. I meet a few friends and factory colleagues. I work on the equipment. We’ve got a few PZT
street loudspeakers and amplifiers. I’m quartered at PKO
from today. My feet are chafed and I can’t walk. There’s
a hospital downstairs. After taking off my boots and
washing my feet they dress them and I get to sleep
through the night for the first time. [...] I feel much better
the next day and though limping, I can walk. That night
we’re meant to run a sabotage broadcast in German
from PKO to the PAST building in Zielna St. It’s our first
meeting with our companion on subsequent broadcasting patrols, junior officer cadet “Karcz” [Tadeusz
Pereświet-Sołtan]. We lay 400 m of cable in
Marszałkowska St., where we have to leap across the
street under fire without any protection in the form of a
barricade. The leap is successful. We install the equipment and the broadcast starts at 11 p.m. Everyone greets
us with ovations and offers us whatever they have to eat
or drink. ...
10 August. New quarters – we live at Café Adria in
Moniuszki St. …
15 August. I receive orders to prepare equipment for a
broadcast in German, to be taken beyond Jerozolimskie
Ave. which is considered quite a dangerous street at this
time and only accessible at night due to the lack of a barricade and a constant barrage from BGK [bank] and the
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Fot. Autor nieznany

Fot. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

kach, które gdzieś zdobyły. Jest ich pięć, a ja szósty, więc śpimy jak śledzie w beczce, że nie tylko nie można się obrócić
z boku na bok, ale nawet ruszyć ręką. Nazajutrz czuję się
znacznie lepiej i aczkolwiek kulejąc, ale chodzę. Wieczorem
mamy nadawać z PKO audycję dywersyjną w języku niemieckim do PAST-y na Zielnej. Spotykam się tu po raz
pierwszy z towarzyszem późniejszych patroli megafonowych podchor. „Karczem” [Tadeusz Pereświet-Sołtan]. Ciągniemy 400 m linii na Marszałkowskiej, przy czym trzeba
zrobić skok przez ulicę pod ostrzałem bez żadnej osłony
w postaci barykady. Skok się udał. Sprzęt zainstalowaliśmy
i o godz. 23 audycja poszła. Witają nas wszędzie owacyjnie
i częstują „czym chata bogata”. […]

Janusz Kulesza (z lewej) /
Janusz Kulesza (left)
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18 sierpnia byłem u ciotki na Dobrej. Po południu wracałem
z moim bratem, który wstępował do oddziału „Chwatów”.
W krótkim czasie po naszym przybyciu na kwaterę dostaliśmy
się pod obstrzał ciężkiej artylerii. Byłem na drugim piętrze, gdy
naraz budynek zakołysał się i zrobiło się ciemno. Początkowo
myśleliśmy, że została zrzucona bomba lotnicza, gdyż samoloty
krążyły nad domami. Wyskoczyliśmy ratować rannych, względnie przysypanych. Zbiegliśmy na dół w maskach gazowych, bo
pył uniemożliwiał oddychanie. Dobiegłem do miejsca przypuszczalnego wybuchu. Nie było nic widać. Jakaś dziura, średnicy 1,5 m; szum zsypującego się tynku; strumienie wody z poprzerywanych rur. Zwalisk gruzów nie widać. Z podziemi
wybiegają koledzy i wołają, że w Adrii na dole leży niewypał. Po
pół godzinie zostało stwierdzone, że jest to olbrzymi pocisk artyleryjski cal. 550 mm, długości około 2 m, wagi 1200 kg. [Był
to pocisk z moździerza samobieżnego „Karl” strzelającego
z parku im. Józefa Sowińskiego na Woli. Korpus tego pocisku
znajduje się obecnie w Muzeum Wojska Polskiego]. Z powodu
możliwej eksplozji każą nam natychmiast opuścić budynek razem z rzeczami. Pod wieczór mieliśmy zakwaterowanie w kinie
Palladium (Złota 7). Oświadczono nam jednak, że kto na własne ryzyko chce nocować na górze, to może. Wraz z kilkoma
kolegami i dwoma łączniczkami postanowiliśmy nocować
w Adrii. Na humorze nam nie zbywało, więc znalazła się dobra
wóda, ajerkoniak, kordiał cieleśnicki, likiery, do tego konserwy;
na deser ugotowałem makaron z marmoladą. Wszystko odbywało się przy dźwiękach muzyki z radia i płyt. Zasnęliśmy
w błogim nastroju, śmiejąc się, że śpimy na wulkanie w postaci
400 kg trotylu zawartego w pocisku. Pocisk taki wybuchł na
ulicy Marszałkowskiej 127, niszcząc całkowicie wraz z piwnicami pięciopiętrową oficynę długości 40 m.
19 sierpnia z rana nastąpiła zmiana kwatery ze względu na
prace przy rozbrajaniu pocisku […] i stan budynku. Przeprowadziliśmy się ze sprzętem na Szpitalną 5 m. 16. Tu pracowaliśmy dłuższy czas spokojnie.
25 sierpnia otrzymaliśmy rozkaz zbadania terenów naprzeciw BGK w alei Sikorskiego [przemianowany w czasie powstania fragment Alej Jerozolimskich] w celu nadania w no-

Fot. Archiwum Stolicy

park Ujazdowski. W drodze powrotnej miałem przygodę.
Byliśmy obładowani bronią, sprzętem i żarciem jak wielbłądy. Jako dwaj przedostatni przechodziliśmy przez Aleje ja
i jeden z kolegów z mojego oddziału „Chwatów”. Byłem
ubrany w długi płaszcz jakiegoś SS-mana, w hełmie, z chlebakiem wyładowanym serem i miodem, z pistoletem maszynowym zawieszonym na szyi. Nieśliśmy z kolegą na drążku
megafon. Po dwóch trzecich drogi nóżki megafonu zaczepiły się o porwane druty na jezdni; zrobił się hałas, padliśmy na
ziemię w oczekiwaniu obstrzału. Niemcy jednak widocznie
nie usłyszeli, gdyż nadal panowała cisza. Doszedłem do bramy, oddałem pistolet, drążek od megafonu i wróciłem wyplątać megafon. Po kilku minutach wróciliśmy obaj z megafonem. Na kwaterę dotarłem o godz. 0.30 17 sierpnia. […]

Apolonia Maria Michalska ps. „Sonia”, sanitariuszka „Chwatów” i patroli
megafonowych. Zginęła 30 sierpnia 1944 r. / Apolonia Maria Michalska aka “Sonia”,
paramedic of the “Chwaty” unit and broadcasting patrols. Killed on 30 August 1944
Main Station. We leave at 10 p.m. The patrol commander is junior officer cadet “Siedlecki” [Filip Trzaska]. One
by one we skulk across the street. We spend the rest of the
night at 51 Hoża St. at a dairy and egg cooperative. We
are given coffee, butter, honey, Swiss cheese; in other
words, damn good grub. After this supper we lie down on
some straw and sleep. In the morning I go out with the
commander to check out the terrain for the broadcast. At
about 4 p.m. we run the German broadcast in the direction of Dolina Szwajcarska neighbourhood and the opposite way, towards Ujazdowski Park. I have an adventure
on the way back. We’re weighed down with weapons,
equipment and grub like camels. I and a guy from the
“Chwaty” unit are second-to-last to cross the street. I’m
wearing a long SS officer’s coat, a helmet, carrying a haversack packed with cheese and honey, a machine gun
around my neck. The two of us are carrying the loudspeaker on a pole. Two-thirds of the way along, the loudspeaker legs get caught on some broken wires in the
street; the noise is awful, we fall to the ground waiting for
shots. Apparently the Germans didn’t hear it, all is quiet.
I reach the gateway, hand over my gun, the loudspeaker
pole and turn back to untangle the speaker. A few minutes
later we’re both back with the loudspeaker. […]

27 sierpnia mój dowódca […] złożył mi gratulacje z powodu
awansu na kaprala.
30 sierpnia szykuję sprzęt do dużego patrolu dywersyjnego
na Urząd Telekomunikacyjny przy Nowogrodzkiej. Wyruszamy wieczorem. Przechodzimy szczęśliwie Aleje i zakwaterowujemy się przy Mokotowskiej 52. Śpimy tam na dwóch
tapczanach: „Karcz”, st. strz. „Olek” [Aleksander Górecki],
ja i dwie sanitariuszki „Krystyna” [Kazimiera Bakalarska-Rebandel] i „Sońka” [Apolonia Michalska]. Wieczorem
zmontowaliśmy kolacyjkę pod likierek, który miały dziewczynki, i poszliśmy spać. Rano wyruszyłem z „Karczem”
i dziewczynkami na śniadanie, które ugotowaliśmy u mojej
ciotki przy Wilczej 55, po czym poszliśmy zbadać teren do
„N-ki”. Wybraliśmy jeden z domów przy zbiegu Poznańskiej i Żulińskiego [przemianowany przed wojną fragment
ulicy Żurawiej między Marszałkowską a Poznańską]. Około godz. 16 zainstalowałem sprzęt i zaczynamy. Kilku z naszego oddziału przed audycją otworzyło ogień z pistoletów
maszynowych w celu odwrócenia uwagi nieprzyjaciela od
miejsca zainstalowania sprzętu. Manewr ten udał się, jednakże przy końcu audycji pociągnął za sobą ofiary. Niemcy
otworzyli do nas ogień ze „stockesów” [granatników] na
przestrzeni około 50 m2, ładując nam 25 pocisków. Drugi z
kolei pocisk, przebijając dach, wybuchł koło trójki naszych
wycofujących się spod obstrzału, Pola [„Sońka”] została
śmiertelnie ranna i zmarła kilka minut potem. Oprócz tego
sierżant „Tadeusz” [Wacław Rutkowski] był ranny w rękę
i st. strz. „Olek” draśnięty odłamkiem w nos. Podczas obstrzału znajdowałem się na czwartym piętrze, a po pierwszych wybuchach przeskoczyłem na trzecie, a następnie na
drugie piętro. Cały budynek trząsł się od detonacji […]. Została rozbita jedna ściana frontu budynku, jedno piętro, nie
licząc strychu i dachu. Cały oddział wycofał się po uspokojeniu się obstrzału, zaś „Karcz”, ja i plut. „Wiarus” poszliśmy
powtórzyć audycję. […] Nazajutrz rano odbył się skromny
żołnierski pogrzeb Poli. Została pochowana przy Hożej 54.
W nocy z 1 na 2 września powróciliśmy na kwaterę.
2 września byłem wolny od zajęć. Wieczorem udaliśmy się
z „Karczem” i moim bratem ciotecznym podchor. „Brandtem” do jego mieszkania na Dobrej. Tam został oblany mój
awans kapralski, po czym po gruntownym myciu i goleniu
spałem po raz pierwszy od początku powstania na tapczanie, w pościeli, pod kołdrą itp. Rano po śniadaniu powróciliśmy na Szpitalną. 2 i 3 września lotnictwo i artyleria
przerzuciły swój rejon niszczenia na Śródmieście.
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18 August. Went to my aunt’s in Dobra St., returning
in the afternoon with my brother who was joining the
“Chwaty” unit. Shortly after reaching our quarters we
come under heavy artillery fire. I’m on the second floor
when the building shakes and everything goes dark. At
first we think it’s an aerial bomb because aircraft are circling above. We jump out to rescue the wounded or buried. We rush downstairs in gas masks because the dust is
suffocating. I reach the probable explosion site. Zero visibility. A hole, 1.5 metres in diameter, the noise of falling
plaster, water streaming from broken pipes. Some guys
rush out from the cellar and shout that there’s a live bomb
downstairs in the Adria. Half an hour later we know that
it’s a huge artillery shell, calibre 550 mm, about 2 m long,
weighing 1,200 kg. [It was a shell from a Karl mortar firing from Sowińskiego Park in Wola district. The casing is
currently housed at the Polish Army Museum.] Due to the
possibility of an explosion they tell us to leave the building at once with our stuff. By night-time we were given
quarters at the Palladium cinema (7 Złota St.). However,
they told us that whoever wanted to risk spending the
night upstairs, could. With a few guys and two female liaisons we decided to sleep at the Adria. We were in high
spirits and had some vodka, egg liqueur, Cieleśnicki cordial, liqueurs, and also tinned food; for dessert I made
pasta with marmalade. This all went on with music from
Fot. Archiwum Stolicy

cy audycji „N”. Na audycję wyrusza wyjątkowo dwóch
techników, tj. ja i „Boa”, podchor. „Karcz” oraz kilku ludzi
z bronią. W wybitnie niesprzyjających warunkach, w odległości około 50 m od pozycji niemieckich, instaluję megafon
i nadajemy w ciągu nocy cztery razy. O sile i czystości odbioru świadczy fakt, że audycję tę zrozumiano i słyszano na placu Trzech Krzyży, a również w okolicach ulicy Górskiego.

Sanitariuszka Kazimiera Bakalarska ps. „Krysia” z „Sonią” /
Paramedic Kazimiera Bakalarska aka “Krysia” with “Sonia”
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Fot. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Kąpiel w basenie
przeciwpożarowym na placu
Napoleona. Pierwszy z prawej
„Super”, za nim Feliks Lędzion
ps. „Wołg” / Bathing in the fire
water tank in Napoleona Sq.
“Super” is first from right,
behind him is Feliks Lędzion
aka “Wołg”
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W nocy z 3 na 4 września oddział „Chwatów” przeszedł za
Aleje, ewakuując się z kwater przy Złotej i Przeskok. Grupa
techniczna, w której się znajdowałem, miała przejść nad ranem, lecz z powodu jakichś nieporozumień została pozostawiona swemu losowi. Z rana około godz. 9 otrzymaliśmy na
ulicy Przeskok 4 „udój z ryczących krów”, tj. dostaliśmy
w budynek sześć pocisków. Posypały się belki, cegły i sadze;
zrobiło się ciemno, ale po chwili, nie tracąc humoru, stwierdziliśmy, że u nas jest all right, tylko że trzeba zbierać graty
i „nogować” w stronę Alej. Do godz. 16 przesiedzieliśmy
w oczekiwaniu na przepustkę przez Aleje w cukierni Bułgarskiej przy Chmielnej 5 […]. Po przejściu okazało się, że
po tamtej stronie Alej jest cholerny mortus [niedostatek]
żarcia i kwater. Zakwaterowaliśmy się prywatnie we trzech,
tj. „Karcz”, „Boa” i ja, przy Hożej 14 u moich ciotek. Tam
też pitrasiliśmy obiady z całodziennych zdobyczy, gdyż nasza praca skończyła się z braku prądu. Tak spędzaliśmy czas
do 14 września, którego to dnia „sztukas” goniony przez sowieckiego myśliwca zrzucił cały ładunek bomb na nasz dom.
Mnie w tym czasie nie było, bo udałem się na tzw. szaber.
W nocy poszedłem z kolumną transportową za Aleje na ulicę Prostą po pszenicę. Wróciliśmy nad ranem. Spałem na
Mokotowskiej w schronie z resztkami oddziału „Chwatów”,
gdyż trzy czwarte oddziału poszło na pierwszą linię pod
Sejm jako oddział szturmowy pod dowództwem ppor.
„Asko” [Henryk Bielawski]. Nazajutrz zacząłem się starać
o powrót do oddziału „Chwatów”, gdzie byłem odkomende-

the radio and records. We fell asleep in a blissful mood,
laughing that we were sleeping on a volcano of 400 kg
of TNT contained in the shell. A similar shell exploded at
127 Marszałkowska St. completely destroying a five-storey annexe 40 m long, all the way down to the cellar.
19 August. We changed quarters in the morning due to
work on disarming the shell. […]
25 August. We’re ordered to check out the area opposite BGK [bank] […] to run another German broadcast at
night. Unusually, this time the broadcast involves two technicians, i.e. me and “Boa”, as well as junior officer cadet
“Karcz” and a few armed men. In exceptionally unfavourable circumstances, about 50 m from German positions, I install the loudspeaker and we run four broadcasts
through the night. The broadcast was so powerful and audible that people heard and understood it in Trzech
Krzyży Sq. and also around Górskiego St. …
27 August. My commander … congratulated me on being made a corporal.
30 August. I get equipment ready for a sabotage patrol to the Telecommunications Office in Nowogrodzka
St. We set off in the evening. Having successfully
crossed [Jerozolimskie] Avenue we settle down at 52
Mokotowska St. We sleep on two beds: “Karcz”, senior

rowany przez cały czas do grupy technicznej, w której obecnie nie miałem już nic do roboty. Dowództwo moje nie stawiało mi żadnych trudności i chętnie zgodziło się na moją
translokację.
16 września znalazłem się wśród „Chwatów” przy Wiejskiej 18, a na wieczór poszedłem na służbę na odcinku
przy ulicy Frascati 3. Służbę pełnimy przez 24 godziny, po
czym następną dobę mamy wolną. Poznałem się bliżej
z jednym z „dzielnych” żołnierzy plutonu „Asko” (nasza
nowa nazwa) st. strz. „Nochalem” [Feliks Karczewski]
– dlaczego tak się ochrzcił, to cholera go wie, bo jest całkiem niebrzydki chłopak i wcale nie wygląda na nochala.
Pełnimy razem służbę przy przekopie pod ulicą Frascati
i tam właśnie w ponurej piwnicy zapoczątkowałem pisanie
powyższego.
Humor mamy jak cholera, a ja i Stasiek (właściwe imię „Nochala”) [w rzeczywistości miał na imię Feliks] staliśmy się
symboliczną parą „szabrowników”, gdyż po służbie wolne
chwile spędzamy na łazikowaniu po wszystkich domach na
odcinku i kombinowaniu zapasów żarcia dla kuchni naszego plutonu.
A propos żarcia, muszę nadmienić, że o ile w pierwszych
dniach było luksusowe, później całkiem dostateczne, to
obecnie jest bryndza jak cholera i to taka, że koń by nam
pozazdrościł, bo jemy… pszenicę i… owies. Nie, broń Boże,
kluseczki pszenne, tylko ziarnka pszenicy ugotowane
i okraszone… cukrem, marmoladą lub solą. Fajne, co? No,
ale trudno, wszystko bierzemy na wesoło i nie martwimy
się na zapas.
24 września złapałem małego kota. Mamy go zamiar przerobić na pieczeń. Podobno koty są smaczne. Przekonałem
się o tym nazajutrz i stwierdziłem, że kot w smaku jest podobny do królika. Wobec powyższego zaczęliśmy całą paczką polować na psy i koty. Tu muszę wspomnieć o naszej
dzielnej paczce […]. Jest nas sześciu: „Pach” [Henryk Ducki], „Fetek” [Stefan Bryń], „Nochal”, „Lew” [Piotr Tadeusz
Kowalczyk], „Sławek” i ja. Mamy kwaterę urządzoną w jednym z pokoi na parterze. Śpimy po dwóch na trzech tapczanach. Wspólnie jadamy, popijamy i wojujemy, gdyż stanowimy jedną drużynę pod dowództwem ppor. „Roi”, którego ja
jestem zastępcą. W plutonie nazywają nas „OS” – oddziałem szabrowniczym, gdyż w nocnych i dziennych wypadach
zaopatrujemy pluton w żywność.
30 września zachciało mi się na obiad pieska. Cały dzień
chodziliśmy we trzech, żeby coś upolować, ale właściciele
psów robili takie trudności, że nic się nie udało. Dopiero
wieczorem udało mi się i ze schronu przy Hożej 13 wyprowadziłem na smyczy sympatycznego kundelka imieniem
„Puszek”, którego zastrzeliłem na podwórku i z tą zdobyczą
wróciłem na kwaterę.
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rifleman “Olek” [Aleksander Górecki], me and two female paramedics, “Krystyna” [Kazimiera BakalarskaRebandel] and “Sońka” [Apolonia Michalska]. We put
together supper to go with the liqueur the girls have and
then go to sleep. In the morning I set off with “Karcz”
and the girls to get breakfast, which we cook at my
aunt’s at 55 Wilcza St., after which we go to check out
the terrain for the German broadcast. We choose a
house at the corner of Poznańska and Żulińskiego streets
[...]. At around 4 p.m. I install the equipment and we’re
off. A few guys from our unit opened machine gun fire
to divert enemy attention away from the equipment. This
move was a success but caused casualties near the end
of the broadcast. The Germans opened fire on us from
[grenade launchers] over an area of some 50 sq. metres, sending us 25 grenades. The second one going
through the roof exploded next to three of our people
withdrawing from under fire; Pola [“Sońka”] was mortally wounded and died a few minutes later. In addition,
sergeant “Tadeusz” [Wacław Rutkowski] was wounded
in the hand and shrapnel grazed senior rifleman
“Olek’s” nose. During the barrage I was on the fourth
floor, and after the first explosions leapt to the third and
then the second floor. The whole building shook from
the explosions that came every four seconds … One
wall of the building’s front was demolished, one floor
not counting the attic and roof. The whole unit withdrew
after the fire died down, while “Karcz”, me and platoon
leader “Wiarus” went to repeat the broadcast. … The
next day we had a modest military funeral for Pola. She
was buried at 54 Hoża St. […]
2 September. I’m off duty. In the evening we went
with “Karcz” and my cousin officer cadet “Brandt” to his
place in Dobra St. We celebrated my promotion to corporal, and then after a thorough wash and shave I slept
in a bed for the first time since the uprising started, in
bedclothes, under a duvet etc. After breakfast in the
morning we returned to Szpitalna St. On 2 and 3 September the air force and artillery shifted their destructive
power to the city centre.
On the night of 3-4 September, the “Chwaty” unit
moved beyond [Jerozolimskie] Avenue, evacuating from
their quarters in Złota and Przeskok streets. The technical
group I was in was meant to go over in the morning but
due to some kind of misunderstanding was left to its own
fate. At about 9 a.m. at 4 Przeskok St. we got a “milking
from mooing cows”, i.e. the building was hit by six rockets [from Nebelwerfer launchers that the Poles dubbed
‘cows’ and Allied soldiers in the Sicily campaign called
‘screaming Mimis’ due to the moaning sound they made].
Beams, bricks and soot came down; it went dark but a
moment later, still in good humour, we saw we were all
right, only we had to gather our stuff and leg it towards
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Scena z powstania – rysunek Jerzego Truczki w dzienniku „Supera” / A scene from the uprising – drawing by Jerzy Truczka in “Super’s” diary

1 października o godz. 7 rano ogłoszono zawieszenie broni
dla ludności cywilnej w celu wyjścia z miasta. Korzystając
ze spokoju, udało mi się koło pozycji niemieckich wykopać
kilka kartofli. Na obiad zaprosiliśmy nasze sanitariuszki
i porucznika. Obiad składał się ze wspaniałej pieczeni
z „Puszka”, groszku zielonego, kaszy tatarczanej, duszonej
z tafelkami wątróbki pieskiej, a do tego 1,5 litra pierwszorzędnej wódy, nie licząc musztardy, kompletu talerzy, widelców, noży, a nawet serwetek i kwiatków na stole. W nocy
Niemcy ostrzelali miasto artylerią i granatnikami. Pełniłem
służbę na przekopie przy Wiejskiej razem z „Heniusiem”.
Ponieważ wyczuwaliśmy kapitulację, postanowiliśmy się
z Jurkiem („Heniuś”) trzymać razem.
3 października kapitulacja została podpisana. W tym dniu,
jak i w następnym, zaopatrywaliśmy się w ubrania i żarcie na
drogę, gdyż 5 października mieliśmy wychodzić z Warszawy do stalagu.
5 października z rana zdaliśmy amunicję, a następnie broń
i ruszyliśmy długą kolumną poza Warszawę. Wieczorem po
przebyciu około 20 km dotarliśmy do obozu przejściowego
i punktu załadowania w Ożarowie.

the Avenue. We waited until 4 p.m. for a pass across the
Avenue, sitting at the Bułgarska cake shop at 5 Chmielna St. … Once across, we discovered that there was an
awful shortage of grub and quarters on the other side of
the Avenue. The three of us, “Karcz”, “Boa” and I, decided on private quarters at 14 Hoża St. at my aunts’ place.
There, we cooked dinners from what we found during
the day, since our work was over for lack of electricity.
That’s how we spent the time until 14 September, the day
that a Stuka, chased by a Soviet fighter plane, dropped
its entire load of bombs on our house. I wasn’t there at
the time because I’d gone looting for food.
At night I went with the transport column beyond the
Avenue, to Prosta St. to get some wheat. We returned in
the morning. I slept in Mokotowska St. in a shelter with a
few guys from the “Chwaty” unit, since three-quarters of
the unit had gone to the front line near the Sejm [parliament] as an assault unit under the command of 2nd lieut.
“Asko” [Henryk Bielawski]. Next day I applied to return
to the “Chwaty” unit, from which I’d been detailed to the
technical group where there wasn’t anything to do any
more. My commanders caused no difficulties and were
happy to agree to my transfer.

7 października załadowano nas do wagonów towarowych
i o godz. 13 wyjechaliśmy.
8 października rano przyjechaliśmy do stalagu III C w Altschaumburgu [Alt Schaumburg – Szumiłowo] pod Kistrinem [Küstrin – Kostrzyń] na północ od Frankfurtu nad
Odrą. Tam w ciągu dnia i nocy odwszono nas i wykąpano.
Noc spędziliśmy w wagonach, oczekując odjazdu, który
nastąpił 9 października o godz. 18. Po uciążliwej podróży
11 października przyjechaliśmy do Bremervörde na północ
od Bremen. Do stalagu maszerowaliśmy 13 km. Po rewizji
wprowadzono nas do baraków. Śpimy na kocach na podłodze. Otrzymujemy na obiad bochenek chleba na siedmiu,
paczkę margaryny na dziesięciu, siedem do ośmiu kartofli
gotowanych, pół litra zupy i dwa razy dziennie po pół litra
kawy. Oprócz tego dostajemy łyżkę twarogu lub kiszki, a w
niedzielę konserwy.
13 października dostaliśmy od żołnierzy polskich z 1939 r.
paczki Czerwonego Krzyża Amerykańskiego – po jednej
paczce na sześciu ludzi. To nas poratowało w sytuacji aprowizacyjnej, ale tylko na jakieś dwa dni.
18 października powiedziano nam, że po dezynsekcji szeregowi i st. strzelcy pójdą na roboty rolne jako jeńcy wojenni,
zaś podoficerowie będę mogli iść na ochotnika. Ja z Jurkiem
mamy zamiar się zgłosić. Zawsze można coś prędzej skombinować do żarcia niż tutaj. Obóz jest podzielony drutami,
za którymi są jeńcy amerykańscy, angielscy, francuscy, polscy, jugosłowiańscy, włoscy i bolszewicy.
19 października mam dyżur dla naszej grupy składającej się
z 30 osób. Rano idzie się do kuchni po kawę, potem sprząta salę, leży, pisze się i pali papierosy, o ile ktoś ma. Około
godz. 3-4 po południu będzie obiad. Można coś skombinować dla siebie i kolegów. Udało mi się dostać menażkę zupy
i kilka kartofli, które żeśmy z Jurkiem wrąbali nazajutrz na
śniadanie, po odgrzaniu na prowizorycznej kuchence opalanej torfem.
20 października dyżur ma z kolei Jurek. W kuchni niewiele wykombinował, ale w każdym bądź razie menażkę kartofli na drugi dzień na śniadanie żeśmy mieli. W ciągu dnia
przypominaliśmy sobie dobre warszawskie czasy i Jurek
udzielał mi lekcji ze znajomości silników samochodowych.
Na miłych pogawędkach upływał nam czas. Jurek zaczął
dziś rysować pocztówki do mojego pamiętnika i ozdobił mi
frontową stronę. Poza tym nudy.
22 października – niedziela. Dzień przechodzi tak jak każdy inny. Jedynym urozmaiceniem był zorganizowany wieczorem koncert z występami poszczególnych kolegów. Pod
koniec zabawa odbywała się przy zgaszonym świetle z powodu nalotu. 24 października wyjechało na roboty 180 kolegów z Mokotowa.
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16 September. I’m with the “Chwaty” unit at 18 Wiejska St., and went on duty in the 3 Frascati St. section in the
evening. We do 24-hour stints on duty and then have the
next 24 hours off. I struck up a closer acquaintance with
one of the brave soldiers of the “Asko” platoon (our new
name), senior rifleman “Nochal” [Feliks Karczewski]. We’re
on duty together at the trench across Frascati St. and it’s
there in a murky cellar that I started writing the above.
We’re in a damn good mood and “Nochal” and I have
become a symbolic pair of “looters” because off duty we
spend our free time rambling around all the houses in the
section to gather any grub for our platoon kitchen.
Speaking of grub, I have to mention that though things
were luxurious in the early days and quite decent later,
now they’re damn awful, so awful that a horse would envy
us because we eat… wheat and… oats. Not wheat noodles, God no, but grains of wheat cooked and drizzled
with… sugar, marmalade or salt. Nice, eh? Tough luck, we
take it all with a smile and don’t worry before we have to.
24 September. I caught a small cat. We plan to make it
into a roast. They say cats are tasty. Next day I found out
it was true; a cat tastes similar to rabbit. In view of this, the
whole gang started hunting for cats and dogs. At this point
I have to mention our brave gang … There are six of us:
“Pach” [Henryk Ducki], “Fetek” [Stefan Bryń], “Nochal”,
“Lew” [Piotr Tadeusz Kowalczyk], “Sławek” and me. Our
quarters are in a room on the ground floor. We sleep two
each on three beds. We eat, drink and fight together because we’re one squad under 2nd lieut. “Roja” and me as
his second-in-command. In the platoon they call us “OS”
– the looting unit – because we supply the platoon with
food during expeditions by day and at night.
On 30 September I felt like having dog for dinner.
Three of us wandered all day to hunt something down but
dog owners created such problems that we got nothing.
I wasn’t successful until evening when I led a cute mongrel called Puszek out of the shelter at 13 Hoża St., shot
it in the yard and returned to quarters with my haul.
On 1 October at 7 a.m. they announced a truce for civilians to be able to leave the city. Taking advantage of a
moment’s peace I managed to dig up a few potatoes
near German positions. We invited our female paramedics and the lieutenant to dinner. Dinner was a delicious
roast made from Puszek, peas, buckwheat kasha cooked
with slices of dog liver and to go with it – 1.5 litres of firstclass vodka, not to mention mustard, a full set of plates,
forks, knives and even napkins and flowers on the table.
That night the Germans battered the city with artillery
and grenade launcher fire. I was on duty at the trench in
Wiejska St. with “Heniuś”. Because we sensed the capitulation was coming, Jurek (“Heniuś”) and I decided to
stick together.
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25 października poszliśmy do rejestracji. Dostałem tabliczkę z numerem obozu i moim ewidencyjnym 222697
Stalag X B. Ponadto sfotografowano nas. Rano robiłem
pranie koszuli i kąpielówek. Przy okazji stwierdziliśmy
z Jurkiem, że mamy wszy i dostaliśmy szkorbutu z braku
witamin. Usiłujemy sprzedać nasze zegarki za chleb. Zapisaliśmy się obaj na roboty, jako szoferzy. Nazajutrz zjedliśmy cały chleb, po czym zaczęliśmy jeść drugi chleb za zegarek Jurka.
28 października podzielono nas na grupy strzelców, podoficerów i niezdolnych do pracy. Przyszły do obozu paczki z Argentyny, w przyszłym tygodniu mamy je otrzymać. […]
30 października. Podpisaliśmy deklarację na wyjazd na
roboty.
1 listopada otrzymaliśmy paczki argentyńskie. Jakość i ilość
mniejsza niż w amerykańskich, no ale darowanemu koniowi
w zęby nie zaglądają.
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2 listopada zaproponowano nam ochotniczy wyjazd do Karyntii w Austrii. Bez namysłu zgłosiliśmy się z Jurkiem.
Zdrowy klimat górski i zmiany w trybie życia oraz szukanie
nowych wrażeń to przyczyny naszej natychmiastowej decyzji. […]
5 listopada – niedziela. Wzięto nas do mykwy – wykąpano
i odwszono, czujemy się znacznie lepiej. Prócz tego przydzielono nas do szóstego transportu na wyjazd do Karyntii. Wieczorem napisałem list do Częstochowy i wysłałem kartkę na
paczkę do Szwajcarii.
6 listopada poszliśmy ponownie do kąpieli wraz z ochotnikami na wyjazd, po czym przeszliśmy do nowych baraków.
W tym dniu wymieniłem moje wieczne pióro na 10 papierosów francuskich, za które częściowo kupiliśmy cukru i kartofli na kolację. Część z nich wypaliłem, z papierosami jest bardzo ciężko, tylko za jedzenie, a ponieważ ja wolę jeść, więc
palę bardzo rzadko, raz na pięć dni lub na tydzień.
7 listopada nastąpiło częściowe przemundurowanie, jak
również uzupełnienie bielizny. Cały dzień pracowałem, spisując w magazynach wydawaną bieliznę i mundury. Skorzystałem na tym – mam teraz kurtkę mundurową, spodnie,
koszulę, dwie pary kalesonów, dwie pary onuc i ciepłą kurtkę na watolinie zamiast jesionki. Swoją starą kurtkę sprzedałem za porcję chleba i jednego papierosa. Wieczorem
dostaliśmy drugą połowę paczek argentyńskich. Swoją porcję obrobiłem w ciągu wieczora i następnego dnia, licząc na
to, że będziemy wyjeżdżać, tymczasem wskutek braku
transportu siedzieliśmy nadal w barakach, rozmyślając nad
tym, co się kiedyś jadło i co by się zjadło. Miły temat, ale
niewdzięczny, bo ostatnio prócz chleba racje się wybitnie
zmniejszyły. […]

On 3 October the capitulation was signed. That day
and the next we stocked up on clothes and grub for the
road because on 5 October we were to march out of
Warsaw to the stalag [POW camp].
On 5 October in the morning we handed over our
ammunition, then our weapons and set off from Warsaw in a long column. In the evening, after walking
some 20 km we reached the transition camp and loading station in Ożarów.
On 7 October we were loaded onto railway wagons
and left at 1 p.m.
On the morning of 8 October we arrived at Stalag III
C in Altschaumburg [Alt Schaumburg – Szumiłowo]
near Kistrin [Küstrin – Kostrzyń] north of Frankfurt an
der Oder. There, in the course of a day and a night
they deloused and bathed us. We spent the night in
the wagons waiting for departure, which took place
on 9 October at 6 p.m. After an arduous journey, on
11 October we arrived in Bremervörde north of
Bremen. We marched 13 km to the stalag. After a
search they led us to the barrack huts. We sleep on
blankets on the floor. At dinnertime we get a loaf of
bread for seven men, a stick of margarine for 10, seven to eight boiled potatoes, half a litre of soup and
twice daily half a litre of coffee. Apart from this we get
a spoonful of cottage cheese or black pudding, and
tinned food on Sunday.
On 13 October some Polish soldiers from 1939 gave
us parcels from the American Red Cross – one parcel
for six men. It saved us in the existing food situation but
only for about two days.
18 October. They told us that after insect extermination,
privates and riflemen would be sent out to work on farms
as prisoners-of-war while NCOs would be able to go as
volunteers. Jurek and I plan to volunteer. It’ll be easier to
rustle up something to eat. The camp is divided with wires
behind which there are American, British, French, Polish,
Yugoslavian, Italian and Bolshevik POWs.
19 October. I’m on duty for our group of 30. In the
morning you go to the kitchen for coffee, then you clean
up the room, lie around, write and smoke cigarettes if
you have them. Around 3-4 p.m. it’s dinnertime. You can
rustle something up for yourself and your pals. I managed to get a mess tin of soup and a few potatoes that
Jurek and I guzzled down the next day for breakfast, after heating them on a makeshift peat-burning stove.
20 October. Jurek’s day on duty. He didn’t manage
to get much from the kitchen, but still we had a mess tin
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13 listopada o godz. 10 rano zbiórka i przygotowanie do odjazdu; przeszliśmy w szybkim marszu 13 km do Bremervörde, gdzie załadowano nas po 50 do wagonów. O godz. 15.30
odjechaliśmy. Około godz. 11 wieczorem dojechaliśmy do
Bremen, gdzie stoimy do tej pory. Wydali nam na dzień jedną czwartą bochenka chleba i kiszkę. W wagonie zimno.
Ale żyjemy nadzieją lepszego jutra.
14 listopada o godz. 14 wyjechaliśmy z Bremen. Z wagonów obserwujemy spalone ulice Bremen i kupy gruzów, a na
polach leje po bombach.
15 listopada przejeżdżaliśmy przez Lipsk.
16 listopada o godz. 7 przyjechaliśmy do Kof oddalonego
30 km od granicy Czechosłowacji. Okolica podgórska.
O 4.30 mamy jechać dalej. Na postoju wydano nam dziś większą rację chleba, bo dwa bochenki na siedmiu ludzi, puszkę
konserw na sześciu oraz rano miętę, a w południe grochówkę,
którą żeśmy się rozgrzali. Nastrój wybitnie się nam polepszył.
17 listopada. W żółwim tempie nasz pociąg jedzie dalej;
przejeżdżamy przez Landshut, Mühledorf i dojeżdżamy do
Rosenheimu. […] Przejeżdżamy przez Alpy. Okolice i widonr 8, sierpień August 2014

of potatoes left for breakfast the next day. During the
day we reminisced about the good old Warsaw days
and Jurek gave me some lessons on car engines. Time
passed on friendly chats. Today Jurek started drawing
postcards for my diary and decorated the front page.
Apart from that – boredom.
22 October – Sunday. The day passes like any other.
The only diversion was a concert held in the evening with
performances by the men. Near the end the fun continued with lights off because of an air raid.
On 24 October, 180 guys from [the Warsaw district of]
Mokotów left for forced labour.
25 October. We went to get registered. I got a tag
with the camp number and my ID number 222697
Stalag X B. They also took our pictures. In the morning
I washed my shirt and briefs. Jurek and I discovered we
had lice and had gotten scurvy from a lack of vitamins.
We’re trying to sell our watches for bread. We both
signed up for labour, as drivers. The next day we ate a
whole loaf of bread, and then started eating a second
loaf bought with Jurek’s watch.

On 28 October they divided us into groups of
riflemen, NCOs and those unfit for work. Parcels
from Argentina arrived, we’re supposed to get
them next week. ...
30 October. We’ve signed the declaration on
working as labourers.
1 November. We got the Argentine parcels.
Quality and quantity was poorer than in the
American ones, but you don’t look a gift horse in
the mouth.
2 November. They proposed that we volunteer for labour in Carinthia in Austria. Right away
we volunteered with Jurek. The healthy mountain
climate and a change in lifestyle and seeking
new adventures were the reasons behind our
spur-of-the-moment decision. ...
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5 November – Sunday. They took us to the
baths – washing and delousing us; we feel much
better. Besides that, they assigned us to the sixth
transport leaving for Carinthia. In the evening I
wrote a letter to Częstochowa and sent a parcel
card to Switzerland.
6 November. We went to the baths again
with the volunteers for the departure and then
moved to new barrack huts. Today I exchanged
my fountain pen for 10 French cigarettes, for
some of which we bought sugar and potatoes
Obozowy jadłospis – kartka z dziennika „Supera” / Camp menu – a page from “Super’s” diary
for supper. I smoked some, it’s tough to get cigaki cudowne. Na górach leży śnieg. Obserwujemy to z Jurrettes, and because I’d rather eat I smoke very seldom,
kiem przez wycięte dziury w ścianie wagonu. W nocy jest
once in five days or a week.

tak zimno, że nie można już leżeć na podłodze; siedzimy
w kucki na kocach i plecakach.

20 listopada. Nareszcie, po tygodniu drogi głodni i przemarznięci dojeżdżamy o godz. 12 do Wolfsbergu w Karyntii. Jesteśmy w Stalagu XVIII A. Po rewizji wydano nam
zaraz po trzy czwarte litra zupy, pół bochenka chleba z kiełbasą i serem owczym. Wieczorem jeszcze raz zupa i śpimy
nareszcie na pryczach.

7 November. They gave us a partial change of uniforms and also some underwear. I worked all day listing
the issued underwear and uniforms in the storeroom.
There was a benefit to this: I now have a uniform jacket,
trousers, a shirt, two pairs of long johns, two pairs of foot
wrappings and a padded winter jacket instead of a
spring coat. I sold my old jacket for a ration of bread
and one cigarette. In the evening we got the other half of
the Argentine parcels. I dealt with my portion over the
evening and the next day, counting on our leaving, but
due to a lack of transport we were still in the huts later,
thinking about what we used to eat and what we’d like
to eat. A fine topic but thankless because rations have diminished lately. ...

21 listopada. Moje imieniny. Nie tak je sobie wyobrażałem,
no ale trudno, mam nadzieję, że następne będą inne. Dzisiaj nas wykąpano. Aprowizacja w tym obozie jest o wiele
lepsza, tak ilościowo, jak i jakościowo. Otrzymujemy: chleb

3 November. Assembly at 10 a.m. and preparations
for departure; we quickly marched 13 km to Bremervörde
where they loaded us 50 to a wagon. We left at 3:30
p.m. At around 11 p.m. we arrived in Bremen where

19 listopada. Jedzenia nie ma, pociąg wlecze się beznadziejnie. O godz. 15 przyjeżdżamy do St. Michael. Niemiecka kobieca służba opieki dworcowej nad żołnierzami […] przygotowała gorącą grochówkę i kawałek chleba. Ponieważ stoimy do
nocy, taką samą porcję dostaliśmy jeszcze wieczorem.

na pięciu, rano kawę słodzoną, co drugi dzień na obiad i kolację po trzy czwarte litra zupy. […] W inne dni jeden raz
dziennie zupa, w środę kartofle zamiast obiadu, a w sobotę
kartofle z jarzyną i sosem z mięsem. […] Dostaliśmy po dwa
koce. […]
23 listopada. Zmieniono nam przydział na stałe jako obozu
macierzystego z Sandbostel Stalag X B na Wolfsberg Stalag
XVIII A. Obóz jest położony malowniczo, otoczony górami
z ośnieżonymi szczytami, które są pokryte w trzech czwartych
lasami świerkowymi, w dolinie olbrzymie sady owocowe. Obóz
nieduży, w porównaniu do poprzedniego – 10 razy mniejszy
(Sandbostel około 25 tys. jeńców). Znajdują się tutaj: Anglicy,
Francuzi, Włosi, bolszewicy, no i my. Polaków łącznie z grupą,
która przyjechała tydzień przed nami, jest 575. Ogłoszono, że
w końcu przyszłego tygodnia będą nas wysyłać grupami na komenderówki [drużyny robocze]. Tymczasem z Jurkiem mamy
zamiar zacząć robić szopkę na Boże Narodzenie. […]
26 listopada w niedzielę została odprawiona msza św. w zaimprowizowanej w baraku kaplicy przez będącego w niewoli księdza włoskiego. Udzielił nam absolucji i korzystając
z tego, byłem u Komunii Świętej. […]
28 listopada. Zamieniłem jedne spodnie i mundur i mam
obecnie bluzę angielską, a Jurek ma szyć jednakowe dwie furażerki i krawaty do koszul. Dziś dostaliśmy po dwa listy
i po dwie kartki do pisania i mamy dostać nalepki na paczki. Wysłałem jedną kartę do Częstochowy, a drugą do Grodziska Mazowieckiego […].
30 listopada – Andrzeja. Z rana złożono życzenia wszystkim solenizantom. Od dzisiaj na obiady i kolacje chodzimy
z menażkami i numerkami do kuchni, a nie przywożą nam
ich tak jak dotychczas. Po południu zaczęła się szczegółowa
rewizja osobista, po czym plutonami odprowadzono nas do
nowych baraków. Zrewidowano tylko dwa plutony, a resztę
odłożono na następny dzień.
1 grudnia. Od rana zaczęto nas rewidować, a przed obiadem
byliśmy już na nowym miejscu. Każdy pluton ma swoją szterbę [może od niemieckiego sterben – „umierać”; w znaczeniu
„umieralnia”] na 50 ludzi z trzypiętrowymi pryczami. Tylko
że są tu pluskwy. Mieszkam z Jurkiem na trzecim piętrze od
ściany szczytowej, na której na razie pluskiew nie widać. Przekonałem się o tym w nocy, gdyż nic mnie nie ugryzło.
3 grudnia – niedziela, rano była msza odprawiona przez kapelana włoskiego. Kupiliśmy dziś z Jurkiem za porcję chleba
kilogramową puszkę pszenicy, którą po pognieceniu na stole ugotowaliśmy jako kaszę na słodko. Z drugiej części zrobiliśmy sobie deser. Przypalona lekko pszenica z cukrem
z dodatkiem margaryny. Na obiad była jak poprzedniej niedzieli wspaniała grochówka. Tym razem dostaliśmy po trzy
czwarte litra zupy. […]
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we’re still standing. They gave us a quarter of a loaf of
bread and some black pudding for the day. It’s cold in
the wagon. But we live in hopes for tomorrow.
14 November. We left Bremen at 2 p.m. From the
wagons we look at the burnt-out streets of Bremen and
piles of rubble, and bomb craters in the fields.
15 November. We passed through Leipzig.
16 November. At 7 a.m. we arrived in Kof, 30 km
from the Czechoslovakian border. A foothill region.
We’re to continue onwards at 4:30 p.m. During the stop
they issued us a bigger bread ration today, two loaves
for seven men, one tin of meat for six, and mint tea in the
morning and pea soup at noon, which gave us warmth.
Our mood improved greatly.
17 November. At a snail’s pace, our train moves on;
we roll through Landshut, Mühledorf and reach Rosenheim. ... We cross the Alps. The region and the sights
are wondrous. There’s snow on the mountains. We see
this with Jurek through holes in the wagon wall. It’s so
cold at night that we can no longer lie on the floor; we
squat on blankets and knapsacks.
19 November. There’s no food, the train is dragging
along horribly. At 3 p.m. we arrive in St. Michael. The
German women’s station service for soldiers ... made us
hot pea soup with a slice of bread. Since we stay there
till the night, we get the same portion in the evening.
20 November. Finally, after a week-long journey,
hungry and cold, at noon we arrive in Wolfsberg in
Carinthia. We’re in Stalag XVIII A. After being searched
we get 3/4 of a litre of soup, half a loaf of bread with
sausage and sheep’s cheese. Soup again in the evening
and finally we are asleep in our bunks.
21 November. My name day. It’s not like I imagined
it, but too bad, I hope the next one’s different. They
bathed us today. The food supply is much better in this
camp, both in quantity and quality. We get: a loaf of
bread for five men, sweetened coffee in the morning,
3/4 of a litre of soup every second day for dinner and
supper. ... On the other days it’s soup once a day, on
Wednesday potatoes instead of dinner and on Saturday
potatoes with vegetables and a meat sauce. ... They
gave us two blankets each. ...
23 November. They changed our posting permanently from Sandbostel Stalag X B to Wolfsberg Stalag XVIII A. The camp is picturesquely located, surrounded by mountains with snow-covered peaks,
covered in three-fourths with spruce forests, with huge
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6 grudnia. Na obiad były dziś kartofle z sosem mięsnym.
Postanowiliśmy z Jurkiem zrobić sobie ucztę na św. Mikołaja. Kupiliśmy surowych kartofli i zrobiliśmy wspaniałe pyzy
okraszone margaryną, a z (kluszczanki) po dodaniu sosu
z obiadu, kilku kartofli i okraszeniu margaryną zrobiłem
pierwszorzędną zupę. […]
11 grudnia. Wczoraj wyjechała od nas grupa kolegów
z Pongau w liczbie 260. Dziś rysowałem – siedząc przy
oknie w baraku dobrze opalonym, gdyż na dworze mróz
– jeden z otaczających nas ośnieżonych szczytów, z których
najwyższy liczy 2144 m n.p.m., zaś nasz obóz leży na wysokości 1300 m n.p.m. […]
13 grudnia. Była komisja z Arbeitsamtu i wybrała 75 jako
pierwszą partię na komenderówki.
15 grudnia. Spisano nową partię na komenderówki w liczbie 156, w tym ja również. Mieliśmy odjeżdżać 16 grudnia rano, ale z powodu braku transportu siedzimy jeszcze
16 i 17 grudnia na miejscu w obozie. Korzystając z tego, w
niedzielę 17 grudnia narysowałem jeszcze jeden ze szczytów
otaczających obóz.
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18 grudnia o godz. 9 rano załadowano nas do wagonów po
40. W wagonie były piece i węgiel, tak żeśmy nie marzli. Na
dwa dni dostaliśmy 1 kilogram chleba i 20 dkg kiełbasy.
19 grudnia o godz. 21 przyjechaliśmy do stacji Sterntal
[Taborišče Šterntal; Strnišče (obecnie Kidričevo) – na terenie dzisiejszej Słowenii] położonej na przyłączonych do Rzeszy terenach Jugosławii. Klimat suchy, wyżynna równina na
horyzoncie, na północy góry. […]
21 grudnia o 5.30 rano pobudka, na śniadanie rzadka zupa
z kukurydzy i odjazd samochodami do roboty. Od 7 rano
pracujemy na mrozie do godz. 16 przy rozlewie i załadunku beczek z benzyną, a część nosi skrzynki z wagonów po
40 kg. Głodni i zmarznięci wracamy do baraków. Tu dostaliśmy znów zupę i chleb, na drugi dzień prócz tego ser
szwajcarski.
22 grudnia. Rano tylko kawa i odjazd do pracy. Czuję się
źle. W pracy zasłabłem i z polecenia Hauptmana, do którego się zwróciłem, przewieziono mnie końmi do lekarza
w obozie, który stwierdził u mnie przepuklinę wodną i kazał mi przyjść do siebie jeszcze raz o godz. 16 w celu dokończenia operacji wypompowania wody. Po zabiegu poczułem się znacznie lepiej. Jednakże zaczęło mi dolegać
ucho i gardło.
23 grudnia z powodu temperatury zostałem w baraku. Wigilia – dostaliśmy litr zupy i chleb z margaryną na cały
dzień. Wieczorem szefowie plutonów składają życzenia
chlebem.

fruit orchards in the valley. The camp’s small compared
to the previous one - 10 times smaller (Sandbostel had
about 25,000 POWs). The prisoners held here are
Brits, French, Italians, Bolsheviks and us. The Poles,
counting the group that arrived a week before us,
number 575. We’ve been told that late next week
they’ll send us in groups to [work details]. In the meantime, Jurek and I intend to start working on a Nativity
play for Christmas. ...
26 November. Mass was celebrated on Sunday in a
chapel improvised in a barrack hut by an Italian priest
POW. He gave us absolution and taking advantage of
this, I went to Holy Communion. ...
28 November. I’ve exchanged a pair of trousers and
the uniform and now have an English jacket, while Jurek
will make us two identical forage caps and ties to go
with our shirts. Today we got two letters and two cards
each to write, and we’re to get parcel labels. I sent
one card to Częstochowa and the other to Grodzisk
Mazowiecki ...
30 November – St. Andrew’s Day. In the morning we
said happy name day to all [the Andrews]. From today
we go for our dinner and supper with mess tins and
number tags to the kitchen, they don’t bring us the meals
like before. A thorough personal search began in the afternoon, after which we were led to new huts platoon by
platoon. Only two platoons were searched, the rest were
left for the next day.
1 December. They started searching us from morning,
and before dinner we were in a new place. Each platoon has its szterba [perhaps from the German sterben,
to die; in the sense of a “dying room”] for 50 people
with three-tier bunks. Only, there are bedbugs here. I live
with Jurek on the third tier next to the end wall, where
there aren’t any bedbugs yet. I found this out at night
when nothing bit me.
3 December - Sunday. Mass celebrated by the Italian
chaplain in the morning. With a bread ration, today
Jurek and I bought a 1-kilo tin of wheat which we crushed
on the table and cooked as a sweet kasha. We made
the other half into dessert – slightly burnt wheat with sugar and some margarine. Like last Sunday, there was delicious pea soup for dinner. This time we got 3/4 of a litre of soup each. ...
6 December. Potatoes with meat gravy for dinner today. Jurek and I decided to get us a feast on St. Nicholas Day. We bought some raw potatoes and made excellent dumplings drizzled with margarine, and out of
the water from boiling them and the dinner gravy, a few
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24 grudnia. Leżę nadal, rano mam 38,7°, a wieczorem 39,7°.
W nocy zmarł kolega, który w pierwszym dniu pracy zaziębił się i dostał zapalenia płuc.
25 grudnia. Leżę, temperatura mi spadła, boli mnie ucho
i gardło. Co dzień przychodzi do nas lekarz niemiecki i bada, kwalifikując zdolnych do pracy i chorych. […]
30 grudnia. Dziś udało mi się skombinować kilka kartofli
i usmażyłem 15 placków kartoflanych, które mi bardzo smakowały. Od dzisiaj jestem przeniesiony na izbę chorych.
Nasz Oberfeldfebel mówił, że mamy jechać do Wolfsbergu,
ale dopiero w przyszłym tygodniu, bo tamtejszy obóz został
zbombardowany.

potatoes and some margarine I made a really great
soup. ...
11 December. Yesterday a group of 260 guys from
Pongau left us. Today I sketched – sitting at the window
in the well-heated barrack hut, because it’s frosty – one
of the surrounding snowy peaks, the highest of which is
2,144 m above sea level, whereas our camp lies at
1,300 m above sea level. ...
13 December. A commission from the Arbeitsamt came
and chose 75 as the first group for the [work detail].

31 grudnia – sylwester. Czuję się znacznie lepiej, ale nadal
jestem na izbie chorych. Na obiad był gulasz z kartoflami.
O północy wachmani zaczęli strzelać na wiwat na powitanie nowego roku – 1945.

15 December. A new group was signed up for the [work
detail], numbering 156, including me. We were meant to
leave on 16 December in the morning but for lack of transport are sitting here in the camp on 16 and 17 December.
Seizing the opportunity, on Sunday 17 December I drew
one more of the peaks surrounding the camp.

1 stycznia 1945 r. Zaczynam po trochu dobrzeć. Angina mi
przeszła. Na izbie chorych jestem tylko na przepuklinę, tak
że do pracy nie chodzę. Co dzień z kolegą pitrasimy placki,
kartofelki itp.

18 December. At 9 a.m. they loaded us 40 to a wagon.
The wagons had stoves and coal, so we weren’t cold. For
two days, we got 1 kilo of bread and 200 grams of
sausage.
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5 stycznia. Wspólnymi siłami we trzech ugotowaliśmy dziś
klusek, prócz tego poprzedniego dnia sprzedałem koszulę za
chleb i boczek, tak że sobie trochę podjadłem. Ceny są tu
dla nas korzystniejsze niż w poprzednich obozach, gdyż tu
za cenę skarpetek można otrzymać to, co w Sandbostel za
zegarek.
8 stycznia – badania lekarskie i kwalifikacja na wyjazd do
Wolfsbergu.
9 stycznia rano ładują nas na samochody i wyjeżdżamy
przez Marburg do Leibnitz, gdzie czekamy od godz. 1 do
10 wieczorem na pociąg. Jedziemy całą noc i cały następny dzień. Muszę dodać, że żywności na drogę nie dostaliśmy, tylko to, cośmy w drodze sprzedali przypadkowo
[…].
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19 December. At 9 p.m. we arrived at Sterntal station
[Taborišče Šterntal; Strnišče (today Kidričevo) – in today’s Slovenia] situated in Yugoslavian territory annexed by the [German] Reich. Dry climate, a flat upland
on the horizon, mountains in the north. ...
21 December. Reveille at 5:30 a.m., watery maize
soup for breakfast and off by car to work. We work in the
frost from 7 a.m. to 4 p.m. filling and loading barrels with
petrol, some of us carry 40-kilo crates from rail wagons.
We return to barracks hungry and cold. Here we again
get soup and bread, the next day also Swiss cheese.

10 stycznia wieczorem o godz. 8.30 przyszliśmy do obozu
w Wolfsbergu, który przed trzema tygodniami został zbombardowany. Było 54 zabitych (Francuzi, Anglicy, Włosi).

22 December. Just coffee in the morning and off to
work. I feel ill. I fainted at work and the Hauptman, to
whom I went, ordered that they take me by horse to the
doctor in the camp, who found it was a hydrocele and
told me to come back at 4 p.m. to finish the operation to
pump out the water. After the treatment I felt much better, but I started having pain in my ear and throat.

11 stycznia po rewizji nareszcie dostaliśmy zupę i chleb. Zaległego chleba nie dali nam. Tego samego dnia badanie
przez lekarza włoskiego, a 12 stycznia przez lekarza niemieckiego. Ja nie byłem jeszcze badany na skutek pomyłki i niepodania mnie na wykazie.

23 December. Due to a fever I stayed in barracks.
Christmas Eve – we got a litre of soup and bread with
margarine to last the whole day. In the evening the platoon heads wished everyone a happy holiday with
bread [instead of the traditional wafer].

13 stycznia byłem u lekarza niemieckiego, który dał mi kategorię D.U.B. (odpoczynek w obozie) i od tego czasu siedzę
w baraku.

24 December. I’m still in bed, with 38.7 °C in the
morning and 39.7 °C in the evening. A man who caught
a cold on the first day of work and then got pneumonia
died in the night.

16 stycznia odjechała znów grupa 25 na komenderówkę.
Od tego dnia pracuję w naszym dowództwie obozu w charakterze „pisarza nadwornego”.
19 stycznia przeprowadziłem się do sztabu dowództwa. Jest
nas tu sześciu, nastrój bardzo przyjemny. Wolno nam chodzić po obozie. Wieczorem chodzę nieraz do kantyny po piwo, a w niedzielę byłem raz w kinie na filmie francuskim,
wejście – 1 RM, piwo 1 litr – 1 RM. Wieczorem miłe pogawędki z Anglikami.
21 stycznia. Wielki kiermasz w obozie francuskim. O godz.
15.30 w sali teatru przy dźwiękach orkiestry. W nastroju
bynajmniej nie obozowym spędziliśmy czas do wieczora.
W międzyczasie wskutek zaprószenia ognia czy przegrzania
się belek od piecyka spłonął sąsiedni barak Anglików.
22 stycznia. Dostałem kartę od stryjka Mietka – wiadomość o wysłaniu paczki. Podobne wieści dostałem
12 stycznia z Częstochowy, ale paczek dotychczas nie
otrzymałem. Odpisywanie zaś w obecnej sytuacji wojennej
nie ma sensu, gdyż listy tam już nie dojdą. W międzyczasie dostaliśmy wiadomość do obozu, że zostały wysłane dla
nas paczki kanadyjskie z obozu X B. Więc czekamy.

25 December. I’m in bed, the fever’s down, my ear
and throat ache. A German doctor comes every day to
check us and classify us as fit for work or sick. ...
30 December. Today I managed to rustle up a few potatoes and I fried 15 potato pancakes that I really enjoyed.
I’ve been moved to the sick bay as of today. Our Oberfeldfebel said we’re to go to Wolfsberg but not until next week
because the camp over there has been bombed.
31 December – New Year’s Eve. I feel much better but
am still in the sick bay. It was goulash with potatoes for
dinner. At midnight the Wachmans started firing in the air
to welcome the new year – 1945.
1 January 1945. I’m starting to get well. The tonsillitis
is gone. I’m only in the sick bay for the hydrocele, so
I don’t go to work. Every day this other guy and I make
pancakes, cook potatoes etc.
5 January. Three of us together made dumplings today, while the previous day I sold a shirt for bread and
bacon, so I ate quite well. The prices here are better

Rysunki w dzienniku wykonane przez autora. Z prawej widok
gór wokół obozu w Wolfsbergu / Drawings in the diary made
by the author. On the right a view of the mountains around
the Wolfsberg camp

30 stycznia. Byłem dziś rano u lekarza niemieckiego na badaniu i dał mi skierowanie do szpitala, w którym jestem od
dnia dzisiejszego. Wieczorem byłem u Włochów, którzy poczęstowali mnie kolacją składającą się z ryb, chleba i sera.
[…]. Przyszły do nas paczki z medykamentami z Genewy.
Dziś przybył do obozu trzeci z kolei kolega, który uciekł
z komenderówki ze Sterntalu. Ogółem uciekło dotychczas
ośmiu, trzech złapano.
31 stycznia. Dziś po południu robiono mi zabieg pompowania wody, po którym mam leżeć dwa dni.
1 lutego. Pobrano mi krew do badania na opad. Wynik był
13/4 (bardzo dobry).
7 lutego mieliśmy duże urozmaicenie. Był przelot bombowców amerykańskich i atak myśliwców na stację w Wolfsbergu. Widać było daleki wielki pożar, a na stacji zniszczono
cztery lokomotywy. W tym samym czasie na stacji pracowało 10 naszych kolegów, którzy poszli wyładowywać wagon
paczek amerykańskich, kanadyjskich, francuskiego CK i
egipskich. Jutro mają nam dać po jednej paczce kanadyjskiej
wraz z przydziałem papierosów. Po tych wiadomościach nastrój wspaniały. Nareszcie papierosy! No i żarcie. […].
8 lutego wydano nam część z paczki kanadyjskiej i po 100
papierosów. Kupiłem sobie buty, a prócz tego coś do żarcia.
Codziennie gotuję obiad, np. kartofle podsmażane z salmonem lub konserwami, zupę śliwkową z makaronem lub
kluski na mleku itp. W poniedziałek 12 lutego ugotowali
nam na kuchni pierwszy raz ryż, który zjadłem z dżemem
pomarańczowym.
15 lutego. Codziennie mniej więcej w godz. od 10 do 15
mamy przeloty setek samolotów amerykańskich, które na
miasto i okolice zrzucają co dzień kilka bomb. Ponieważ jest
piękna słoneczna pogoda, więc w godzinach południowych
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than in the previous camps because here you can get
for a pair of socks what you got in Sandbostel for a
watch.
8 January. Medical exam and I’m qualified to travel to
Wolfsberg.
9 January. In the morning they load us onto vehicles and
we go through Marburg to Leibnitz where we wait from
1 to 10 p.m. for the train. We travel all night and the whole
of next day. I need to add that we weren’t given any food
for the trip, only whatever we randomly sold on the way ...
10 January. At 8:30 p.m. we arrived at the Wolfsberg
camp which was bombed three weeks ago; 54 were
killed (French, British, Italians).
11 January. After a search we finally got some soup
and bread. They didn’t give us the outstanding bread.
An exam by an Italian doctor the same day, and on
12 January by a German doctor. I haven’t been checked
yet due to an error and my name not being on the list.
13 January. I went to the German doctor who gave
me the D.U.B. category (rest in camp) and I’ve been sitting in the hut.
16 January. A group of 25 went away again to the
[work detail]. From today I’m working in our command
headquarters as a “court scribe”.
19 January. I’ve moved to the staff headquarters.
There are six of us here, in good moods. We’re allowed
to walk around the camp. In the evening I sometimes go
to the canteen for beer, and on Sunday I once went to the
cinema to see a French film, admission – 1 RM, 1 litre of
beer – 1 RM. Nice chat with the Brits in the evening.
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21 January. A great fair in the French camp, at 3:30
p.m. in the theatre room to the sound of an orchestra. We
spent time until the evening in a very non-POW camp
mood. In the meantime, whether by someone accidentally starting a fire or over-heating of the beams near the
stove, the English hut next door burnt down.
22 January. A card came from Uncle Mietek – news
that he’s sent a parcel. I got similar news from
Częstochowa on 12 January, but no parcels have come
yet. Replying in the present war situation is pointless because the letter won’t get there. In the meantime we got
news at the camp that Canadian parcels for us had been
sent from camp X B. So we wait.
30 January. I went to the German doctor today for an
exam and he sent me to the hospital, where I’m staying as
of today. I went to the Italians in the evening, who treated
me to a supper of fish, bread and cheese. ... Parcels with
medications from Geneva arrived. Today the third guy of
those who escaped from the [work detail] in Sterntal arrived in the camp. In all, eight have escaped so far, three
have been caught.
31 January. This afternoon I had treatment to pump
out the water, after which I’m to lie down for two days.
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siedzę w koszuli przed barakiem i się opalam. Dziś gotowałem kartofle puré na mleku i na obiad podsmażane na maśle.
Podobno przyszedł znów wagon paczek. [...]
Z tym wagonem to była lipa. Przyszedł wagon, ale pusty,
do załadowania paczek dla kolegów na komenderówce.
19 lutego. Dziś dostajemy paczki amerykańskie. Kupiłem
mąki, kartofli, makaronu, jajko. Wieczorem zrobiłem wspaniały omlet, który mi przypomniał dobre czasy domowe
i popiłem kakao z mlekiem.
24 lutego. Dostaliśmy nowe sorty mundurowe. Obecnie
mamy pierwszorzędne bluzy amerykańskie, koszule khaki
i wełniane, trykotowe kalesony. Mamy dostać jeszcze
spodnie, skarpety itp. Kupiłem dziś zegarek kieszonkowy.
27 lutego. „Z braku laku”, czyli żarcia, zegarek opchnąłem,
zarabiając 100 proc.
9 marca. 5 marca dostaliśmy znów paczkę i 100 papierosów.
Gospodarzę teraz z jednym z kolegów, naszym sanitariuszem. Dziś mieliśmy na obiad makaron i budyń waniliowy
z kremem czekoladowym. Kupiłem zegarek na rękę.

1 February. They took a blood sample to check my
ESR level. The result was 13/4 (very good).
7 February. A great diversion today. American bombers flew overhead and fighter planes attacked the station
in Wolfsberg. You could see a huge fire in the distance,
and four locomotives were destroyed at the station. Ten
of our men were working at the station at the time, unloading a wagon of parcels from America, Canada, the
French Red Cross and Egypt. Tomorrow they say they’re
giving us one Canadian parcel each with a cigarette ration. After this news we’re in a great mood. Finally cigarettes! And grub. ...
8 February. They issued us part of the Canadian parcel and 100 cigarettes each. I bought myself some boots
and something to eat besides. I cook dinner every day,
e.g. potatoes fried with salmon or tinned meat, prune
soup with noodles or noodles with milk etc. On Monday
12 February the kitchen cooked us rice for the first time,
which I had with orange jam.
15 February. Every day from about 10 a.m. to 3
p.m. we see hundreds of American aircraft fly by, dropping several bombs daily on the town and environs. Because it’s beautiful and sunny, around noon I sit in my
shirt in front of the hut and sunbathe. Today I made
mashed potatoes with milk and for dinner fried them in

10 marca – sobota. Anglicy wypożyczyli nam patefon Paillarda z płytami. Graliśmy cały wieczór. Ponadto koledzy
grali w ping-ponga.
15 marca. Od dwóch dni boli mnie cholernie ząb. Wieczorem wyrwał mi go lekarz dentysta Włoch.
18 marca – niedziela. Poszedłem dziś z 31 kolegami i jednym z podoficerów niemieckich na spacer w góry. Pogoda
wspaniała. Byliśmy trzy godziny. Po południu byłem na meczu piłki nożnej. Jutro wyjeżdżają koledzy na komenderówki. W obozie mają zostać tylko chorzy i kat. D.U.B. Także
jutro mają być paczki.
23 marca. Wczoraj byłem na stacji Paketstelle w celu wysłania paczek dla kolegów na komando. Z powodu alarmu poszedłem w góry. Byłem sam w górach ponad pięć godzin.
Pogoda wspaniała. Poznałem jednego z miejscowych Słoweńców, z którym poszliśmy sobie coś zjeść i wypić. Poza
tym poznałem jedną Słowenkę kruczej urody, która czas nalotu spędzała również w górach.
1 kwietnia. Święta wielkanocne – jeszcze jedne święta w niewoli, z dala od domu. Ale chyba już ostatnie, bo wszystko
przemawia za tym. Święta urządzaliśmy sobie z kolegą. Były,
w porównaniu ze świętami Bożego Narodzenia, wspaniałe,
gdyż mieliśmy nawet ciasto, a poza tym na święta mieliśmy paczkę amerykańską, tak że niczego nam specjalnie nie
brakowało. Humor również dopisywał, pogoda była upalna
tak jak u nas w lipcu lub sierpniu. Korzystając z tego, większa
część siedziała w kąpielówkach przed barakiem i się opalała.
W pierwszy, jak i w drugi dzień świąt przelatywały jak co
dzień setki bombowców, których akcję słyszeliśmy z daleka,
a ponadto myśliwce ostrzeliwały stację z broni pokładowej.
2 kwietnia pierwszy raz od dawien dawna widzieliśmy cztery samoloty węgierskie (niemieckie), które przelatywały nad
obozem.
6 kwietnia. Przyjechało dziś 30 kolegów z ewakuowanej
przed wejściem wojsk sowieckich komenderówki w Sterntalu. Pociąg został zaatakowany w drodze przez samoloty,
z broni pokładowej. 12 spośród naszych zostało zabitych,
m.in. mój kolega Wojtek Fournier. Jurek Truczka był ciężko
ranny w rękę, plecy i podobno ma przestrzelone płuco, ale
trzymał się dobrze. Został wraz z innymi odtransportowany
do szpitala w Klagenfurcie. Dziś wieczorem wyjechała część
kolegów, ewakuując się do Markt Pongau.
7 kwietnia. Dzisiaj następny transport ewakuacyjny w liczbie 30 wyjechał od nas. W poniedziałek 9 kwietnia mam iść
z grupą zdrowych na piechotę w kierunku zachodnim,
w liczbie około 20 ludzi. Zostanie tylko lazaret. Obóz angielski również idzie pieszo w przyszłym tygodniu. Część
bolszewików już wyjechała.
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butter. I give the regular dinners to the Bolsheviks. They
say another wagon of parcels has arrived but I don’t
know what kind.
The wagon rumour was false. A wagon came but it
was empty, for loading with parcels for the guys on the
[work detail].
19 February. Today we got American parcels. I bought
flour, potatoes, noodles, an egg. In the evening I made myself a delicious omelette that reminded me of the good times
at home and I washed it down with cocoa and milk.
24 February. We got new kits. Now we have excellent
American jackets, khaki shirts and woollen knitted long
johns. We’re to get trousers, socks etc. too. I bought a
pocket watch today.
27 February. For want of something better, namely
food, I flogged the watch at a 100 per cent profit.
9 March. On 5 March we got a parcel again and 100
cigarettes. I now “keep house” with another of our men,
a paramedic. Today we had noodles and vanilla custard
with chocolate cream. I bought a wristwatch.
10 March – Saturday. The English lent us a Paillard
gramophone with discs. We played it all evening. The
guys also played ping-pong.
15 March. I’ve had a hell of a toothache for two days.
An Italian dentist pulled the tooth in the evening.
18 March – Sunday. Today I went with 31 of the guys
and a German NCO for a walk in the mountains. Lovely
weather. We were away for three hours. In the afternoon
I went to a football game. Tomorrow the guys are going
away to the [work detail]. Only the sick and D.U.B. category are staying in the camp. Also tomorrow we’re expecting parcels.
23 March. Yesterday I was at the Paketstelle station to
send parcels to the guys in the [work detail]. Because of
the alarm being sounded I went into the mountains. I was
alone in the mountains for over five hours. Lovely weather. I met a local Slovenian and we went to have a bite
and something to drink. Besides that I met a Slovenian
woman with raven hair who was also waiting out the air
raid in the mountains.
1 April. Easter – another holiday in captivity, far
away from home. But probably the last, because all
the signs are there. We organized ourselves Easter
with this other guy. Compared to Christmas, it was
wonderful because we even had cake, and besides
we had an American parcel for Easter so we lacked
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13 kwietnia. Na razie sprawa ewakuacji została odłożona. Przeniesiono nas tylko do baraku włoskiego. Mieszkam
w małym pokoiku. Jest nas w nim tylko pięciu.
19 kwietnia. Wczoraj byłem u lekarza niemieckiego i dostałem kat. A – zdolny do transportu i ewakuacji. Poza tym
wczoraj byłem na cmentarzu, a w czasie alarmu w górach
przez sześć godzin. U jednego z bauerów zjedliśmy sobie we
trzech „niewąski” obiadek, jajecznica, kiełbasa biała, mleko,
szpinak z kartoflami, a na deser ciasteczka z miodem. Przyszły dla nas paczki z obozu X B. Dziś mają być wydane.
23 kwietnia. Dziś przyszła lista na wyjazd ewakuacyjny.
Jutro mam wyjeżdżać. Dostaliśmy bieliznę, a jutro przy odjeździe mamy dostać po dwie paczki.
24 kwietnia. Wyjeżdżamy o godz. 8 wieczorem. Przesiadka
w Zeltwek, San Michael.

30

25 kwietnia cały dzień siedzimy w lasku koło stacji Selzthal
w oczekiwaniu na pociąg. Mamy jechać dalej o godz. 9.30
wieczorem. Wyjechaliśmy pociągiem wojskowym o godz. 8
wieczorem z transportem Flakartyl. Około godz. 10.30 wieczorem pociąg stanął na małej stacyjce Stein. Parowóz odczepiono i pojechał dalej, a myśmy pozostali na bocznicy.
Około godz. 12 w nocy przyjechał pociąg osobowy, ale z powodu natłoku uciekinierów i wojska pojechało tylko trzech
„Postów”, czterech Serbów i jeden Polak. Nocujemy na stacyjce, a o 6 rano odjazd w kierunku na Bischofshofen pociągiem osobowym. Od godz. 10 rano do godz. 2 po południu
stoimy z powodu alarmu na małej stacyjce i siedzimy nad
rzeką, posilając się „z lekka”. O godz. 3 po południu dojeżdżamy do Bischofshofen, skąd 9 km idziemy pieszo do obozu w Markt Pongau, gdzie jesteśmy o godz. 5 po południu.
27 kwietnia. Nocowaliśmy w Vorlagrze, a dziś po kąpieli
jesteśmy już w baraku. Jest tutaj dużo kolegów z Wolfsbergu i komenderówki z Linzu. Gospodaruję z dwoma kolegami i dajemy sobie jakoś radę. Jestem trochę niezdrów na
żołądek.
30 kwietnia. Amerykanie zajęli Salzburg i są 60 km od nas.
Przyjeżdżają koledzy z pracy. O godz. 17.15 wpadają na salę.
Ponieważ leżę, powstaje dla mnie niezrozumiałe zamieszanie, jakieś radosne okrzyki. „Kapitulacja Niemiec!” – Ribbentrop podobno w Londynie. Apelu już dziś nie ma. […]
Nastrój radosny.
2 maja. Okrzyk był nieco przedwczesny, ale Hitler podobno
zginął w Berlinie. Mussolini i 17 przywódców zostało rozstrzelanych. Niemcy zwrócili się do Anglii o kapitulację.
Toczą się rozmowy w Szwecji. Wczoraj do naszego obozu
przyjechał, również jako jeniec wojenny, w otoczeniu wyższych oficerów angielskich nasz Wódz Naczelny, generał
Bór-Komorowski.

practically nothing. We were also in good spirits, the
weather was hot like July or August [in Poland]. Seizing the opportunity, most of us sat in our trunks in front
of the hut sunbathing. On Easter Sunday and also
Monday hundreds of bombers flew over as usual, we
heard their action from afar, and fighter planes fired at
the station from on-board guns as well.
2 April. For the first time in ages we saw four Hungarian
(German) planes flying over the camp.
6 April. Today 30 guys arrived from the [work detail] in
Sterntal, evacuated before the Soviet forces got there.
The train was attacked by aircraft on the way, with fire
from on-board guns. Twelve of our guys were killed, including my friend Wojtek Fournier. Jurek Truczka was seriously wounded in the arm, the back and apparently
shot through the lung, but he hung on. He and the others
were taken to the hospital in Klagenfurt. Some of the
guys left tonight, evacuated to Markt Pongau.
7 April. Today another evacuation transport left with
30 men. On Monday 9 April I’m to go with a group of
healthy men on foot westwards, about 20 of us. Only the
sick bay will stay. The English camp is also going on foot,
next week. Some of the Bolsheviks have already left.
13 April. The matter of evacuation has been postponed.
They only moved us to the Italian barrack hut [...] I live in
a small room. There’s just five of us there.
19 April. I went to the German doctor today and got
category A – fit for transport and evacuation. Besides
that, yesterday I was in the cemetery and in the mountains
for six hours during an air raid. At a farm three of us had
a “square” meal of scrambled eggs, white sausage, milk,
spinach with potatoes, and honey biscuits for dessert. Parcels came for us from camp X B. They’re to be issued
today.
23 April. The evacuation list came today. We leave tomorrow. We’ve been given underwear, and tomorrow on
departure we’re to get two parcels each.
24 April. We leave at 8 p.m. We change in Zeltwek,
San Michael.
25 April. We sit all day in the woods near Selzthal station waiting for the train. ... We left on a military train at 8
p.m. with a Flak Artillery transport. Around 10:30 p.m.
the train stopped at the tiny Stein station. The engine was
detached and went off while we were left on the siding.
Around midnight a passenger train came along but due
to the crowd of refugees and soldiers, only three “Posts”,
four Serbs and one Pole got on. We spend the night at

the station and at 6 a.m. leave towards Bischofshofen by
passenger train. From 10 a.m. to 2 p.m. we stop at a
small station because of an alarm and sit on the riverbank, “refreshing” ourselves a little. At 3 p.m. we reach
Bischofshofen, from where we walk 9 km to the camp in
Markt Pongau, arriving at 5 p.m.
27 April. We spent the night in the Vorlager and today
after bathing we are in barracks. There are lots of men
here from Wolfsberg and the [work detail] in Linz. I “keep
house” with two guys and we’re doing alright. I’ve got a
slight stomach upset.
30 April. The Americans have taken Salzburg and are
60 km from us. Colleagues from work arrive. They rush into the room at 5:15 p.m. Since I’m lying down, I hear confusion I don’t understand, joyful cries. “Germany’s surrendering!” – apparently Ribbentrop’s in London. No
assembly today. ... Great joy.

Kartka z dziennika – „książka adresowa” stworzona przez autora po wyzwoleniu obozu /
A page from the diary – an “address book” the author put together after the camp’s liberation

2 May. The cries were slightly premature, but they say
Hitler died in Berlin. Mussolini and 17 leaders were executed. The Germans asked Britain for a surrender. Talks
are in progress in Sweden. Yesterday our Commander-inChief, General Bór-Komorowski came to our camp, also
as a POW, surrounded by high-ranking British officers.

Spodziewamy się Amerykanów lada chwila. W obozie jest już
zorganizowana policja angielska, by w wypadku odstąpienia
Niemców objąć po nich służbę bezpieczeństwa. Wczoraj dostaliśmy paczki amerykańskie – 3 kg. Obecnie we trzech mamy takie zapasy jedzenia, jakich nie mieliśmy od początku
niewoli. Widać, że wojna się kończy, gdyż jeńcy w obozie mają wszystkiego znacznie więcej niż Niemcy.

4 May. The news of Hitler’s death is confirmed by the
German press. Yesterday because of a public holiday
the Germans let us off work, and there was even a
Hauptman from this camp at the solemn mass in the
morning. Today, after two weeks of journeying on foot
from Wolfsberg, my friend Joseph Atkinson from the English camp arrived. The German army is fleeing in fear.
The Americans are not meeting with any serious resistance because the Germans want to defend themselves
only from the Bolsheviks.
We expect the Americans at any moment. An English
police force is already organized in the camp so that if the
Germans withdraw, they can take over the security duties
in the camp. Yesterday we were issued American parcels
– 3 kg. At present the three of us have food reserves larger than at any time since we were taken prisoner. You can
tell the war is ending because the POWs in the camp have
much more of everything than the Germans.

8 maja. Dziś wyszedłem na spacer w stronę Bischofshofen.
Na drodze spotykam kolegów jadących zdobytym samochodem niemieckim. Wsiadamy i jedziemy do Pongau. Przy wjeździe do obozu radosna niespodzianka: na 10 minut przed nami do obozu wjechały pierwsze oddziały amerykańskie.

8 May. Today I left for a walk towards Bischofshofen.
On the way I met some of the guys driving a seized German vehicle. We got on and drove to Pongau. At the
camp entrance there’s a joyful surprise: 10 minutes before, the first American units drove into the camp.

16 maja. Od 9 maja mam samochód Opel Blitz i codziennie
całą paczką jeździmy na wycieczki. Byliśmy w Salzburgu,
Kaprunie, Pöham, Werfen, Lend itp. W Lend miałem przy-

16 May. Since 9 May I’ve had an Opel Blitz and every
day we take trips with the whole gang. We’ve been
to Salzburg, Kaprun, Pöham, Werfen, Lend etc. In Lend

4 maja. Wiadomość o śmierci Hitlera potwierdziła prasa
niemiecka. Wczoraj z powodu święta narodowego Niemcy
zwolnili nas od zajęć, a rano na mszy był nawet Hauptmann
z tutejszego obozu. Dziś przyszedł po dwutygodniowej wędrówce pieszej z Wolfsbergu mój przyjaciel z obozu angielskiego Joseph Atkinson. Wojsko niemieckie w popłochu
ucieka. Amerykanie nie napotykają poważniejszego oporu,
gdyż Niemcy chcą się bronić tylko przed bolszewikami.

nr 8, sierpień August 2014

31

godę, gdyż Amerykanie nie pozwolili nam wyjechać z tej
miejscowości. Dopiero po 24 godzinach udało mi się wykombinować przepustkę i wrócić samochodem do Pongau.

I had an adventure because the Americans wouldn’t let
us leave the town. It took me 24 hours to get a pass and
return to Pongau by car.

19 maja. Wczoraj wieczorem wróciłem z Oberpöham, gdzie
byłem 36 godzin. Jest tam 12 osób – Polaków, w tej liczbie
cztery sympatyczne dziewczynki. Spałem jedną noc od początku niewoli w pościeli na puchowej poduszce. Dziś poszedłem z kolegą w góry na wycieczkę. Po drodze przygadaliśmy sobie jedną Niemkę, która obiecała oprowadzić nas po
okolicy, gdyż jest pierwszorzędną alpinistką i dokładnie zna
okoliczne góry. Okolice są cudowne, pogoda również, więc
korzystamy ze swobody i całe dnie spędzamy w górach.

19 May. Last night I returned from Oberpöham where I’d
stayed 36 hours. There are 12 people there – Poles, including four nice young girls. This was the only night since I was
taken prisoner that I slept in bedclothes on a down pillow.
Today a friend and I went hiking in the mountains. On the
way we chatted up a German woman who promised to
show us around the area because she was an expert climber and knew the surrounding mountains very well. The area
is marvellous, the weather too, so we take advantage of our
freedom and spend whole days in the mountains.

25 maja. Ostatnio byłem w Goldeggu, gdzie spotkaliśmy
sporą grupę Polaków. Jest tam piękne jezioro, w którym się
kąpaliśmy. Nocowałem z kolegami u bauerów. Dziś przeprowadziliśmy się do namiotów po Anglikach, którzy wyjechali do Anglii. Przyjechał do nas major z armii polskiej
z Anglii.
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3 czerwca. Przyjechało do nas 27 oficerów i od dziś dowództwo batalionu objęli oficerowie. Dostałem funkcję od
podpułkownika – mam być podoficerem obserwacyjnym
łącznie z prowadzeniem samochodu. Na razie nie wiem, na
czym to ma polegać, ale zobaczymy.
18 czerwca. Życie nasze powoli zaczyna się normować. Rano apel – zajęcia różnego rodzaju do południa, po czym czas
wolny, który spędzamy bądź w obozie, gdy nie ma pogody,
bądź na spacerach. Co dzień chodzimy również do kawiarni na „czarną” i na muzyczkę. Poznałem z Tońkiem bardzo
miłą i sympatyczną wiedenkę, z którą spędzamy popołudnia. Korzystam przy tym dużo ze względu na konwersacje
w języku niemieckim. […]
22 czerwca. Wczoraj kupiłem za 500 marek śliczny, maleńki aparat radiowy. Tońko wyjechał do szwagra do Murnau.
Ponieważ miałem trzy aparaty radiowe, jeden podarowałem… Pani Greta odwiedza nas codziennie. Ma wybitny dar
zjednywania sobie wszystkich. Umówiliśmy się, że po wojnie musimy się zobaczyć. Ponadto dostałem jej zdjęcia. Niedobrze… zaczyna mi się coraz bardziej podobać.
24 czerwca. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że doszło do porozumienia między rządami i Rosjanie mają się wycofać z Polski. Przy wiadomościach tych była obecna pani Greta.
Maleństwo, ze wzruszenia aż się popłakała. Wieczorem
w wigilię św. Jana było zorganizowane ognisko obozowe.
Dziś imieniny mojej Mateczki – żebym choć wiedział, co
z Nią jest i gdzie jest. Czy w domu – czy dom stoi? Rano byłem w kościele (niedziela) na mszy odprawianej przez naszego kapelana. Była ze mną pani Greta. Po obiedzie byliśmy
razem na otwarciu świetlicy w koszarach, po połączeniu
z zabawą taneczną, ale po krótkim czasie wycofaliśmy się

25 May. I was in Goldegg lately where we met a largish group of Poles. There’s a beautiful lake there that we
went swimming in. I and my friends spent the night at a
farm. Today we moved into the tents left by the Brits who
are returning to the UK. A major from the Polish army in
Britain has come to see us.
3 June. Twenty-seven officers arrived and from today
the officers are in command of the battalion. I got my appointment from the lieutenant-colonel – I’m to be an observer NCO, including driving a car. I don’t know yet
what this involves, but we’ll see.
18 June. Our life is slowly getting back to normal. Assembly in the morning – all kinds of activities until noon,
then free time that we spend in the camp when the weather’s bad or go hiking. Every day we also go to the café
for black coffee and music. Tońko and I met a very nice
and friendly Viennese woman with whom we spend our
afternoons. This has great benefits because we converse
in German. ...
22 June. Yesterday I spent 500 marks on a lovely tiny
radio, Tońko left to join his brother-in-law in Murnau.
Since I had three radios, I gave one away... Miss Greta
visits us daily. She has a great talent for winning everyone
over. We agreed that we had to meet up after the war. In
addition, I got some pictures of her. Not good...I’m starting to like her a lot.
24 June. Yesterday we learnt that an agreement had
been reached among the governments and that the Russians are supposed to withdraw from Poland. Miss Greta
was present when the news came. Poor little thing, she
was so moved she cried. On the eve of St. John’s Day we
had a camp bonfire. Today is my Mama’s name day – if
only I knew what was happening to her and where she
was. Is she home – is the house standing? I went to church
in the morning (Sunday) to attend mass celebrated by our
chaplain. Miss Greta went with me. After dinner we went

z tej zabawy ze względu na towarzystwo. Płeć piękna – była
niezbyt piękna. Pongau nie ma zbyt dużo elegantek i wytwornych pań. Popołudnie spędziliśmy aż do wieczora
z Wackiem i panią Gretą u nas w pokoju przy radiu.
11 lipca. Pogoda z rana nędzna – pochmurno. O godz. 8 rano wychodzimy na wycieczkę. Wstępujemy po „kotkę”, gdyż
wczoraj żeśmy się umówili, że pójdziemy na jeden z niższych
szczytów – a na najwyższy z otaczających Pongau. Droga
dość dobra bez stromizn. Od połowy góry idziemy w chmurach i po śniegu. Szalenie miłe uczucie – lipiec – ubrani lekko, koszule z zawiniętymi rękawami, a pod nogami śnieg, a
mimo to ciepło. Marsz w górę był utrudniony złą widocznością. Chmury i mgła – w rezultacie dają deszcz. Tak też i było, a poza tym całe podszycie mokre, toteż wkrótce byliśmy
mocno zmoczeni, ale nie straciliśmy humoru i fasonu. Obiad
zjedliśmy u Bambra na czterech piątych wysokości góry. Powróciliśmy bardzo zadowoleni o godz. 7 wieczorem. Przynieśliśmy z sobą Almrausch – kwiat wysokogórski.
W ostatnim tygodniu stała się aktualna sprawa powrotu do
Polski lub wyjazd do Italii do armii gen. Andersa. Ja osobiście mam zamiar jechać do Włoch. Wyjazd ma podobno nastąpić między 18 a 22 lipca.

Janusz Kulesza

together to the opening of the club room in barracks which
included a dance, but after a short while we backed out
because of the company. The fair sex...wasn’t all that fair.
Pongau doesn’t have many elegant and refined ladies.
We spent the afternoon with Wacek and Miss Greta in
our room listening to the radio until evening.
11 July. Poor weather in the morning – cloudy. At 8
a.m. we set off on a trip. [...] Yesterday we agreed to
climb one of the lower peaks – and the highest of those
surrounding Pongau. The road’s good without steep
slopes. From halfway along we climb in clouds and snow.
A greatly pleasant feeling – July – light clothing, shirtsleeves rolled up, snow under our feet but it’s still warm.
The uphill march was made harder by poor visibility.
Clouds and fog – the result is rain. And so it came down,
and also the undergrowth was all wet so we were soon
soaked but our spirits and panache never flagged.
[...] We returned very happy at 7 p.m. We brought
Almrausch – a mountain flower – with us.
In the final week the matter of returning to Poland or
going to Italy to join General Anders’ army became urgent. Personally, I intend to go to Italy. They say departure will be between 18 and 22 July.

(1922-2010), kapral, ps. „Super”, przed wojną ukończył
Gimnazjum im. Władysława IV, w czasie okupacji zdobył zawód radiotechnika i aż
do wybuchu Powstania pracował w Państwowych Zakładach Tele-Radiotechnicznych.
Z jego ankiety złożonej w Muzeum Powstania Warszawskiego w roku 1997 wiadomo,
że został zaprzysiężony 28 lipca 1944 r. jako żołnierz Oddziału Osłonowego BIP
KG AK „Chwaty”. Drugiego dnia powstania odkomenderowany jako radiotechnik
do patroli megafonowych. Od 16 września w składzie utworzonego z „Chwatów”
plutonu „Asko” walczył w okolicach placu Trzech Krzyży w ramach batalionu
„Miłosz”. Po kapitulacji przebywał w kilku obozach jenieckich. W lipcu 1945 r.
wstąpił do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech, z którym znalazł się
w Wielkiej Brytanii. Po rozwiązaniu Korpusu pozostał na wyspach brytyjskich.
W 1950 r. zmienił nazwisko na John Kenning. Aż do emerytury pracował jako
elektrotechnik w zakładach Davy Instruments w Sheffield.
Janusz Kulesza (1922-2010), corporal, codename “Super”, graduated from Władysław IV
High School before the war. During the Nazi occupation he trained as a radio
technician and worked at a radio factory up to the Warsaw Uprising. His questionnaire submitted to the Warsaw Uprising Museum in 1997 shows that he was sworn in
on 28 July 1944 as a soldier of the “Chwaty” covering unit of the Home Army (AK)
Information and Propaganda Bureau (BIP). As a radio technician he was detailed to
broadcasting patrols on the uprising’s second day. From 16 September, as part of
the “Asko” platoon formed out of the “Chwaty” unit, he fought in the vicinity of
Trzech Krzyży Sq. in the “Miłosz” battalion. After the uprising surrendered he
was sent to several POW camps. In July 1945 he joined the 2nd Polish Corps in
Italy with which he ended up in the United Kingdom. After the corps was disbanded he remained in the British Isles. In 1950 he changed his name to John
Kenning. He worked as an electrical technician at Davy Instruments in Sheffield.
nr 8, sierpień August 2014
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Zestaw megafonowy używany przez powstańców składał się z akumulatora,
megafonu i wzmacniacza / A loudspeaker set used by the insurgents
comprised a battery, the speaker itself and an amplifier

Krzysztof Jaszczyƒski
Kiedy lektor powstańczej audycji
odczytywał aktualne informacje
z frontów – przemilczane zwykle
przez niemiecką propagandę
– na stanowiskach nieprzyjaciela
panowała cisza. Gdy jednak zaczynał
mówić o rychłej klęsce Niemców
w Warszawie i nawoływał ich
do poddania się, zaczynał się ostrzał

Fot. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Janusz Kulesza „Super”, autor
publikowanych na poprzednich
stronach wspomnień, był technikiem
w patrolach megafonowych. Poniżej
prezentujemy tekst o tym, w jakich
warunkach nadawane były audycje
dla ludności podczas Powstania
Warszawskiego

N

a początku 1942 r. wewnątrz Biura Informacji
i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej
(BIP) powołano Wydział Propagandy Mobilizacyjnej kierowany przez kpt. Tadeusza Żenczykowskiego
ps. „Kania”. Jedną z komórek wydziału był Podwydział Propagandy Mobilizacyjnej o kryptonimie „Rój”, którego zadaniem było przygotowanie propagandy wojskowej na okres
planowanego powszechnego powstania. „Rojem” kierował
kapitan Zygmunt Ziółek ps. „Sawa”. Podwydział podzielony
był na działy, a te na referaty.
Wewnątrz działu A (informacyjno-filmowego) powołano
referat megafonowy dowodzony przez Czesława Kotlarczyka ps. „Czema”. Przewidywano, że w momencie wybuchu
powstania w Warszawie referat będzie realizował swoje zadania za pomocą stworzonego przez Niemców systemu megafonów ulicznych (zwanych przez warszawiaków szczekaczkami), którego centrala znajdowała się w pałacu Brühla, oraz
przenośnych zestawów megafonowych. Do momentu wybuchu powstania w warsztacie braci Majchrzaków na Pradze
wyprodukowano około 90 takich megafonów, większość
składowana była w zakładzie Autoobsługa na Woli (niedaleko dzisiejszej siedziby Muzeum Powstania Warszawskiego).
Prawdopodobnie już w 1942 r. rozpoczęto formowanie
Oddziału Osłonowego „Chwaty”, który w czasie powstania
miał zabezpieczać miejsca postoju centrali BIP i jego agend
– takich jak centrala megafonów ulicznych, patrole megafonowe, laboratorium filmowe czy radiostacja. Dowódcą tego
oddziału został wspomniany Zygmunt Ziółek ps. „Sawa”.
Dzięki danym z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, wspomnieniom i pamiętnikom udało się
zidentyfikować około 60 osób, w tym łączniczki i sanitariuszki, które potwierdzały swoją przynależność do
„Chwatów”. Według Ziółka, zgrupowanie liczyło trzy plutony, którymi dowodzili Franciszek Jabłoński ps. „Wilk”,
Mieczysław Całka ps. „Miecio” i Henryk Całka ps. „Wiarus”. Zastępcą dowódcy oddziału był Kazimierz Plebaniak
ps. „Sęk”. „Chwaty” miały również własny sanitariat składający się z trzech patroli.
nr 8, sierpień August 2014

Janusz Kulesza “Super”, the author
of memoirs from the uprising,
was a technician on roadcasting
patrols. Below is a text about how
broadcasts for the public were run
during the Warsaw Uprising

Broadcasting
Patrols
in Action
Krzysztof Jaszczyƒski
When the announcer of the insurgent broadcast
read out current news from the front lines
– which German propaganda usually passed
over – there was silence at the enemy positions.
But when he started talking about the imminent
defeat of the Germans in Warsaw and called
on them to surrender, the gunfire would begin

I

n early 1942, a Mobilization Propaganda Division was
established within the Home Army (AK) Information
and Propaganda Bureau (BIP). Its head was Captain
Tadeusz Żenczykowski codename “Kania”. Mobilization
Propaganda Subdivision “Rój” was one of the units, tasked
with preparing military propaganda for the time of the
planned general uprising. “Rój” was headed by Captain
Zygmunt Ziółek codename “Sawa”. The subdivision was
divided into departments, and they into sections.
A broadcasting section was formed within Department A (information and film), headed by Czesław
Kotlarczyk codename “Czema”. The plan was that
when the uprising broke out in Warsaw, the section would
perform its tasks using the Germans’ system of street loudspeakers (Varsovians called them yappers), of which the
broadcasting station was in Brühl Palace, and portable
loudspeaker sets. By the time the uprising broke out the
Majchrzak brothers’ workshop in Praga district had made
about 90 such loudspeakers, most of which were stored at
the Autoobsługa car workshop in Wola district (not far
from where the Warsaw Uprising Museum is today).
The “Chwaty” [in Polish: persons brave, smart, energetic] covering unit probably started being formed as early
as 1942, its planned task for the uprising being to secure
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Patrole megafonowe ruszają do akcji,
ulica Przeskok. Od lewej: patrol nr 1:
Tadeusz Pereświet-Sołtan ps. „Karcz”,
Janusz Kulesza ps. „Super”, Marian
Stępniak ps. „Nitka”, Feliks Lędzion
ps. „Wołg”, NN ps. „Wicher” i NN;
patrol nr 2: Ludwik Szumlewski
ps. „Selim”, Kazimierz Cywiński
ps. „Szlafroczek”, Józef Nowak
ps. „Kulesza” i dwóch
niezidentyfikowanych żołnierzy
„Chwatów”. Za nimi widoczny patrol nr 3
z dowódcą Mieczysławem Ubyszem
ps. „Wik” / Broadcasting patrols set off
on an operation, Przeskok St. From left:
Patrol 1: Tadeusz Pereświet-Sołtan aka
“Karcz”, Janusz Kulesza aka “Super”,
Marian Stępniak aka “Nitka”, Feliks
Lędzion aka “Wołg”, NN aka “Wicher”
and NN; Patrol 2: Ludwik Szumlewski
aka “Selim”, Kazimierz Cywiński
aka “Szlafroczek”, Józef Nowak
aka “Kulesza” and two unidentified
soldiers of the “Chwaty” unit. Behind
them is Patrol 3 with its leader
Mieczysław Ubysz aka “Wik”

Jednym z zadań bojowych „Chwatów” 1 sierpnia 1944 r.
było przejęcie centrali megafonów ulicznych w pałacu
Brühla. Pałac, będący siedzibą gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera oraz kwaterą sztabu gen. Reinera Stahela, komendanta wojennego Warszawy, miał dostatecznie silną obronę i dlatego słabo uzbrojony oddział
„Chwatów” wspierany przez żołnierzy z innych jednostek,
mimo kilkukrotnego ataku, nie zdołał go zdobyć. Po wycofaniu się w okolice placu Napoleona (obecnie Powstańców
Warszawy) żołnierze „Chwatów” brali udział m.in. w walkach o Pocztę Główną. Nieudana próba przejęcia centrali
megafonów ulicznych zmusiła kierownictwo referatu megafonowego do zmiany planów i utworzenia patroli megafonowych. Były to patrole piesze, gdyż gęsta sieć barykad uniemożliwiała zastosowanie samochodów z zainstalowanymi
megafonami. Dzięki brawurowej akcji drużyny „Chwatów”
dowodzonej przez st. sierż. Franciszka Jabłońskiego „Wilka”
udało się w nocy z 1 na 2 sierpnia, mimo niemieckiego
ostrzału, przewieźć z Autoobsługi do siedziby referatu w budynku Adrii 10 megafonów. 3 sierpnia weszło więc do akcji
sześć patroli megafonowych dowodzonych przez sierżanta
Henryka Bielawskiego ps. „Asko”. Każdy z patroli miał swojego dowódcę, który zarazem odczytywał komunikaty:
w patrolu nr 1 był nim Tadeusz Pereświet-Sołtan „Karcz”,

any place where the BIP headquarters and agencies were stationed – such agencies including the street loudspeaker broadcasting station, broadcasting patrols, a film laboratory and a
radio station. The head of this unit was the aforementioned
Zygmunt Ziółek codename “Sawa”.
Thanks to data from the Warsaw Uprising Museum, memoirs and diaries, it has been possible to identify about
60 people, including female liaison officers and paramedics,
who confirmed they’d been members of the “Chwaty” unit.
According to Ziółek, the group comprised three platoons led
by Franciszek Jabłoński codename “Wilk”, Mieczysław
Całka codename “Miecio” and Henryk Całka codename
“Wiarus”. The unit’s deputy commander was Kazimierz
Plebaniak codename “Sęk”.
One of the “Chwaty” unit’s combat missions on 1 August 1944 was to seize the street loudspeaker broadcasting station at Brühl Palace. The palace, headquarters
of Warsaw district governor Ludwig Fischer and the staff office of Gen. Reiner Stahel, Warsaw’s war commander, had
quite strong defences. The poorly armed “Chwaty” unit supported by soldiers from other units was unable to seize it despite launching several attacks. After withdrawing to the region of Napoleona Sq. (today Powstańców Warszawy – Warsaw

w patrolu nr 2 – Mieczysław Ubysz „Wik”, w patrolu nr 3
– Ludwik Szumlewski „Selim”, w patrolu nr 4 – Zbigniew
Laskowski „Leszczyński”, w patrolu nr 5 – Filip Trzaska
„Siedlecki”, w patrolu nr 6 – Wojciech Mencel „Paweł
Janowicz”.
Pierwsze pięć patroli operowało na obszarze Śródmieścia
Północnego i Powiśla, natomiast patrol „Janowicza” działał
na terenie Śródmieścia Południowego. Większość audycji
nadawana była dla ludności wewnątrz obszaru zajętego przez
powstańców, jedynie patrole nr 1 i 5 działały również w bezpośredniej bliskości nieprzyjaciela, nadając w ramach tzw. akcji „N” audycje po niemiecku (a także po rosyjsku dla oddziałów RONA). Poza dowódcą w skład patroli megafonowych
wchodził technik (jak np. autor drukowanych w tym numerze wspomnień Janusz Kulesza „Super”) oraz trzech lub czterech żołnierzy „Chwatów” pełniących w zasadzie funkcję tragarzy niosących megafon, akumulator, wzmacniacz i szpule
z kablem. W wypadku nadawania audycji w pomieszczeniach
zamkniętych, schronach czy piwnicach zamiast dużego megafonu używano niewielkiego głośnika.
Audycja trwała zwykle 10-15 minut i rozpoczynała się od
puszczenia płyty z „Warszawianką” lub marszem, po czym
lektor podawał przygotowane przez BIP informacje o sytunr 8, sierpień August 2014

Insurgents’ – Sq.), “Chwaty” soldiers took part in the battles for the Main Post Office, for example. The failed attempt to seize the street loudspeaker broadcasting station
forced the leaders of the loudspeaker section to change
their plans and form broadcasting patrols. These were
foot patrols because the dense network of barricades
made it impossible to use vehicles carrying loudspeakers.
Thanks to a daring operation by a “Chwaty” group led
by staff sergeant Franciszek Jabłoński “Wilk”, 10 loudspeakers were transported from the Autoobsługa workshop to the section headquarters in the Adria building on
the night of 1-2 August despite German fire. Thus, on 3
August six broadcasting patrols under sergeant Henryk
Bielawski codename “Asko” went into action. Each patrol
had a commander who also read out the announcements. In Patrol 1 this was Tadeusz Pereświet-Sołtan
“Karcz”, in Patrol 2 – Mieczysław Ubysz “Wik”, in Patrol
3 – Ludwik Szumlewski “Selim”, in Patrol 4 – Zbigniew
Laskowski “Leszczyński”, in Patrol 5 – Filip Trzaska “
Siedlecki”, in Patrol 6 – Wojciech Mencel “Paweł
Janowicz”.
The first five patrols operated in North Śródmieście
and Powiśle districts, whereas “Janowicz’s” patrol was
active in South Śródmieście. Most of the broadcasts

Fot. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014
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Od lewej: Tadeusz Pereświet-Sołtan ps. „Karcz”, lektor patrolu nr 1; Mieczysław Ubysz
ps. „Wik”, lektor patrolu nr 2; Ludwik Szumlewski ps. „Selim”, lektor patrolu nr 3;
oraz Henryk Bielawski ps. „Asko”, dowódca patroli megafonowych. Podczas odprawy
na podwórku kamienicy Wedla przy ulicy Szpitalnej 8 / From left: Tadeusz Pereświet-Sołtan aka “Karcz”, Patrol 1 announcer; Mieczysław Ubysz aka “Wik”, Patrol 2
announcer; Ludwik Szumlewski aka “Selim”, Patrol 3 announcer; Henryk Bielawski
aka “Asko”, commander of the broadcasting patrols. Briefing in the yard
of the Wedel [chocolate manufacturer’s] building at 8 Szpitalna St.
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acji na frontach i w Warszawie oraz komunikaty władz powstańczych. Czytał również wiersze. W Archiwum Akt
Nowych zachowało się kilka raportów „Pawła Janowicza”,
dzięki którym możemy się dowiedzieć, jaki był program takich audycji. I tak 26 sierpnia „Janowicz” raportował: Godz.
17 przy ul. Mokotowskiej róg Wilczej. Program: 1. front Warszawy, 2. front zachodni i wschodni, 3. uwagi o ryczących krowach, 4. wiersz „Żądamy amunicji”. Audycja 10-minutowa.
Publiczności – skrzyżowanie ulic – stosunkowo dużo 200-300
osób. Po zakończeniu wiersza wygłoszonego gościnnie przez
ob. Leszczyńskiego rozległy się oklaski. Wniosek, że dobra literatura chwyta. Technicznych przeszkód nie było.
O ile audycje dla ludności stolicy były (poza możliwym
ostrzałem przez „krowy”) w miarę bezpieczne, o tyle audycje „N”, nadawane blisko stanowisk wroga, narażone były
na bezpośredni ostrzał. W początkowej części audycji, gdy
lektor odczytywał informacje z frontów (przemilczane zwykle przez niemiecką propagandę) na stanowiskach nieprzyjaciela panowała cisza, lecz gdy zaczynał mówić o rychłej
klęsce Niemców w Warszawie i nawoływał do poddania się,
zaczynała się strzelanina. W czasie jednego z takich ostrzałów zginęła sanitariuszka Apolonia Michalska „Sonia”; była
jedyną śmiertelną ofiarą patroli megafonowych w czasie akcji. Jej śmierć opisał „Super” w swoim pamiętniku. Natomiast 13 września, w czasie odpoczynku, od kuli niemieckiego snajpera zginął Wojciech Mencel „Janowicz”.
W nocy z 3 na 4 września Wydział Propagandy BIP, a z
nim i patrole megafonowe oraz oddział „Chwatów” zostali
ewakuowani do Śródmieścia Południowego w okolice ulicy

were meant for the population within the area controlled
by the insurgents, only Patrols 1 and 5 operated close to
enemy positions as well, broadcasting in German (and
also in Russian for RONA troops). Besides the commander, the broadcasting patrols included a technician (e.g.
the author of the memoirs in this issue – Janusz Kulesza
“Super”) and three or four “Chwaty” soldiers whose role
was basically to carry the loudspeaker, battery, amplifier and spools of cable. If the broadcasts were in closed
spaces like shelters or cellars, a small speaker was used
instead of a street loudspeaker.
A broadcast usually lasted 10-15 minutes and started with a recording of the “Warszawianka” song
or a march, after which the announcer read the news
the BIP had provided about the situation on the front
lines and in Warsaw as well as the uprising authorities’

Zdjęcia: Kadry z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Mieczysław Ubysz ps. „Wik” prowadzi audycję nadawaną z budynku
przy ulicy Jasnej, naprzeciwko gmachu Filharmonii / Mieczysław Ubysz aka “Wik”
running a broadcast from a building in Jasna St. opposite the Philharmonic

Mokotowskiej. Wkrótce po upadku elektrowni i odcięciu
dostaw prądu praca patroli stała się niemożliwa. Działała
jednak powstańcza radiostacja Błyskawica, w której spikerami byli niektórzy lektorzy patroli megafonowych. Dziesiątego września dowódcą „Chwatów” został Henryk Bielawski
„Asko”. Trzy dni później oddział wszedł w skład batalionu
„Miłosz” jako samodzielny pluton „Asko” i walczył w rejonie ulic Frascati – Wiejska, aż do kapitulacji. W czasie walk
o budynek YMCA przy ulicy Konopnickiej zginął Mieczysław Całka „Miecio”.
Warto wspomnieć i o innych działaniach żołnierzy
„Chwatów”. Z racji przydziału jako jednostki osłonowej
BIP w pierwszym okresie powstania pełnili głównie
funkcje wartownicze w budynkach zajmowanych przez
Biuro w kwartale ulic Marszałkowska, Świętokrzyska, Jasna, Moniuszki oraz hotelu Victoria na placu Dąbrowskiego
nr 8, sierpień August 2014

announcements. He would also read poems. The Central
Archives of Modern Records house a few of “Paweł
Janowicz’s” reports thanks to which we know what the
programme of these broadcasts was like. On 26 August
“Janowicz” reported: “7 p.m., Mokotowska corner of
Wilcza St. Programme: 1. Warsaw front, 2. western and
eastern front, 3. remarks about mooing cows [Nebelwerfer launchers that the Poles dubbed ‘cows’ and Allied soldiers in the Sicily campaign called ‘screaming Mimis’
due to the moaning sound they made], 4. poem “We
Demand Ammunition”. 10-minute broadcast. Audience –
street intersection – sizable, 200-300 people. The poem
recited in a guest performance by Mr Leszczyński was
followed by applause. Clearly, good literature catches
on. No technical obstacles encountered”.
Whereas broadcasts for the civilian population were
relatively safe (apart from the possibility of coming under fire from “cows”), broadcasts in German run close to
enemy positions could come under direct fire. In the early part of the broadcast, when the announcer read news
from the front lines (which German propaganda usually
passed over) there was silence at the enemy positions,
but when he started talking about the imminent defeat of
the Germans in Warsaw and called on them to surrender, the gunfire would begin. It was during one such barrage that paramedic Apolonia Michalska “Sonia” was
killed; she was the only casualty of the broadcasting patrols in action. “Super” described her death in his diary.
On 13 September, Wojciech Mencel “Janowicz” was
killed by a German sniper during a break.
On the night of 3-4 September, the BIP Propaganda
Division, and the broadcasting patrols and the
“Chwaty” unit with it, were evacuated to South
Śródmieście to the region of Mokotowska St. Soon after
the power plant fell and electricity supply ceased, the
patrols’ work became impossible. However, the
Błyskawica [Lightning] insurgent radio station was still
operating, and some of the broadcasting patrol announcers were announcers there. On 10 September
Henryk Bielawski “Asko” became the “Chwaty” unit’s
commander. Three days later the unit became part of
the “Miłosz” battalion as the “Asko” platoon and fought
around Frascati and Wiejska streets until the capitulation. Mieczysław Całka “Miecio” was killed in the battle for the YMCA building in Konopnickiej St.
It’s also worth mentioning “Chwaty” soldiers’ other operations. Having been set up as a BIP covering unit, in the initial period of the uprising they
were mainly put on guard duty in buildings that the
Bureau occupied in the perimeter of Marszałkowska,
Świętokrzyska, Jasna, Moniuszki streets and the Victoria
Hotel in Dąbrowskiego Sq., or were sent out to protect
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the Falanga film studio in Leszczyńska St. (where insurgent newsreels were developed and edited) and the
Błyskawica radio station. They also provided personal
protection to BIP officers. In the first days of August one
of the “Chwaty” squads was detailed to protect the power plant; mid-way through the month part of the unit was
incorporated into other insurgent units.
Some of the “Chwaty” soldiers were used by newsreel camera operators as actors for staged operations,
thanks to which we can see their faces. The newsreels also recorded three broadcasting patrols. The film Powstanie Warszawskie [Warsaw Uprising], put together
from colourized fragments of film shot by BIP cameramen, shows Patrols 1, 2 and 3 being briefed by “Asko”
and then marching away. The insurgents throwing grenades against the backdrop of the power plant chimneys are also “Chwaty” soldiers. Loudspeaker men (including “Super” and “Karcz”) and “Chwaty” soldiers
are also the “actors” in the bathing scene at the Napoleona Sq. fire water tank. Thanks to these newsreels we
can see that some of the “Chwaty” soldiers wore similar
uniforms comprising trousers, jacket, woollen vest and
beret. These uniforms seem to have been prepared for
the unit before the uprising.
Fot. Skan z książki „Warszawo!” wydanej w Niemczech w 1946 r.

czy ochrony atelier filmowego Falanga przy ulicy Leszczyńskiej (gdzie wywoływano i montowano kroniki powstańcze) oraz radiostacji Błyskawica. Stanowili również ochronę
osobistą oficerów BIP. W pierwszych dniach sierpnia jedna
z drużyn „Chwatów” została oddelegowana do ochrony
elektrowni, natomiast w połowie miesiąca część oddziału
weszła w skład innych jednostek powstańczych.
Niektórzy żołnierze „Chwatów” byli też wykorzystywani
przez operatorów powstańczych kronik jako aktorzy przy
pozorowanych działaniach i dzięki temu możemy zobaczyć
ich twarze. W kronikach zostały także utrwalone trzy patrole megafonowe. W filmie „Powstanie Warszawskie”,
zmontowanym z pokolorowanych fragmentów materiałów
nakręconych przez operatorów BIP, zarejestrowano również
odprawę patroli nr 1, 2 i 3 prowadzoną przez „Asko” oraz
ich przemarsz. Powstańcy rzucający granatami na tle kominów elektrowni to też żołnierze „Chwatów”. „Megafoniarze” (w tym „Super” i „Karcz”) oraz „Chwaty” także są
„aktorami” sceny kąpieli w basenie przeciwpożarowym na
placu Napoleona. Dzięki kronikom możemy zobaczyć, że
część żołnierzy „Chwatów” miała jednolite umundurowanie składające się ze spodni, bluzy i wełnianej kamizelki
oraz beretu. Wydaje się, że umundurowanie to zostało przygotowane dla oddziału jeszcze przed powstaniem.
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Wiersz Mieczysława Ubysza ps. „Wik” odczytany podczas ostatniej audycji powstańczej radiostacji Błyskawica / Poem by Mieczysław Ubysz aka “Wik”
read out during the final broadcast of the Błyskawica insurgent radio station

Lektorzy patroli megafonowych

Broadcasting Patrol Announcers

Tadeusz Pereświet-Sołtan, ps. „Karcz” (1921-1996) – żołnierz Armii Krajowej,
pracownik Biura Informacji i Propagandy AK. Podczas powstania kierował patrolem
megafonowym nr 1, nadającym audycje w języku niemieckim, przeznaczone
dla żołnierzy Wehrmachtu; redagował pismo konspiracyjne „Sprawy Kultury”.
Po upadku powstania przebywał w obozie jenieckim w Sandbostel. Do kraju wrócił
w 1946 r. Najpierw osiedlił się w Krakowie, gdzie parał się dziennikarstwem,
a w 1948 r. przeniósł się do Warszawy, w której pozostał aż do śmierci. Tu
rozwinął działalność publicystyczną i krytyczno-literacką. Pisywał w „Słowie
Powszechnym” i „Kierunkach”, ale także w „Zdrowiu”, „Tu i teraz” oraz „Kulturze”.
Z jego publikacji książkowych warto wymienić: „Motywy i fascynacje”,
„Żołnierz-poeta, czasu kurz”, „Z rachunków mojego pokolenia”.

Tadeusz Pereświet-Sołtan, codename “Karcz” (1921-1996) – a soldier
of the Home Army (AK), on the staff of the AK Information and Propaganda
Bureau (BIP). During the uprising he headed Broadcasting Patrol 1 which ran
broadcasts in German for Wehrmacht soldiers. Editor of the underground magazine
Sprawy Kultury. After the uprising fell he was held in the Sandbostel POW camp.
He returned to Poland in 1946, at first settling in Kraków where he worked
as a journalist, and in 1948 moving to Warsaw where he lived for the rest
of his life. This was where he pursued a career as a journalist and literary critic.
He contributed to the periodicals Słowo Powszechne and Kierunki as well
as Zdrowie, Tu i Teraz and Kultura. His books worth mentioning include Motywy
i fascynacje, Żołnierz-poeta, czasu kurz and Z rachunków mojego pokolenia.

Mieczysław Ubysz, ps. „Wik” (1915-1970) – żołnierz i poeta walczącej
Warszawy. W czasie powstania spiker radia Błyskawica i lektor patrolu
megafonowego. Jego najsławniejszym wierszem jest „Ostatni komunikat”,
który został odczytany podczas ostatniej audycji radiostacji Błyskawica.
Po kapitulacji przebywał w obozie jenieckim w Zeithain, a po jego wyzwoleniu
na terenie Niemiec Zachodnich, gdzie wydał dwa tomiki – „Czas wirujący”
i „Brew”. W roku 1947 wrócił do kraju. Nadal pisał, lecz już wyłącznie
do „szuflady” – nie udało mu się wydać w kraju żadnego tomu wierszy.

Mieczysław Ubysz, codename “Wik” (1915-1970) – a soldier and poet
of fighting Warsaw. A Radio Błyskawica and broadcasting patrol announcer.
His most famous poem is Ostatni komunikat [The Last Announcement] which
was read out during Radio Błyskawica’s final broadcast. After the surrender
he was held in the Zeithain POW camp. When it was liberated he stayed on
in West Germany where he published two volumes: Czas wirujący and Brew.
He returned to Poland in 1947. He continued to write poems, but only for himself
– he didn’t manage to get a single volume of verse published in Poland.

Ludwik Szumlewski, ps. „Selim” (1901-1981) – z wykształcenia nauczyciel
wychowania fizycznego, przed wojną dziennikarz sportowy m.in. Polskiego Radia
oraz prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. W czasie powstania
spiker radiostacji Błyskawica i lektor patrolu megafonowego. Po kapitulacji
powstania przebywał w obozach jenieckich, a po wyzwoleniu wrócił do kraju.
W latach 1946-1969 był dziennikarzem i sprawozdawcą sportowym łódzkiej
rozgłośni Polskiego Radia, a także działaczem Związku Zawodowego
Dziennikarzy RP (później Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich).

Ludwik Szumlewski, codename “Selim” (1901-1981) – a physical education
teacher by training, before the war he was a sports reporter, e.g. for Polish Radio
and the Łódź Regional Track and Field Association. During the uprising he was
a Radio Błyskawica and broadcasting patrol announcer. After the surrender he was
held in POW camps, returning to Poland after the war. In 1946-1969 he was
a journalist and sports reporter for the Polish Radio Łódź branch as well
as being an active member of the Republic of Poland Journalists’ Trade Union
(later the Association of Polish Journalists – SDP).

Zbigniew Laskowski ps. „Leszczyński” – brak informacji.

Zbigniew Laskowski, codename “Leszczyński” – no information.

Filip Trzaska, ps. „Siedlecki”, (1919-2014) – żołnierz, w 1939 r. brał udział
w obronie Warszawy. Wstąpił do AK w marcu 1944 r. W czasie okupacji,
ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego, był spikerem audycji
niemieckojęzycznych radiostacji Błyskawica oraz lektorem patrolu megafonowego
w akcjach „N”. Po kapitulacji wyszedł z Warszawy wraz z ludnością cywilną.
W lutym 1945 r. został powołany do ludowego Wojska Polskiego
i skierowany na front. Po wojnie walczył z UPA w Bieszczadach. Potem został
zatrudniony w księgarni wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski,
gdzie zdobył praktykę księgarską i wydawniczą. Aż do emerytury
pracował w różnych wydawnictwach. Jest autorem skryptów i poradników
z branży wydawniczej oraz publikacji o akcji „N”.

Filip Trzaska, codename “Siedlecki (1919-2014) – a soldier, in 1939 he fought
in the defence of Warsaw. He joined the Home Army (AK) in March 1944.
Due to his good command of German, he was an announcer for Radio Błyskawica
broadcasts and broadcasting patrol programmes in German. After the surrender
he left Warsaw with the civilian population. In February 1945 he was recruited to
the Polish People’s Army and sent to the front lines. After the war he fought
against the Ukrainian Insurgent Army (UPA) in the Bieszczady Mountains.
Later he found work at a bookshop of the Trzaska, Evert & Michalski publishing
house where he trained as a bookseller and editor. Up to his retirement
he worked at various publishing houses. He wrote textbooks and manuals related
to publishing and a publication about the “N” campaign of loudspeaker
broadcasts in German during the uprising.

Wojciech Mencel, ps. „Paweł Janowicz” (1923-1944) – współtwórca grupy
literackiej oraz pisma „Sztuka i Naród”. Swoje wiersze prezentował
na podziemnych spotkaniach literackich. Ukończył kurs dla prasowych
sprawozdawców wojskowych BIP, a tuż przed wybuchem powstania – AK-owską
podchorążówkę. W czasie powstania był lektorem patrolu megafonowego
w Śródmieściu Południowym. Postrzelony przez niemieckiego snajpera 12 września
1944 r., zmarł następnego dnia po nieudanej operacji. Większość jego utworów
zaginęła, zachowało się jedynie kilka wierszy i poemat dramatyczny
o św. Franciszku z Asyżu.
nr 8, sierpień August 2014

Wojciech Mencel, codename “Paweł Janowicz” (1923-1944) – co-founder
of the literary group and periodical Sztuka i Naród. He presented his poems
at secret literary meetings. He completed a course for BIP military press reporters
and just before the uprising broke out – a Home Army (AK) officer cadet school
course. During the uprising he was a broadcasting patrol announcer in South
Śródmieście. Shot by a German sniper on 12 September 1944, he died the next
day after an unsuccessful operation. Most of his works have been lost, only a few
short poems and a dramatic poem about St. Francis of Assisi survive.
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Ulica Wspólna między
Kruczą a placem Trzech
Krzyży, wrzesień 1944 r. /
Wspólna St. between Krucza
St. and Trzech Krzyży Sq.,
September 1944

Zaopatrzenie miasta
w żywność i wode
´
Katarzyna Utracka
Wybuch Powstania Warszawskiego gwałtownie zahamował system
aprowizacji miasta, gdyż kilkusettysięczna Warszawa została całkowicie odcięta
od dostaw żywności z zewnątrz. Warszawiacy musieli się ograniczyć do korzystania
z zapasów zgromadzonych w mieście. Trudno było jednak racjonalnie je rozplanować,
nie wiedząc, ile potrwa powstanie

P

Food and
Water Supply
in Warsaw
Katarzyna Utracka
The outbreak of the Warsaw Uprising suddenly
halted the city’s supply system because Warsaw
with its several hundred thousand residents
was cut off completely from outside food
deliveries. Varsovians had to make do with
the food that was stocked in the city. It was hard
to plan distribution rationally when no one knew
how long the uprising would last

Widok krążących po ulicach chłopców ze Starówki
[powstańców], którzy głośno i bez żenady podawali
do publicznej wiadomości, że są głodni, był, niestety,
powszechny. Robiło to na mnie przygnębiające wrażenie. Rumieniłem się za nich, że zbyt głośno wytykali dowództwu brak organizacji zaopatrzenia czy
może społeczeństwu obojętność. Zastanawiało mnie,
dlaczego tu w Śródmieściu tak wielka różnica jest
między tymi na barykadach a tymi w piwnicach, którzy zdają się mówić: „Ja powstania nie wywołałem,
cóż wy ode mnie chcecie?” (Stanisław Komornicki
„Na barykadach Warszawy”, Warszawa 2014)

E

stimates made before the uprising showed that
Warsaw had enough food supplies to last its army
of about 45,000 soldiers three days. It was estimated that food seized from the Germans would feed
the Polish units for another week. The Home Army (AK)
commanders assumed that the uprising would last a few
days at most, after which the Red Army would enter Warsaw. Things didn’t go as planned, however. The fighting
was heavier and tougher than expected. No one had envisaged that it would last nine long weeks.

Ludność cywilna w głównej mierze korzystała z domowych rezerw. Warszawiacy, doświadczeni okrucieństwem
pięcioletniej okupacji, gromadzili w spiżarniach podstawoFot. MPW

Fot. M. Grabski/MPW

rzed wybuchem powstania obliczono, że w Warszawie znajdowały się zapasy żywności wystarczające dla
wojska – liczącego około 45 tys. żołnierzy – na trzy
dni. Szacowano, że artykuły żywnościowe zdobyte na Niemcach wyżywią oddziały przez następny tydzień. Dowództwo AK zakładało zresztą, że powstanie potrwa najwyżej
kilka dni, po czym do miasta wkroczą oddziały Armii Czerwonej. Tak się jednak nie stało. Walki były cięższe i trudniejsze, niż przewidywano. Nikt nie przypuszczał, że będą
trwały dziewięć długich tygodni.

“The sight of boys [insurgents] from the Old Town
wandering the streets, loudly and blatantly announcing
to all and sundry that they were hungry was, unfortunately, very common. It made a depressing impression
on me. I felt ashamed for them for being too loud in reproaching the commanders for the lack of organized
provisions or perhaps the population for its indifference. I wondered why here in the Old Town the difference was so great between those on the barricades
and those in the cellars who seemed to be saying ‘I
didn’t start the uprising, what do you want from me?’”
(Stanisław Komornicki Na barykadach Warszawy,
Warszawa 2014)

The civilian population largely lived off what
they had at home. Varsovians – having suffered cruelly during five years under occupation – had stocks of
basic foodstuffs such as sugar, flour, tinned food. Later
they also took food from warehouses, mainly German
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Zarządzenie dyrektora Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury
Rządu na Kraj Kazimierza Bagińskiego „Dąbrowskiego” z 19 sierpnia 1944 r.
o potrzebie uruchamiania studni zastępczych / Proclamation from Kazimierz
Bagiński “Dąbrowski”, director of the Internal Affairs Department
of the Government Delegation for Poland, dated 19 August 1944,
on the need to start operating alternative wells
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Zdjęcia: Kadry z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Kolejka po wodę
przy ulicy Złotej 5
w pobliżu kina Palladium /
Queuing for water at 5
Złota St. near the Palladium
cinema
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we artykuły – cukier, mąkę, konserwy. Korzystali też z magazynów, w większości niemieckich, zdobytych już w trakcie powstańczych walk, przy czym wiele z nich zastrzeżono
wyłącznie na potrzeby wojska i szpitali.

Była to wędrówka długa i uciążliwa. Szło się
przez piwnice, wykopy, pod osłoną barykad, wśród
ciemnej nocy. Obaj zaopatrzyliśmy się w woreczki,
do których ziarno trzeba było zsypywać w zupełnej
ciemności, żeby Niemcy nie strzelali do nas. Nabraliśmy tego zboża razem około 20 kilo. Worki
z pszenicą nieśliśmy na plecach, ale tam, gdzie trzeba było się czołgać, popychaliśmy je przed sobą brodą i nosem. Wróciliśmy nad ranem z poranionymi
łokciami, kolanami i głowami – wspominał swoją
wyprawę do Haberbuscha Adam Bień, zastępca Delegata Rządu RP na Kraj, w książce „Bóg wyżej, dom
dalej. 1939-1945” (Warszawa, 1991)
Na terenie Śródmieścia Północnego przy ulicy Grzybowskiej znajdowały się magazyny firmy Pluton z dużymi zapasami cukru, mąki, kaszy, marmolady i innych artykułów
spożywczych. Nieopodal, przy Prostej, w zabudowaniach
Stołecznego Młyna Parowego Grasberga zostało zgromadzonych kilkaset ton zbóż. W Śródmieściu Południowym
w rękach powstańców znalazły się magazyny Spółdzielni
Mleczarsko-Jajczarskich przy Hożej ze sporymi zapasami
masła, margaryny, serów twardych i topionych, mleka
w proszku, jaj, miodu i cukru. Największym spichlerzem dla
głodującej stolicy stały się jednak magazyny browaru Haberbuscha i Schielego przy ulicy Ceglanej z dużymi zapasa-

ones seized during the fighting, though much of this was
quickly reserved exclusively for army and hospital
needs.
The Pluton company warehouse with large stocks of
sugar, flour, kasha, marmalade and other foodstuffs
stood in the North Śródmieście district’s Grzybowska
Street. Nearby, in Prosta Street, several hundred tonnes
of grain was gathered in the buildings of the Grasberg
Warsaw Steam Mill. In South Śródmieście, insurgents
seized the Dairy and Egg Cooperative warehouse in
Hoża Street with its substantial store of butter, margarine, cheese and cheese spread, powdered milk, eggs,
honey and sugar. The biggest food store for the hungry
Polish capital was the Haberbusch and Schiele Brewery
warehouse in Ceglana Street with large supplies of
“It was a long and tough trip. You had to go through
cellars, trenches, behind barricades, in the dead of
night. We both had small sacks into which we had to
pour the grain in complete darkness so the Germans
wouldn’t shoot at us. We scooped up about 20 kilos of
grain in all. We carried the sacks of wheat on our backs,
but wherever we had to crawl, we pushed them in front
of us with our chins and noses. We returned at dawn
with grazed elbows, knees and heads”, is how Adam
Bień, Deputy Government Delegate for Poland, recalls
his expedition to the Haberbusch warehouse [Adam
Bień Bóg wyżej, dom dalej, Warszawa 1991]

grain, sugar, juice, chicory coffee, flour, dried vegetables, wine and spirit. From 4 August to 21 September
food was also dropped by Allied planes. The packages
and canisters included condensed milk, coffee and choc-
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Na początku września Okręgowy Delegat Rządu
apelował w swej odezwie: „1. Nie wolno marnować
artykułów nadających się do spożycia. 2. Należy jak
najbardziej oszczędnie gospodarować osobistymi
zapasami. 3. Nie powinny korzystać z kuchni publicznych te osoby, które mają jeszcze własne środki
żywnościowe. 4. Żadnemu obywatelowi nie wolno
separować się od ogółu obywateli, troszczyć się jedynie o siebie i swoich najbliższych, względnie o tę
grupę, z którą jest związany” (zbiory MPW)
Kolejnym źródłem zaopatrzenia stały się produkty zarekwirowane ze sklepów, składów, restauracji i prywatnych
mieszkań, np. volksdeutschów, jak również z konfiskat przeprowadzanych w opuszczonych domach. Zdarzało się także,
że żywność można było wykopać spod gruzów. Rozbite przez
bomby sklepy, magazyny i mieszkania, jeżeli nie zostały zabezpieczone, były okradane. Ludzie wygrzebywali z ruin wornr 8, sierpień August 2014

Fot. Biuletyn Informacyjny 1944 r., nr 69/MPW

mi zbóż, cukru, soków, kawy zbożowej, mąki, suszonych
warzyw, wina i spirytusu. Żywność otrzymywano także ze
zrzutów alianckich prowadzonych od 4 sierpnia do 21 września. W paczkach i zasobnikach było m.in. mleko skondensowane, kawa i czekolada. W połowie września rozpoczęły
się też zrzuty sowieckie, wykonywane z niewielkich wysokości, ale bez spadochronów. W rezultacie znaczna część
żywności pakowanej w worki ulegała zniszczeniu.

olate. Soviet airdrops began in mid-September, made
from small heights without parachutes. In this case, a lot
of the food packed in sacks was destroyed.
Food also came from supplies requisitioned from
shops, depots, restaurants and private homes, e.g.
homes of Volksdeutsche [people the Nazis classified as
In early September the Regional Government Delegate for Poland appealed: “1. Edible goods must not be
wasted. 2. Personal stocks must be used as economically as possible. 3. Anyone who still has their own food
should not use public kitchens. 4. No citizen may isolate
themselves from the general population and take care
only of themselves and their family” (Proclamation
from the Warsaw Uprising Museum collection).

Zdjęcia: W. Chrzanowski/MPW
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Drogocenny jęczmień z magazynów browaru Haberbusch i Schiele transportowały
zorganizowane drużyny nazywane szturmowymi kolumnami powstańczej Warszawy /
Precious barley from the Haberbusch & Schiele brewery was transported
by specialized teams called insurgent Warsaw’s storm columns

ki z mąką czy kaszą, konserwy, rozmaite przetwory. Żywność
można było znaleźć również na opuszczonych przez Niemców posterunkach – ta jednak była często zatruta.

Dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór”
wspominał w książce „Powstanie Warszawskie”
(Warszawa 2004): Od czasu, gdy 14 września wydane zostały żołnierzom ostatnie głodowe racje, nie
było już przydziałów żywnościowych. Zasłabnięcia
z wyczerpania i głodu zdarzały się dość często. [...]
Wszystkie konie w mieście już wybito i zjedzono.
Teraz przyszła kolej na psy i gołębie
Najgorzej sytuacja przedstawiała się na Starówce i w Śródmieściu. Nie istniały tutaj zakłady przemysłowe czy wielkie
magazyny ani tym bardziej charakterystyczne dla dzielnic
peryferyjnych ogródki działkowe. Stan zaopatrzenia Śródmieścia zaostrzał się wraz z napływem uchodźców z pacyfikowanych dzielnic, np. z Woli. Pamiętać należy również
o sporej grupie osób, które nie zdołały dotrzeć do domu
1 sierpnia. Zostały one odcięte od swoich rodzin i pozbawione dachu nad głową.
Powstańcze Śródmieście składało się z dwóch części:
północnej i południowej, rozdzielonych Alejami Jerozolimskimi pozostającymi pod silnym ostrzałem Niemców.

ethnic Germans] or abandoned homes. Sometimes
food could be dug up from the rubble. If they weren’t
secured, shops, warehouses and homes destroyed by
bombs were robbed. People would dig up bags of flour
or kasha, tinned food, all kinds of preserves. There was
also food at abandoned German posts – but this was
often poisoned.
Home Army (AK) commander Gen. Tadeusz
Komorowski “Bór” recalled: “After the soldiers were
given their last starvation-level rations on 14 September, there were no more food rations. Fainting from exhaustion and hunger was quite frequent. In Śródmieście
the last source of supplies was the wheat and barley
warehouse at Haberbusch and Schiele Brewery, but even
these final reserves were exhausted by 20 September.
Meals made from this grain were commonly referred to
as spitting soup because when you ate it you had to
keep spitting out the prickly chaff and fishbone-sharp
husks. [...] All the horses in the city had already been
killed and eaten. Then the time came for dogs and
pigeons” (Powstanie Warszawskie, Warszawa 2004)
The worst situation was in the Old Town and
Śródmieście district. There were no industrial facilities or large warehouses there, nor any allotment gardens which were more typical in outlying areas of the
city. The supply situation in Śródmieście was exacerbat-

Łączność między obiema częściami zapewniał przekop
z barykadą wybudowany w Alejach nieopodal Kruczej. W
Śródmieściu istniało największe zagęszczenie magazynów
i sklepów kolonialnych. Najpoważniejsze problemy mieli
mieszkańcy obszaru między Marszałkowską a Towarową.
Wprawdzie mieściły się tu wspomniane już magazyny
Haberbuscha oraz wielki młyn przy ulicy Prostej z dużymi
zapasami zbóż, a także kaszarnia i olejarnia przy Złotej, ale
był to najbardziej przeludniony rejon i jednocześnie najgorzej zorganizowany w zakresie wyżywienia. Działało tu aż
27 piekarń, ale pod koniec powstania czynna była już tylko
jedna, pozostałe uległy zniszczeniu.
Z początkiem września, po upadku Starówki i Powiśla,
sytuacja aprowizacyjna Śródmieścia jeszcze się zaostrzyła.
Ogólna liczba ludności wynosiła 260 tys. osób, z czego połowę stanowili uchodźcy. Dodatkowe utrudnienia pojawiły
się po zbombardowaniu 4 września Elektrowni Miejskiej na
Powiślu, dostarczającej miastu prąd. Przestały działać piekarnie, młyny i pompy wodne. Dopiero kilka dni później
uruchomiono kilka prowizorycznych elektrowni, działających jednak na o wiele mniejszą skalę.

W drugiej połowie września szef kontrwywiadu
Komendy Okręgu Warszawa AK por. Wincenty
Kwieciński „D-3” meldował: „Szerzy się głód. Są
ludzie, którzy z tego powodu dostają szoku nerwowego. Powoduje to duże załamanie się ludności.
[...] kwitnie wprost absurdalny handel zamienny,
np. za złoto czy walutę obcą wyzyskiwacze dają kilka kilo ziarna. Mąka dochodzi do 1200 zł za 1 kg”
(„Ludność cywilna w powstaniu warszawskim”,
Warszawa 1974)
W drugiej połowie września powstańcza Warszawa zaczęła głodować. Zjadano psy, koty i gołębie. W Śródmieściu Południowym rozdawano już tylko ziarno jęczmienne i cukier,
którego zapasy znajdujące się w magazynie Działu Opieki
Społecznej Rejonowej Delegatury Rządu przy Poznańskiej
nie zostały jeszcze wyczerpane. W Śródmieściu Północnym
ludność żywiła się praktycznie samą pszenicą i jęczmieniem z
Haberbuscha, mielonymi w młynkach do kawy lub maszynkach do mięsa i gotowanymi jako tzw. pluj-zupa. Nazwę potrawy narzucała konieczność wypluwania łupin. Pod koniec
września zapasy pszenicy wyczerpały się, a jęczmień nie nadawał się do użytku z powodu zawilgocenia.
Od pierwszych dni powstania władze cywilne wydawały
wiele odezw, zarządzeń i instrukcji regulujących sprawy
aprowizacji. 4 sierpnia ukazało się zarządzenie Okręgowego
Delegata Rządu, nakazujące właścicielom sklepów, zakładów
itp. otwarcie ich, gdy tylko Niemcy opuszczą miasto. Aby zapobiec spekulacji i tworzeniu się czarnego rynku, zakazano
przetrzymywania zapasów, zwłaszcza artykułów spożywczych. Wszystkie podstawowe produkty, takie jak mąka,
nr 8, sierpień August 2014

ed by the influx of refugees from districts that had been
subdued, e.g. Wola. It also needs remembering that
there was a sizable group of people who never made it
home on 1 August. They were cut off from their families
and had no roof over their heads.
Śródmieście in the uprising comprised two parts:
north and south, separated by Jerozolimskie Avenue
which was under heavy German fire. A link between
the two parts was provided by a trench and barricade
built in the avenue close to Krucza Street. Śródmieście
had the most warehouses and shops selling imported
foodstuffs, thanks to which the district was relatively well
supplied with cereals and spices. People living between
Marszałkowska and Towarowa streets were the worst
off. Though this was where the aforementioned Haberbusch warehouse was, and the huge mill in Prosta Street
with large stores of grain as well as the kasha mill and
edible oil refinery in Złota Street, it was the most heavily populated region and also the worst organized in
terms of food supplies. There were 27 bakeries in the area, but only one was still in operation when the uprising
drew to a close; the others had been destroyed.
In early September, after the Old Town and Powiśle
fell, Śródmieście’s food situation became even worse.
The total population was 260,000 by then, of whom
125,000 were refugees. Things got even tougher after
the Municipal Power Plant in Powiśle, which supplied the
city with electricity, was bombed on 4 September. Bakeries, mills and water pumps stopped working. A number
of makeshift power generators were set up a few days
later but these operated on a much smaller scale.
In the second half of September the head of counterintelligence at the AK Warsaw District Headquarters,
Lieut. Wincenty Kwieciński “D-3” reported: “Hunger is
spreading. Some people go into nervous shock because
of it. It’s causing people to break down. [...] These people are in danger of being exploited by dishonest traders; an absurd kind of barter is flourishing, e.g. for gold
or foreign currency exploiters offer a few kilos of grain.
Flour is reaching 1,200 zlotys per kilo” (Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, Warszawa 1974).

In the second half of September, insurrectionist
Warsaw began to starve. People ate dogs, cats and pigeons. In South Śródmieście, only barley and sugar
was given out, as stocks at the Welfare Section of
the Regional Government Delegation for Poland
in Poznańska Street hadn’t run out yet. In North
Śródmieście people lived on practically nothing but
wheat and barley from the Haberbusch warehouse,
milled in coffee grinders or meat mincers and cooked
to make “spitting soup”. This name came from the necessity to spit out the husks during eating. Wheat stocks
ran out near the end of September; the barley went
damp and became inedible.

47

Fot. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014
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Głodująca ludność żywiła się tzw. pluj-zupą gotowaną ze zmielonej pszenicy czy jęczmienia / The starving population lived
on “spitting soup” made from crushed wheat or barley

cukier, tłuszcze, miały być sprzedawane w ściśle wyznaczonych, ograniczonych ilościach. Kilka dni później dyrektor
wydziału pracy ODR wezwał osoby, które nie zaangażowały
się w walkę, do uruchamiania sklepów spożywczych, piekarń,
organizowania kuchni dla żołnierzy i bezdomnych.
Instytucjami aktywnie włączającymi się w pomoc warszawiakom były Rada Główna Opiekuńcza i Polski Czerwony Krzyż. RGO zapewniała aprowizację i dożywianie,
zawiadując siecią kuchni dla wojska i ludności cywilnej.
Udzielała również pomocy komitetom domowym prowadzącym działalność opiekuńczą, a także kuchniom prywatnym. Jedna z największych kuchni RGO, znajdująca
się przy Hożej 28, wydawała 2 tys. obiadów dziennie.
Z władzami cywilnymi, samorządami obywatelskimi
i organizacjami społecznymi współpracował Kościół. Od
pierwszych dni powstania zgromadzenia zakonne organizowały kuchnie i punkty dożywiania. Przykładem może być
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego,
które w gmachu zwanym Szarym Domem, zajmującym teren między ulicami Dobrą, Gęstą i ks. Siemca, prowadziło
kuchnię dla ludności cywilnej i wojska.
Z czasem dość powszechna stała się wymiana artykułów
żywnościowych między poszczególnymi dzielnicami i
rejonami Warszawy. Przekopem w Alejach Jerozolimskich

From the first days of the uprising, the Polish civilian authorities issued many appeals, decrees and instructions on supplies. The Regional
Government Delegation for Poland (ODR) issued a decree on 4 August ordering the owners of shops and service outlets to open them as soon as the Germans left the
city. To prevent speculation and a black market, there was
a ban on hoarding stocks, especially foodstuffs. All basic
foods like flour, sugar or fats were to be sold in strictly defined, limited amounts. A few days later the ODR labour
section’s director called on anyone not involved in combat
to operate grocery shops, bakeries, to organize soup
kitchens for soldiers and those left homeless.
Organizations that actively helped Varsovians included the Chief Welfare Council (RGO) and the Polish Red
Cross (PCK). The RGO provided supplies and meals,
running a network of soup kitchens for soldiers and civilians. It also helped house welfare committees and private kitchens. One of the biggest RGO kitchens, at 28
Hoża Street, handed out 2,000 meals a day.
The Catholic Church worked hand in hand with the civilian authorities, civic committees and social organizations.
From the uprising’s first days, religious orders organized
soup kitchens and food stations. One example were the
Ursuline Sisters of the Agonizing Heart of Jesus, who ran a

transportowano jęczmień z magazynów Haberbuscha do
Śródmieścia Południe. Ilość wydawanego ziarna stale rosła
i po kilku dniach doszła do około 30 ton dziennie.
W celu rozprowadzania zmagazynowanej żywności do
szpitali, schronisk i kuchni zorganizowano specjalne drużyny transportowe, nazywane szturmowymi kolumnami
powstańczej Warszawy lub karawanami. Codziennie, z narażeniem życia, członkowie tych drużyn, pochyleni pod
ciężarem worków i skrzyń, przemierzali ulice, korzystając z systemu podziemnych przejść między piwnicami
i podwórkami.

W prasie powstańczej pojawiały się apele wzywające warszawiaków do gromadzenia wody: Trzeba
robić jak największe zapasy wody, wykorzystując
w tym celu wszystkie możliwe domowe zbiorniki, jak
wanny, beczki, wiadra, kotły, garnki, czajniki,
wazony itd. („Biuletyn Informacyjny” 1944, nr 44)
W związku z rozbiciem Warszawy na kilka odseparowanych enklaw, już na początku powstania załamało się
centralne zarządzanie wodociągami miejskimi. Poszczególne stacje straciły z sobą łączność, a część z nich znalazła się w rękach nieprzyjaciela. Ponadto nieustanne bombardowania lotnicze i ostrzał artyleryjski powodowały ciągłe uszkodzenia sieci wodociągowej. Ludzie
schodzili do lejów po bombach, łapiąc w naczynia wodę
z uszkodzonych rur.
Już 14 sierpnia w wielu rejonach Warszawy ustał dopływ
wody. Trzy dni później wyszło zarządzenie dyrektora
Departamentu Spraw Wewnętrznych o potrzebie budowy
studni. W Śródmieściu Południowym pod koniec sierpnia
działało ich 25, a około 30 pozostawało w budowie, ale już
w połowie września czynne były 44 studnie, a kolejnych 48
było w budowie. Przy niektórych zainstalowano pompy
elektryczne. Największą wydajność miała motopompa uruchomiona przy ulicy Hożej 51, skąd poprowadzono prowizoryczną instalację wodociągową do Poznańskiej, Marszałkowskiej i Wilczej.
Niedobór wody był znacznie dokuczliwszy niż brak pożywienia. Brakowało jej nawet dla rannych. W kolejce po
nią często trzeba było stać całą noc. W celu zaprowadzenia
porządku przy pobieraniu wody poszczególnym kategoriom
odbiorców (wojsku, kuchniom, szpitalom i ludności cywilnej) wyznaczono godziny dostępu do studni. Nie zapobiegło
to jednak tworzeniu się gigantycznych kolejek, w których
dochodziło nierzadko do awantur i bójek.
Mimo ogromnego wysiłku władz cywilnych i wojskowych, instytucji społecznych i charytatywnych do końca nie
udało się rozwiązać problemu zaopatrzenia warszawiaków
w żywność i wodę, co przyczyniło się do załamania nastrojów i przyspieszyło decyzję o kapitulacji.
Katarzyna Utracka – historyk, zastępca kierownika Pracowni Historycznej
Muzeum Powstania Warszawskiego
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kitchen for civilians and soldiers in a building called the
Grey House between Dobra, Gęsta and Siemca streets.
As time passed, food exchanges between Warsaw’s districts became quite widespread. Barley
from the Haberbusch warehouse was transported to South
Śródmieście along the trench in Jerozolimskie Avenue. The
amount of grain that was issued kept growing and after a
few days reached about 30 tonnes per day.
Special transport teams were organized to distribute
food to hospitals, shelters and soup kitchens; these were
called insurgent Warsaw’s storm columns or caravans.
Every day, risking their lives, the members of these teams
scurried across the city, bent under the weight of sacks
and crates of food, using a system of underground passages connecting cellars and courtyards.
Because Warsaw was split into several separate enclaves, central management of the municipal water supply failed in the uprising’s early days. Pumping stations
lost contact with one another, some fell into enemy hands.
In addition, constant air raids and artillery fire kept damaging the water supply system. People went down into
bomb craters to scoop water from broken pipes.
There was no water supply at all in many parts of Warsaw even as early as 14 August. Three days later the Internal Affairs Department director issued a decree on building wells. There were 25 wells in South Śródmieście in late
August, and about 30 were under construction. By midSeptember there were 44 operational wells and another
48 were being built. Some were fitted with electric pumps.
The most efficient motor pump was at 51 Hoża Street,
from where a makeshift pipe system was laid to Poznańska,
Marszałkowska and Wilcza streets.
The insurgent press published appeals calling on Varsovians to store water: “We have to store as much water as possible, using all available household containers
such as bathtubs, barrels, buckets, pots, saucepans, kettles, vases etc.” (Biuletyn Informacyjny, 1944, nr 44).
Water shortages were much worse than the food
shortage. There sometimes wasn’t enough water for the
wounded. People often had to queue all night to get
some. To ensure orderly water distribution, different categories (military units, soup kitchens, hospitals and civilians) were assigned their hours of access to the wells.
This did little to prevent huge queues, and squabbling
and fighting was not rare.
Despite huge efforts of civilian and military authorities, welfare and charity organizations, the problem of
supplying Varsovians with food and water was never fully solved, contributing to deteriorating spirits and speeding up the decision on capitulation.
Katarzyna Utracka – historian, deputy head of the Warsaw Uprising
Museum’s History Section
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Narodziny
pod
płonacym
niebem´

fragmenty wspomnień STANISŁAWY ŁODZIŃSKIEJ
ps. „Staszka”, łączniczki AK

Birth Under
a Flaming Sky
Excerpts from the memoirs of
STANISŁAWA ŁODZIŃSKA codename “Staszka”,
a Home Army (AK) liaison

T

he last days of July 1944. Hot, filled with hope
but also anxiety. Caravans of farm carts pulled by
skinny horses, requisitioned for the withdrawing
Wehrmacht soldiers, rolled along Jerozolimskie Avenue.
In the distance, on the Praga [district] side of the Vistula,
the rumbling of artillery was clearly audible. The end of
the Third Reich seemed imminent.
Among the crowd of pedestrian residents of Warsaw
the observant eye could notice girls with haversacks
hanging off their shoulders and heavy bags in their
hands. Sometimes one of them was escorted by a few
boys and you didn’t have to peek under their coats to
know that they were protecting a liaison.

***
W pobliżu naszego mieszkania przy Kazimierzowskiej 79
pojawiła się karetka sanitarna, a w niej ranny Kazik [Kazimierz Łodziński, żołnierz plutonu „Felek” kompanii „Rudy” batalionu „Zośka” Armii Krajowej]. Poczułam silniejsze
kopnięcie mojego dziecka, które za wcześnie gotowało się do
wyjścia na świat. Oczywiście byłam w pierwszej chwili przerażona, ale uśmiech przez łzy mojego męża uspokoił mnie.
Na szczęście, mógł sam chodzić, więc przykuśtykał do naszego mieszkanka.
Dwa dni później dostałam wiadomość, że czeka na nas
dr „Brom”, Zygmunt Kujawski, lekarz przyszpitalnej przychodni na rogu Chałubińskiego i alei Niepodległości.
W transporcie pomógł nam riksiarz dysponujący pojazdem
skonstruowanym na wzór rikszy z Dalekiego Wschodu – z tylnej części ramy i dwóch kół rowerowych. […] Dr „Brom”
stwierdził wstrząśnienie mózgu oraz rany postrzałowe prawego ramienia i lewego uda, na szczęście bez objawów infekcji, co
Kazio zawdzięczał opiece sióstr Loretanek. Te urocze siostry
miały swój klasztor nieopodal miejsca akcji, podczas której zostali ranni Wiesio Tyczyński „Olgierd” i mój Kazio [w potyczce z Niemcami w czasie ćwiczeń plutonu w Puszczy Białej].
***
Niedługo potem wrócili z Puszczy Białej nasi – dziewczęta
i chłopcy [żołnierze plutonu „Felek”]. Akurat na mobilizację. Punkt zborny drużyny Jurka Gawina był w mieszkaniu
Jędrka Samsonowicza przy ulicy Wilczej. Oczywiście musiałam znowu transportować Kazika, ale Jędrek, zobaczywszy go, natychmiast zakwalifikował do kuchni i kazał wracać do domu. „Powstanie nie będzie trwało dłużej niż trzy
dni – potem zobaczymy”, do czego ten mój mąż będzie się
nadawał. [...]
Mój stan zezwalał jeszcze na pracę, pomagałam więc Mamie w budce przy pętli tramwajowej na Rakowieckiej. [...]
W międzyczasie mobilizację odwołano, a potem znowu zarządzono. W Stauferkaserne przy Rakowieckiej [koszary
SS-Stauferkaserne przy ulicy Rakowieckiej 4, od pierwszych
dni powstania prowizoryczne więzienie utworzone przez
Niemców] Niemcy przygotowywali się do opuszczenia miasta. W planach AK był atak powstańców. Tu miało stacjonować dowództwo, ale decyzję tę potem zmieniono.
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***
An ambulance appeared near our flat at 79 Kazimierzowska St., carrying the wounded Kazik [also Kazio –
Kazimierz Łodziński, a soldier of the “Felek” platoon,
“Rudy” company, “Zośka” Battalion of the Home Army
(AK)]. I felt a stronger kick from my baby which was preparing a bit early to come out into the world. Of course
I was terrified at first, but my husband’s smile through
tears calmed me down. Luckily he could walk on his
own, so he hobbled up to our flat.
Fot. S. Bałuk

Fot. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

O

statnie dni lipca 1944 r. Upalne, pełne nadziei,
a jednocześnie niepokoju. Alejami Jerozolimskimi
sunęły karawany chłopskich wozów ciągniętych
przez wychudzone koniki zarekwirowane dla cofających się
żołnierzy Wehrmachtu. Z dala, po praskiej stronie Wisły,
słychać było wyraźnie pomruki artylerii. Koniec III Rzeszy
wydawał się bliski.
Pośród tłumu pieszych mieszkańców Warszawy uważne
oko mogło dostrzec dziewczęta z przewieszonymi przez ramię
chlebakami i ciężkimi torbami w ręku. Czasami jednej z nich
asystowało kilku chłopaków, którym nie trzeba było zaglądać
pod płaszcz, by się przekonać, że asekurują łączniczkę.

Budynek Sztabu Głównego WP przy ulicy Rakowieckiej 4 przekształcony w koszary SS
(tzw. SS-Stauferkaserne), lipiec 1944 r. / The Polish Army Staff Headquarters
at 4 Rakowiecka St. turned into SS barracks (SS-Stauferkaserne), July 1944
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Stanisława Łodzińska (1922-2012) całe życie poświęciła rodzinie.
Razem z mężem wychowali trzech synów, doczekali się sześciorga wnucząt
i jedenaściorga prawnucząt.
Prof. Kazimierz Łodziński (1922-2011) po wojnie był cenionym
chirurgiem, ordynatorem Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie.
Ich najstarszy syn – Antoni – urodzony podczas Powstania
Warszawskiego, mieszka obecnie w USA i jest właścicielem kliniki
rehabilitacyjnej.
Stanisława Łodzińska (1922-2012) devoted her whole life to her family.
She and her husband brought up three sons and had six grandchildren and
11 great-grandchildren.
Prof. Kazimierz Łodziński (1922-2011) was a valued surgeon after the
war, head of the Department of Paediatric Surgery at the Institute of
Mother and Child in Warsaw.
Their eldest son Antoni, born during the Warsaw Uprising, currently
lives in the United States and owns a physical therapy centre.
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***
Pierwszego sierpnia o godzinie 11 zawyły syreny. Pomyślałam, że może to próba i znowu nastąpi zmiana decyzji. Poszłam zmienić Mamusię, zmęczoną pracą w budce. Tym razem się pomyliłam. O 17.00 rozległy się pierwsze strzały.
Ogień wroga kierowany był z SGGW i SGH. Na ulicy leżeli już ranni i zabici, pierwsze ofiary wśród ludności cywilnej.
Nie widziałam powstańców. Postanowiłam opuścić „budę”
i przeskoczyłam na Kielecką. W bramie napotkałam grupę
przerażonych osób, wśród nich znajomą mieszkankę domu,
która ofiarowała mi pomoc i proponowała odpoczynek. […]
Strzały nie milkły. Noc przeszła stosunkowo spokojnie.
Zdecydowałam się wyruszyć w kierunku domu.
W jednej z bram spotkałam powstańca. Samotny chłopczyna z małym pistoletem w ręku wyglądał na jakiegoś brankardiera, a nie bohaterskiego ułana. Znikł zresztą, zanim
zdążyłam go o coś poprosić. Pochylając głowę, dobrnęłam do
alei Niepodległości. O przejściu na drugą stronę ulicy nie było mowy. [...] W którymś momencie pojawił się niemiecki
żołnierz. Młody, wystraszony, ale spokojny. Powiedziałam
mu, że jestem w ciąży, muszę się dostać do domu i proszę go
o pomoc. Niewiarygodne stało się rzeczywistością. Ten niemiecki żołnierz doprowadził mnie do domu, przechodząc
przed stanowiskami strzeleckimi Wehrmachtu i SS.
***
Dom zastałam pusty. Przed wieczorem przyszły kobiety.
Kilka godzin temu, razem z mężczyznami, zostały wygnane
z domów i umieszczone w Stauferkaserne. Brak miejsca spowodował, że zadecydowano o ich powrocie. Mężczyźni pozostali internowani. Wśród nich Kazik.
Po odejściu kobiet, pod koszary zajechały auto i ciężarówka. Z auta wyszedł gestapowiec, nakazał wyprowadzić
na dziedziniec więzionych i ustawić ich w kilku szeregach.

Ślub Stanisławy i Kazimierza Łodzińskich, 18 stycznia 1944 r. / The wedding
of Stanisława and Kazimierz Łodziński, 18 January 1944
Two days later I got news that Dr “Brom”, Zygmunt
Kujawski, was waiting for us; he was a doctor at the outpatient clinic on the corner of Chałubińskiego St. and
Niepodległości Ave. Help with transport came from a
rickshaw driver who had a vehicle built like the rickshaws
of the Far East – from the back part of a bicycle frame
and two wheels. ... Dr “Brom” found concussion and
gunshot wounds to the right shoulder and left thigh, luckily with no signs of infection, something that Kazio owed
to the care of the Sisters of Our Lady of Loreto. These
lovely nuns had their convent close to the place of the
operation in which Wiesio Tyczyński “Olgierd” and my
Kazio were wounded [in a skirmish with the Germans
during platoon training in Biała Forest].
***
Soon after, our people returned from Biała Forest – girls
and boys [soldiers of the “Felek” platoon]. Just in time for
the mobilization. The meeting point for Jurek Gawin’s
squad was in Jędrek Samsonowicz’s flat in Wilcza St.

Zdjęcia: Archiwum rodziny Łodzińskich

Stanisława Łodzińska z synem Antonim, Warszawa 1946 r. / Stanisława Łodzińska
with son Antoni, Warsaw 1946

Po czym z zimną krwią zaczął wywoływać upatrzone ofiary. Wybrał 50 mężczyzn, załadował na ciężarówkę i odjechał. Ci biedacy nie wrócili – prawdopodobnie zostali zabici w alei Szucha, przed siedzibą gestapo.
Wśród pozostałych w koszarach znalazł się pan Wierzbicki, przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża. Przed
wojną studiował na politechnice gdańskiej. Okazało się, że
studentem tej samej politechniki był też dowódca Stauferkaserne. A więc koledzy ze studiów. Szczęście od Boga. Panu Wierzbickiemu udało się uzyskać zgodę na utworzenie
patroli sanitarnych PCK, których zadaniem miało być grzebanie ciał zabitych, zalegających ulice w otoczeniu koszar,
i zabezpieczenie terenu przed epidemią. Spośród internowanych do zespołu PCK wzięto lekarza i pozwolono, by uruchomił aptekę znajdującą się przy rogu Narbutta i Kazimierzowskiej [apteka była własnością ojca Kazimierza
Łodzińskiego]. Inż. Wierzbicki musiał dać słowo honoru, że
wyznaczeni do PCK nie uciekną – w przeciwnym razie mieli zostać rozstrzelani wyznaczeni zakładnicy. Perspektywy
zaiste przerażające.
Przez wiele dni sytuacja na froncie rejonu Kazimierzowskiej była stabilna. Powstańcy utrzymywali linię ulicy Madalińskiego. Strzelanina nasilała się w nocy.
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Of course I had to transport Kazik again, but as soon as
Jędrek saw him he classified him as fit for the kitchen and
told him to go home. “The uprising won’t last more than
three days – after that we’ll see” what my husband is
good for. ...
My condition still enabled me to work so I helped my
Mum at the kiosk next to the tram terminus in Rakowiecka
St. ... In the meantime, the mobilization was cancelled
and then announced again. At the Stauferkaserne in
Rakowiecka St. [the SS-Stauferkaserne barracks at 4
Rakowiecka St., used by the Germans as a temporary
prison from the uprising’s first days] the Germans prepared to leave the city. The AK’s plans involved an insurgent attack. This was where the command was to be stationed, but that decision was later changed.
***
On 1 August at 11 a.m. the sirens wailed. I thought maybe it was a trial run and the decision would change again.
I went to relieve my Mum who was tired working at the kiosk. This time I was wrong. The first shots were fired at 5
p.m. Enemy fire came from the SGGW and SGH [university buildings]. Wounded and dead people were already
lying in the street, the first civilian casualties. I couldn’t see
any insurgents. I decided to leave the kiosk and rushed
over to Kielecka St. In the gateway I ran into a group of
terrified people, among them a woman I knew there who
offered to help me and let me rest. ... The firing continued.
The night passed by relatively peacefully. I decided to set
off for home.
In one of the gateways I met an insurgent. The poor lonely boy holding a small pistol looked more like an orderly
than a heroic lancer. Anyway, he disappeared before
I could ask him for anything. Head down, I made it to
Niepodległości Ave. Crossing the street was out of the question. ... At one point a German soldier appeared. Young,
afraid, but calm. I told him I was pregnant, had to get home
and was asking him to help me. The unbelievable became
reality. The German soldier led me all the way home, passing in front of Wehrmacht and SS firing positions.
***
I found my home empty. The women returned before
nightfall. A few hours before, with the men, they were
chased from their homes and put in the Stauferkaserne.
A shortage of space led to them being allowed to return.
The men remained interned – Kazik among them.
After the women had gone a car and a lorry drew up
to the barracks. A Gestapo officer got out of the car, ordering them to lead the prisoners into the yard and stand
them in several rows. Then in cold blood he started calling out his intended victims. He chose 50 men, loaded
them onto the lorry and left. Those poor men never came
back – they were probably killed in Szucha Ave. in front
of the Gestapo headquarters.
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***
Osiemnastego sierpnia wystąpiły bóle. Około południa odeszły wody. Wezwano dr. Tarkowskiego, który oznajmił, że
pójdzie po kleszcze. Wziął czerwonokrzyski proporzec i ruszył do swojego domu mieszczącego się obok apteki. Zanim
wrócił, o godzinie 2.00 urodził się Antoś. Takie imię otrzymał po dziadku, magistrze farmacji, którego Niemcy zabili
w obozie zagłady Auschwitz.
Zadowolony dr Tarkowski nie stwierdził powikłań i pogratulował położnej. Gratulacje usłyszałam i ja, szczęśliwa,
ale i zatroskana o los dziecka, które zamiast jasnobłękitnego,
sierpniowego nieba ujrzało łuny płonącej Warszawy.
Z karmieniem Antosia nie było kłopotów. Miałam dużo
pokarmu. A na dodatek znaleziono kozę i piłam kozie mleko.
Znalazł się też ksiądz, który dokonał chrztu z wody i polecił
ponowić cały ceremoniał sakramentu po powstaniu. [...]
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***
Znajomość inżyniera Wierzbickiego z dowódcą niemieckiej załogi umożliwiła zbiórkę kosztowności, dzięki
którym ewakuacja z Warszawy odbyła się względnie bezpiecznie, obejmując i dom sierot z ulicy Rakowieckiej,
i przypadkowo ocalałych mieszkańców tego skrawka stolicy. Po dotarciu do Nadarzyna uwierzyliśmy, że jesteśmy
uratowani. [Przekupiony Niemiec pozwolił 1 września na
wyjazd m.in. Kazimierza i Stanisławy z dzieckiem]. Krótko przebywaliśmy w majątku w Grzmiącej i wreszcie znaleźliśmy azyl u państwa Wojnarowskich w Podkowie Leśnej, aptekarzy, naszych dalekich krewnych. W ich aptece
pomoc otrzymało dużo ludzi wypędzonych z Warszawy,
a sam pan Wojnarowski uratował spore grono osób z obozu pruszkowskiego. Jakaś ważna cząstka tej życzliwości
przypadła i nam.

Among those left in barracks was Mr Wierzbicki, a
representative of the Polish Red Cross (PCK). He studied
at the Gdańsk University of Technology before the war.
It turned out that the Stauferkaserne commander had
been a student of the same university. So, fellow students. Luck from God. Mr Wierzbicki managed to get
permission to form PCK sanitary patrols to bury the dead
lying in the streets around the barracks and prevent an
epidemic in the area. From among those interned, they
took a doctor for the PCK team and allowed him to open
the pharmacy at the corner of Narbutta and Kazimierzowska streets [the pharmacy belonged to Kazimierz
Łodziński’s father]. Engineer Wierczbicki had to give his
word of honour that the PCK team wouldn’t escape –
otherwise designated hostages would be shot. Truly terrifying prospects.
For many days the situation on the front line around
Kazimierzowska St. was stable. The insurgents held onto
the Madalińskiego St. line. Gunfire intensified at night.
***
On 18 August the labour pains started. Around noon
my waters broke. Dr Tarkowski came and said he’d
get some forceps. He took a Red Cross banner and set
off for his home next to a pharmacy. Before he got back,
at 2 o’clock Antoś was born. He was named after his
pharmacist grandfather, killed by the Germans at the
Auschwitz extermination camp.
A satisfied Dr Tarkowski didn’t see any complications
and congratulated the midwife. Congratulations were also offered to me, happy but also anxious about the fate
of a child that instead of a bright blue August sky saw
the glow of burning Warsaw.

Zdjęcia: Archiwum rodziny Łodzińskich

Z synami: Antonim
Pawłem i Andrzejem,
początek lat 50.
XX wieku / With sons
Antoni, Paweł
and Andrzej,
early 1950s

There were no problems with feeding Antoś. I had a
lot of milk. In addition, someone found a goat and I
drank goat’s milk. A priest was also found who baptized
him with water and asked that the entire ceremony of the
sacrament be repeated after the uprising. ...

Kazimierz Łodziński po wcieleniu do wojska, początek lat 50. XX wieku /
Kazimierz Łodziński after being conscripted, early 1950s

Siedemnastego stycznia 1945 r. w Podkowie Leśnej ukazały się podwody wiejskie, a za nimi zmęczeni ucieczką niemieccy żołnierze. Po ich odejściu nadjechał oddział konny
w mundurach podobnych do polskich. Dowódca zapytał:
„Wy Polacy?”, a usłyszawszy twierdzącą odpowiedź, krzyknął: „No to jesteście wyzwoleni!”.
Mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Modrzewiowej. Wieczorem zgromadzili się u nas Henio Kończykowski, Staś Lechmirowicz, Tadzio Kosudarski, Basia Gacówna, Włodek
Steyer i chyba Henryk Kozłowski. Położyli stena u wezgłowia Antosia i zaczęli śpiewać powstańcze piosenki.
Resztki plutonu „Felek”... Nie przewidywali zdarzeń, które nastąpią. Zaczęła się nowa faza walki. Opuszczeni przez
aliantów, zagrożeni przez NKWD.
***
Początkowo tliła się nadzieja. Do wigilii 1948 r. Wtedy
zaczęły się aresztowania. Z garstki ocalonych aresztowany 24 grudnia Janek „Anoda” Rodowicz zginął 7 stycznia
1949 r. w kazamatach bezpieki.
Kazia, jak wszystkich młodych lekarzy, wezwali do wojska – najpierw na półroczne przeszkolenie sanitarne, a po
objęciu dowództwa polskiej armii przez marszałka Rokossowskiego do służby zawodowej. Inwigilowali go od
pierwszego dnia – i w jednostce, i w szpitalach. Wreszcie
w 1952 r. aresztowali. Odmówił współpracy. Przeciwstawił się Informacji Wojskowej! Skończyło się na zwolnieniu
z wojska i przesunięciu do rezerwy.
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***
Engineer Wierzbicki’s acquaintance with the German
commander enabled a collection of valuables to be
made, thanks to which the evacuation from Warsaw
was relatively safe and included the orphanage in
Rakowiecka St. and those residents of this nook of the
city who had been fortunate to survive. After reaching
Nadarzyn we finally believed we were saved. [The
bribed German allowed a group of people, including
Kazimierz and Stanisława with their baby, to leave on
1 September.] We stayed a short while at the Grzmiąca
estate and finally found refuge with the Wojnarowskis in
Podkowa Leśna – pharmacists and our distant relatives.
Many people chased out of Warsaw received help at
their pharmacy, and Mr Wojnarowski himself saved a
sizable group of people from the Pruszków camp. An important part of this kindness was also extended to us.
On 17 January 1945 some farm carts appeared in
Podkowa Leśna, followed by fatigued fleeing German
soldiers. After they left, a cavalry unit arrived in uniforms
similar to Polish ones. The commander asked, “Are you
Polish?” and hearing an affirmative reply shouted “Then
you’ve been liberated!”.
We lived in Modrzewiowa St. at the time. In the
evening Henio Kończykowski, Staś Lechmirowicz, Tadzio
Kosudarski, Basia Gacówna, Włodek Steyer and, I think,
Henryk Kozłowski gathered at our place. They laid a
Sten gun at Antoś’s bedhead and started singing uprising songs.
The remnants of the “Felek” platoon... They couldn’t foresee what would come later. A new stage of fighting began.
Abandoned by the Allies, threatened by the NKVD.
***
Initially some hope flickered – until Christmas Eve 1948.
That’s when the arrests started. From the handful who
had survived, Janek “Anoda” Rodowicz, arrested on
24 December, died on 7 January 1949 in the communist
secret police prison.
Kazio, like all young doctors, was recruited into
the army – first for six-month sanitary training, and after
Marshal Rokossowski took command of the Polish armed
forces – as a regular soldier. He was kept under surveillance from the first day – in the unit and in the hospitals.
Finally in 1952 they arrested him. He refused to collaborate. He opposed the Military Information [the communist military intelligence and counterintelligence service]!
It ended in his being dismissed from the armed forces
and transferred to the reserve.
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Umrzec´ .
za ksiazki
´
Sebastian Pawlina

Zagłada Warszawy przyniosła polskiej kulturze, sztuce i nauce straty liczone
w setkach tysięcy egzemplarzy książek, starodruków, cennych dokumentów,
dzieł sztuki. Gdyby nie ludzie gotowi poświęcić się dla ratowania spuścizny
przeszłych pokoleń, ta lista strat byłaby o wiele dłuższa

P
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rofesor Julian Krzyżanowski, historyk literatury, kompletowanie swoich zbiorów rozpoczął już w 1907 r., w
piątej klasie gimnazjum. Przez lata, wędrując od Warszawy i Krakowa przez Londyn i Rygę aż na Daleki Wschód,
uzbierał około 6 tys. pozycji. We wrześniu 1939 r. wszystkie te
książki i cenne papiery znajdowały się w jego domu przy ulicy
Sewerynów 6, który został trafiony bombą. Nasza gosposia
z pewną dumą mówiła – pisał po latach profesor – że nasze
mieszkanie... paliło się najdłużej. Ocalała jedynie kartoteka
bajkoznawcza i niedopalona połowa dwóch tomów „Króla Ducha”, przykryta ciężkim marmurowym przyciskiem.
W czasie okupacji Krzyżanowski powrócił do zbierania książek. Któregoś razu w antykwariacie Gebethnera i Wolffa trafił
na bibliotekę po Leonie Świderskim, zmarłym w Oświęcimiu
przyjacielu, z którym należeli do Towarzystwa im. Elizy Orzeszkowej. Sprzedała ją do antykwariatu żona Świderskiego.
Krzyżanowski, wiedząc, że w jej posiadaniu znajduje się także
archiwum Elizy Orzeszkowej, zdecydował się odebrać je jako
własność Towarzystwa. Pomógł mu w tym jego asystent na tajnym UW Tadeusz Wiwatowski, na co dzień ważna postać warszawskiej dywersji. Zapakował wskazany zbiór na ciężarówkę
i odwiózł na ulicę Brzozową, do „domu profesorów”.
W czerwcu 1944 r., obawiając się, że w razie wybuchu powstania archiwum mogłoby ucierpieć, Krzyżanowski i Wiwatowski postanowili przetransportować je w bezpieczniejsze
miejsce. Padło na Bibliotekę Ordynacji Zamoyskich przy
ulicy Żabiej 4, w pałacu Błękitnym. Niewiele wcześniej, bo
31 maja, trafiło tam kilka-kilkanaście skrzyń z częścią zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasińskich z ulicy Okólnik 9. Stało się tak za sprawą m.in. Tadeusza Mikulskiego, przyjaciela
Krzyżanowskiego i Wiwatowskiego, a mimo sprzeciwu – jak
zauważa Andrzej Mężyński, historyk – niektórych bibliotekarzy uważających, że solidny gmach BOK [Biblioteka Ordynacji Krasińskich] daje najlepszą gwarancję bezpieczeństwa.

Dying
for Books
Sebastian Pawlina
The annihilation of Warsaw brought Polish culture,
arts and science losses counted in hundreds
of thousands of volumes, early printed books,
valuable documents, works of art. If it hadn’t been
for people willing to sacrifice themselves to save
the legacy of past generations, the list would
have been much longer

P

rofessor Julian Krzyżanowski, a literary historian,
began amassing his collection back in 1907, in
year five of secondary school. For years, travelling from Warsaw and Kraków through London and
Riga all the way to the Far East, he collected about
6,000 items. In September 1939 all these books and
valuable papers were in his home at 6 Sewerynów St.
which was hit by a bomb. “Our housekeeper said with
some pride,” the professor wrote years later, “that our
flat... burned the longest”. Only a file related to fairytale studies survived and “the partly burned half of two
volumes of Król Duch [The Spirit King], covered with a
heavy marble paperweight”.
During the occupation Krzyżanowski returned to book
collecting. One time at Gebethner & Wolff’s secondhand book shop he found the library of Leon Świderski,
his friend who died at Auschwitz, with whom he had belonged to the Eliza Orzeszkowa Society. Świderski’s
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W Bibliotece Ordynacji Zamoyskich przy ulicy Żabiej ocalały tylko zbiory ulokowane w piwnicach. Reszta uległa zniszczeniu / Only items stored
in the cellars of the Zamoyski Library in Żabia St. survived. Everything else was destroyed

Tadeusz Mikulski, uczestnik walk września 1939 r., zaangażowany w konspirację, w trakcie powstania miał kierować ochroną Biblioteki Krasińskich. A było o co dbać. Jej
skarb stanowiły rękopisy ze zbioru Załuskich, rękopisy w. XIX
i XX, stare druki, zawierające wspaniałą kolekcję polskiej książki od w. XV, teatralia w zwałach afiszów z epoki Stanisława
Augusta, grafika, kartografia – wspominał rok po wojnie
w poruszającym szkicu zatytułowanym „Popiół”.
Mikulski niedługo sprawował swoją funkcję. Już 3 sierpnia jako oficer AK o pseudonimie „Krasicki” został oddelegowany do innych zadań. Formalnie jego rolę przejął występujący z ramienia Delegatury Rządu RP na Kraj Gerard
Ciołek ps. „Biała”, historyk sztuki i architekt. Wydaje się
jednak, że faktycznie zbiorami zgromadzonymi przy Okólnik 9 opiekował się historyk Jerzy Zathey. Razem z podlegającymi mu ludźmi przenosił co cenniejsze zbiory do piwnic,
odsuwał od okien materiały łatwopalne... Za jedno z podstawowych swych zadań Ciołek i Zathey uważali nie dopuścić, by wojsko kwaterowało w gmachu lub znajdowały się tam
biura czy sztab. W związku z tym – pisał Zathey – musiałem
wielokrotnie bronić swego stanowiska wobec kwatermistrzów
i innych władz. „Biała” zdołał uzyskać dość szybko dokument stwierdzający, że wojsko nie może zająć Biblioteki
Krasińskich. Chodziło o zminimalizowanie ryzyka wybrania przez Niemców budynku jako celu potencjalnego ataku
z powietrza. Szczęśliwie militarna sytuacja dzielnicy oddalała czasowo to niebezpieczeństwo.
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wife had sold the shop the collection. Knowing that she
also had Eliza Orzeszkowa’s archive in her possession,
he decided to claim it as the property of the Society. He
was helped by his assistant at the underground University of Warsaw, Tadeusz Wiwatowski, who was also a
major figure of subversive activity in Warsaw. He loaded the collection on a lorry and took it to Brzozowa St.,
to the “professors’ house”.
In June 1944, fearing that if an uprising broke out the
archive could suffer damage, Krzyżanowski and Wiwatowski decided to transport it somewhere safer. The
Zamoyski Estate Library in the Blue Palace at 4 Żabia St.
was chosen. Not long before, on 31 May, some crates
with part of the Krasiński Estate Library at 9 Okólnik St.
had been placed there. This was done through
Krzyżanowski and Wiwatowski’s friend Tadeusz Mikulski,
among others, and “despite opposition,” as historian Andrzej Mężyński noted, “from some librarians who thought
the solid BOK [Krasiński Estate Library] building gave a
better guarantee of safety”.
Tadeusz Mikulski, a soldier of the September 1939
campaign involved in underground activity, was to
oversee the protection of the Krasiński Library during the uprising. There was plenty to protect. Its treasures included “manuscripts from the Załuski collection,
manuscripts from the 19th and 20th centuries, early print-
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Prof. Julian Krzyżanowski we wrześniu 1939 r. stracił 6 tysięcy pozycji
ze swego księgozbioru, a podczas powstania – kolejne 4 tysiące /
Prof. Julian Krzyżanowski lost 6,000 volumes from his book collection
in September 1939 and another 4,000 during the uprising

Niestety, wraz z upadkiem Starego Miasta Niemcy skierowali się właśnie na Powiśle. Już 4 września w BOK, mimo
sprzeciwów jej opiekunów, ulokowało się kilku oficerów
AK. Następnego dnia, tuż po godzinie 10, na Okólnik 9
spadły trzy bomby. Na III i IV piętrze magazynu wybuchł
szybko rozprzestrzeniający się pożar – wspominał tragiczne
chwile Zathey. Rozpoczęto błyskawiczną akcję ratunkową,
polegającą na gaszeniu na wysokości III piętra i wyrzucaniu
zbiorów z I i II piętra na podwórze. Mimo starań utracono
część zbiorów, w tym druki XVIII-wieczne. Biblioteka,
trwanie narodu i kultury, jak pisał w jednym z „okupacyjnych opowiadań” Stefan Kisielewski, powoli zmierzała ku
swojemu końcowi.
Niedaleko stamtąd, w Konserwatorium Muzycznym przy
Okólnik 1, doszło do dramatycznych scen. 6 września na
drugim piętrze gmachu zasypana została dwójka żołnierzy
kompanii Zbigniewa Blichewicza „Szczerby”, aktora, autora
jednych z najbardziej wstrząsających wspomnień z okresu
Powstania Warszawskiego zebranych w tomie „Powstańczy
tryptyk” . Kiedy „Szczerba” próbował ratować swoich ludzi,
podbiegł do niego ponad 60-letni siwowłosy Stanisław Kazuro, dyrygent, człowiek, który w czasie okupacji kierował
działalnością Konserwatorium. Zaczął krzyczeć, że na górze
płoną bezcenne zbiory […] i jeżeli natychmiast nie zacznie się
akcji ratowniczej, wszystko przepadnie. Doszło do kłótni
między oboma mężczyznami, którą zakończył Blichewicz,

Tadeusz Wiwatowski, asystent prof. Krzyżanowskiego na tajnym Uniwersytecie
Warszawskim, razem z nim ratował cenne archiwa / Tadeusz Wiwatowski,
assistant of Prof. Krzyżanowski at the underground University of Warsaw,
rescued valuable archives with him
ed books constituting a marvellous collection of Polish
books starting from the 15th century, theatre memorabilia in the form of posters from the times of [King] Stanisław
August, engravings, maps,” he noted a year after the
war in a poignant essay entitled “Ashes”.
Mikulski didn’t have the job for long. Already on 3 August, as Home Army (AK) officer codenamed “Krasicki”,
he was detailed to other tasks. Officially, his role was
taken over by Gerard Ciołek codename “Biała”, appointed by the Government Delegation for Poland, an
art historian and architect. It seems, however, that the
collection housed at 9 Okólnik St. was actually safeguarded by historian Jerzy Zathey. He and some subordinates moved the most precious items to the cellars and
shifted easily combustible materials away from windows... Ciołek and Zathey considered one of their fundamental tasks to be “not allowing soldiers to be quartered
in the building or any offices or staff headquarters to be
set up there. Because of this,” Zathey wrote, “I had to defend my position multiple times before quartermasters
and other authorities”. “Biała” managed quite quickly to
obtain a document stating that the military could not take
over the Krasiński Library. The point was to minimize the
risk that the Germans might choose the building as the
target of an air raid. Mercifully, the neighbourhood’s military situation deferred this danger for some time.
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Dzięki temu, że Biblioteka Narodowa znajdowała się na terenach opanowanych przez Niemców, nie była narażona na zniszczenia powodowane nalotami czy ostrzałem
artyleryjskim (zdjęcie z lat 30.) / Thanks to the fact that the National Library was in an area controlled by the Germans, it was not at risk of damage from air raids

mówiąc stanowczo: Słuchaj, staruchu! Jeżeli się w tej chwili
nie uspokoisz, to każę ci ściągnąć portki, rozłożyć na ziemi,
a potem dwadzieścia batów na gołą dupę! To cię wyleczy z histerii! Kilka godzin później Powiśle upadło. Na Okólnik
1 ogień pochłonął zasoby biblioteki, a wraz z nimi dwóch
młodych powstańców.
W innych miejscach udawało się uniknąć aż takich strat.
Najwięcej szczęścia miały te placówki, które od początku
znalazły się na terenach opanowanych przez Niemców,
a więc przede wszystkim Biblioteka Narodowa przy Rakowieckiej, Muzeum Narodowe i Biblioteka Uniwersytecka.
Z jednej strony, wiązało się to z brakiem groźby zniszczeń wywołanych nalotem czy ostrzałem artyleryjskim, z drugiej zaś
– misją pochodzącego z Monachium Moritza Arnhardta, oficera SS, wysłannika Hitlera. Do miasta przybył on najpewniej we wrześniu. Od razu zabrał się do pracy. Dysponując pismem Führera i żołnierzami SS, mógł działać z dużą swobodą.
Jego zadanie polegało na wytypowaniu oraz wywiezieniu do
Niemiec najcenniejszych zbiorów warszawskich. Stanowiło to
kontynuację polityki grabieży zapoczątkowanej przez władze
hitlerowskie w 1939 r. Tym razem jednak sytuacja była inna.
Zgodnie z rozkazami Berlina Warszawa miała zostać zrównana z ziemią. W tej sytuacji Arnhardt, wywożąc obrazy
czy stare druki, de facto je ratował. Rozumiał to Józef Grycz,
opiekujący się w czasie powstania Biblioteką Narodową.
nr 8, sierpień August 2014

Unfortunately, after the Old Town fell the Germans
moved precisely towards Powiśle [district]. Already on
4 September, a few AK officers moved into the BOK,
despite the protests of its guardians. The next day, just after 10 a.m., three bombs fell on 9 Okólnik St. “A fire
broke out and spread rapidly on the 3rd and 4th floors
of the storeroom,” Zathey recalls those tragic moments.
An immediate rescue operation was started, involving
“putting out the fire on the 3rd floor and throwing the collections from the 1st and 2nd floors into the yard”. Despite these efforts, some of the collection was lost, including 18th-century prints. The library, “the existence of the
nation and its culture”, as Stefan Kisielewski wrote in one
of his “occupation stories”, was slowly nearing its end.
Not far away, at the Conservatoire of Music at
1 Okólnik St., dramatic scenes unfolded. On 6 September, two soldiers from the company of Zbigniew Blichewicz “Szczerba”, an actor and author of one of the most
shocking memoirs from the Warsaw Uprising gathered in
the volume Powstańczy tryptyk [Uprising Triptych], were
trapped on the second floor of the building. When “
Szczerba” tried to save his men, 60-something grey-haired
conductor Stanisław Kazuro, who ran the Conservatoire
during the occupation, ran up to him. He started “yelling
that priceless collections were burning upstairs ... and
that unless a rescue operation began at once, everything
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4 września zanotował w dzienniku: Pakowaliśmy z robotnikami pod nadzorem Arnhardta jak najpospieszniej dalsze książki
wilanowskie i wybrane przez niego książki z Biblioteki SGH.
Jak sam stwierdzał, wydać należało Niemcom jak najwięcej
materiałów, gdyż lepiej je później rewindykować, niż narazić
na spalenie. Musiało to być jednak zadanie szalenie trudne –
jak bowiem człowiek, który całe życie poświęcił kulturze,
miał nagle zdecydować, co ratować, a co skazać na zagładę?
Wybrane zbiory wywieziono do zamku Fischorn w Austrii. Po wizycie na Rakowieckiej Arnhardt pojawił się
w BUW-ie, na Okólnik i w Muzeum Narodowym. Ile i czego
zabrał z BOK – nie wiadomo. Na Krakowskim Przedmieściu,
jak przekonuje Andrzej Mężyński, wybrał jednak te szczególnie cenne pozycje. Jest to o tyle zastanawiające, że według Stanisława Lorentza, był to człowiek niemający nawet najskromniejszych wiadomości z dziedziny kultury i sztuki (jak
zanotował w swoich zapiskach z tamtych dni dyrektor MN).
Komunikował […], że nic go nie obchodzi, z jakiego wieku jest
dany przedmiot i w jakim stylu, a podstawą wyboru jest tylko
to, czy mu się podoba, czy nie. Swoją pracę wykonywał wręcz
taśmowo. W ciągu 45 minut potrafił przy lampie karbidowej
przeprowadzić selekcję tysiąca obrazów! W MN doszło w ten
sposób do zniszczenia wielu przedmiotów, zostały w pośpiechu potłuczone, porozdzierane, podeptane.
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Oprócz zabiegów pracowników bibliotek, muzeów i archiwów swoją rolę w ratowaniu dorobku kultury i nauki polskiej odegrali pojedynczy ludzie. Już 2 sierpnia „Biuletyn
Informacyjny” przypomniał o potrzebie dbania o dorobek
przeszłych pokoleń, a w połowie miesiąca „Barykada Powiśla”
zaapelowała do ludności cywilnej, aby ta chroniła znajdujące
się w jej posiadaniu dzieła sztuki. Radzono, żeby obrazy malowane na płótnie wyjmować z ram i zwijać farbą na zewnątrz,
a te na deskach zabezpieczać w całości. Sugerowano też, aby
w miarę możliwości wszystko znosić do piwnic.
Posiadacze cennych zbiorów pomagali sobie nawzajem,
jak Juliusz Wiktor Gomulicki Janowi Michalskiemu, który przy ulicy Noakowskiego miał bibliotekę liczącą około
30 tys. pozycji. Gomulicki przyjął do swojego domu przy
Skorupki 5 te szczególnie wartościowe. Przenoszenie rzadkich książek, starannie wybieranych przez właściciela [było
zajęciem] dość uciążliwym, trzeba było bowiem przesuwać się
tuż pod murami kamienic (w obawie przed ostrzałem), a przy
barykadach zatrzymywać się i przechodzić obok nich prawie
na czworakach. Pomagał w tym nieznany z nazwiska pleczysty i silny kolejarz […], który zasługuje na najwyższą pochwałę, ani nie znał on bowiem Michalskiego, ani nie korzystał
z jego zbiorów, to wszystko zaś, co uczynił, było spowodowane
jedynie jego szczerą troską o dobro kultury narodowej. Resztę
biblioteki poroznoszono po różnych miejscach przy pomocy powstańców i ludności cywilnej.
Podobnych historii w walczącej Warszawie można odnaleźć wiele. Ludzie mimo rozmaitych zagrożeń podejmowali ryzyko i starali się uratować wszystko, co się da.

would be lost”. The men started a row that Blichewicz
ended by saying firmly, “Listen, old man! If you don’t
calm down right now I’ll tell them to pull down your trousers, lay you down on the ground and give you twenty
lashes on your bare backside! That’ll cure you of hysteria!!”. A few hours later Powiśle fell. At 1 Okólnik St., the
fire consumed the library resources together with the two
young insurgents.
Losses as great as these managed to be avoided at
other locations. Sites that were within areas controlled by the Germans from the very beginning
were the most fortunate, starting with the National
Library in Rakowiecka St., the National Museum and the
University Library. On the one hand, there was no danger of destruction from air raids or artillery fire, and on
the other, there was the mission of Moritz Arnhardt from
Munich, an officer of the SS sent by Hitler. He most likely arrived in Warsaw in September. He started work at
once. With a document from the Führer and SS soldiers
at his disposal, he had a lot of freedom to act. His task
was to identify the most valuable Warsaw collections
and dispatch them to Germany. This was a continuation
of the policy of plunder initiated by the Nazi authorities
in 1939. This time, though, the situation was different. According to orders from Berlin, Warsaw was to be razed
to the ground. In this situation, by looting paintings or
early printed books, Arnhardt was in fact saving them.
Józef Grycz, who oversaw the National Library during
the uprising, understood this. He noted in his diary on 4
September: “Supervised by Arnhardt, with the workers
we packed the Wilanów books as quickly as possible
and the books he selected from the SGH [Warsaw
School of Economics] Library”. As he said, it was best to
give the Germans as many materials as possible because “it’s better to regain possession of them later than
put them in danger of incineration”. It must have been a
terribly tough task: how could a man who had devoted
his whole life to culture suddenly decide what to save
and what to condemn to destruction?
The collections selected were taken to Fischorn castle
in Austria. After his visit in Rakowiecka St., Arnhardt went
to the [University Library], Okólnik St. and the National
Museum. How much and what exactly he took from the
[Krasiński Estate Library] is not known. At [the University
Library], as Andrzej Mężyński claimed, he chose only
the most valuable items. This is a little strange given that
according to Stanisław Lorentz he was a man without
“even the most modest knowledge of culture and arts”
(as the National Museum’s director wrote about those
days). “He announced ... that he couldn’t care less what
century a given object was from or in what style, and his
choice was based solely on whether he liked it or not”.
He worked almost like an automaton. In 45 minutes, under a carbide lamp, he would select items from among a
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W „domu profesorów” podczas powstania spaliły się prywatne zbiory
naukowców i ukryte tu dzieła głównych warszawskich bibliotek i muzeów /
The private collections of scholars and collections from Warsaw’s main
libraries and museums that were hidden in the “professors’ house”
were all destroyed by fire during the uprising

Niestety, zazwyczaj wysiłek ten w ostatecznym rozrachunku nie przynosił efektów. Jak w wypadku Biblioteki Krasińskich. 17 października Józef Grycz, przez całe powstanie pełen najgorszych obaw o losy BOK-u, poznał straszny
koniec zbiorów przy ulicy Okólnik. Gdy Arnhardt zabrał
to, co uznał za cenne, resztę oblano benzyną i spalono. Kiedy po kilku miesiącach – pisał Tadeusz Mikulski – bibliotekarze warszawscy zeszli do piwnic Krasińskich, przesuwali
mozolnie nogi w sypkim popiele. […] To już nie była „garść
popiołu”, jak w tytule książeczki poetyckiej Mariana Piechala […]. Były to sześcienne kwadraty popiołu […], sypkie kopczyki polskiej twórczości wszystkich czasów i wszystkich wymiarów. Ocalały jedynie pojedyncze egzemplarze, jak „La
peinture anglaise au XVIIIe siécle” Tancreda Boreniusa
z 1938 r., pokazane w 1958 r. na wystawie na Uniwersytecie Warszawskim.
Swoje skarby, z wysiłkiem zbierane w czasie okupacji,
utracił również Julian Krzyżanowski. Prawie 4 tys. pozycji
spłonęło w mieszkaniu w „domu profesorów”. Uratowało się
nr 8, sierpień August 2014

thousand paintings! At the National Museum, this led to
many objects being destroyed – broken, torn, stamped
on in the haste.
Besides the efforts of library, museum and archive
employees, individual people also played a role in
salvaging the products of Polish culture and science.
Already on 2 August Biuletyn Informacyjny [Information
Bulletin] reminded readers of the need to take care of the
achievements of earlier generations, and in mid-August
Barykada Powiśla appealed to civilians to protect any
works of art in their possession. The paper advised people
to take canvas paintings out of their frames and roll them
up with the paint facing outwards, and to secure paintings
on wood as whole items. It also suggested that people
take as much as they could into cellars.
Owners of valuable collections helped one another,
e.g. Juliusz Wiktor Gomulicki helped Jan Michalski who
had a library of about 30,000 volumes in Noakowskiego
St. Gomulicki stored particularly precious items at his
place at 5 Skorupki St. Moving “rare books carefully chosen by the owner was rather arduous, since you had to
move along close to the walls of buildings (in case of enemy fire) and stop at the barricades and almost crawl on all
fours next to them”. One helper in this was an unknown
“wide-backed and strong railroad worker ... who deserves
the highest praise because he neither knew Michalski nor
had benefitted from his collection, and everything he did
was due exclusively to his honest concern for a product of
national culture”. The rest of this library was taken to various locations with the help of insurgents and civilians.
There are many similar stories about Warsaw during the fighting. Despite all the dangers, people took
risks and tried to save whatever they could. Unfortunately this effort ultimately made no difference. This was
the case with the Krasiński Library. On 17 October Józef
Grycz, filled with the worst fears regarding the library’s
fate throughout the uprising, learned about the tragic end
of the collection in Okólnik St. Once Arnhardt had taken
what he considered valuable, the rest was doused with
petrol and burnt. “When Warsaw librarians went down to
the Krasiński [Library] cellars a few months later”, wrote
Tadeusz Mikulski, “they laboriously moved their feet in
loose ashes. ... This was not a ‘handful of ashes’ like the title of Marian Piechal’s poetic little book ... These were
great cubes of ashes ... loose mounds of Polish creative
output of all centuries and all dimensions”. Only single volumes survived, like La peinture anglaise au XVIIIe siécle
by Tancred Borenius from 1938, shown at an exhibition at
the University of Warsaw in 1958.
Julian Krzyżanowski also lost his treasures that he had
collected with such effort during the occupation. Almost
4,000 items were incinerated in the flat in the “professors’
house”. Eliza Orzeszkowa’s archive survived, as did the
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jednak archiwum Elizy Orzeszkowej, tak jak i ukryte razem
z nim w pałacu Błękitnym zbiory Biblioteki Krasińskich
– te, które miały być bezpieczne na Okólnik. Ocaliło je to,
że na Żabiej trafiły do piwnic – wszystko, co ulokowano wyżej, uległo zniszczeniu.
Koniec walk nie oznaczał kresu tragedii. Już po powstaniu
spalenie Archiwum Akt Nowych, wysadzenie w powietrze
pomnika Poniatowskiego czy pałaców Brühla i Saskiego stanowiło realizację planu wprowadzanego przez Niemców
w życie systematycznie od początku sierpnia. Jak po Kartaginie, tak i po Warszawie miał nie pozostać nawet kamień na
kamieniu. Niektóre budynki, jak kościoły przy Krakowskim
Przedmieściu, uratowało jedynie to, że hitlerowcy nie zdążyli
zdetonować zamontowanych tam ładunków...

Krasiński Library items stored with it at the Blue Castle
– those that were meant to have been safe in Okólnik St.
They were saved by the fact that they’d been placed in
the cellar [...] – anything stored higher up was destroyed.
The end of the fighting did not mean the end of the tragedy. After the uprising, incinerating the Central Archives of
Modern Records, blowing up the statue of Poniatowski or
the Brühl and Saxon palaces was part of the plan that the
Germans had put into practice systematically from the beginning of August. Like Carthage, in Warsaw there was to
be left not one stone upon another. Some buildings, like
the churches in Krakowskie Przedmieście St., were only
saved because the Nazis simply ran out of time to set off
the explosives they had placed there...

***
Strat, jakie poniosła polska kultura i nauka w czasie powstania, nie da się zapewne nigdy do końca oszacować. Zburzone
budynki, rozkradzione obrazy, spalone książki, ale także polegli ludzie – jak Tadeusz Wiwatowski. Dla takich osób jak
on czy Julian Krzyżanowski, Józef Grycz bądź Jerzy Zathey
odpowiedź na pytanie, jakie stawia w swojej znakomitej
„Sztuce i krwi” Robert Jarocki, „czy warto umierać dla książek”, była oczywista.

***
The losses suffered by Polish culture and science during the
uprising are probably impossible ever to estimate properly.
Demolished buildings, stolen paintings, incinerated books,
but also people killed – like Tadeusz Wiwatowski. For people such as he and Julian Krzyżanowski, Józef Grycz and
Jerzy Zathey, there was only one obvious reply to the question “Is it worth dying for books?” that Robert Jarocki asked
in his excellent book Sztuka i krew [Art and Blood].

Fot. Bownik/Urna. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

Fot. NAC
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W Bibliotece Ordynacji Krasińskich uległy zagładzie nie tylko jej zbiory, ale również przeniesione tu i zabezpieczone dzieła m.in. z bibliotek Narodowej
i Uniwersyteckiej. Dzisiaj w Bibliotece Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej przy placu Krasińskich stoi urna z ich prochami – symbol bezpowrotnie utraconych
skarbów (na zdjęciu obok) / At the Krasiński Library, not only its collections were destroyed but also items brought there for safekeeping
from the National Library and the University Library, among others. Today an urn with some of the ashes stands in the National Library
at the Palace of the Republic in Krasińskich Sq. – a symbol of irretrievably lost treasures (next picture)
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Nie tylko
Baczyński
i Ga jcy

Krzysztof Kamil Baczyński

Rafał Dajbor
Wielu z nas pytanych o ludzi pióra,
którzy zginęli podczas walk w 1944 r.,
odpowie krótko: Krzysztof Kamil Baczyński
i Tadeusz Gajcy. I nikogo więcej
nie będzie w stanie wymienić
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K

rzysztof Kamil Baczyński, wszechstronnie uzdolniony, również plastycznie, publikujący swoje wiersze pod pseudonimem Jan Bugaj, poległ 4 sierpnia
1944 r. podczas obrony pałacu Blanka na placu Teatralnym.
Młodszy od niego o rok Tadeusz Gajcy, autor, oprócz wierszy, także dramatu „Homer i Orchidea”, został zabity w czasie walk na Starym Mieście 16 sierpnia 1944 r. Obaj są powszechnie znani jako poeci, którzy ponieśli śmierć w walkach
powstańczych w Warszawie. Ich wiersze obecne są w szkolnych programach nauczania, a oni sami mają w stolicy ulice
swojego imienia – Baczyński na Żoliborzu, Gajcy na Bielanach. Co jakiś też czas w księgarniach ukazują się w różnych
seriach wydawniczych tomiki ich poezji.
Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy nie byli jednak jedynymi pisarzami, którzy zginęli podczas Powstania
Warszawskiego.
Karol Irzykowski, prozaik i poeta, krytyk literacki i filmowy, a także tłumacz i dziennikarz, swoje teksty publikował między innymi w „Skamandrze”, „Wiadomościach Literackich”, lewicowym „Robotniku” i prawicowym „Prosto
z mostu”. Napisana przez niego w 1903 r. powieść „Pałuba”
uznawana jest do dziś za utwór wyprzedzający swój czas. Pisarz jako jeden z pierwszych badaczy kultury docenił znaczenie filmu i ujrzał w nim nie rozrywkę z jarmarcznej budy, ale prawdziwą sztukę. Jego – opublikowaną w 1924 r.
– „Dziesiątą muzę” uważa się za kanoniczne dzieło w dziedzinie teorii filmu.

Tadeusz Gajcy

Not Just
Baczyński
and Gajcy
Rafał Dajbor
Asked what writers were killed in the fighting
of 1944, many of us will give a brief reply:
Krzysztof Kamil Baczyński and Tadeusz Gajcy.
And we won’t be able to list a single other name

K

rzysztof Kamil Baczyński, a person of many skills
and artistic talent, who planned to study at the
Academy of Fine Arts and published his poems under the pen name Jan Bugaj, was killed on 4 August 1944
defending Blank Palace in Teatralny Sq. Tadeusz Gajcy,
one year his junior, a writer of poems as well as the play
Homer and Orchid, was killed in the fighting in the Old
Town on 16 August 1944. They are both widely known as

Karol Irzykowski,
Mariusz Maszyński
i Juliusz Kaden-Bandrowski
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writers who lost their lives during the uprising in Warsaw.
Their poems are part of the school curriculum, they have
streets named after them in Warsaw – Baczyński in
Żoliborz district, Gajcy in Bielany, and books of their poetry appear in various series in bookshops once in a while.
However, Krzysztof Kamil Baczyński and Tadeusz
Gajcy were not the only writers who were killed during
the Warsaw Uprising.
Karol Irzykowski was a prose writer and poet,
literary and film critic as well as translator and journalist. He published his texts in Skamander, Wiadomości
Literackie, the leftist Robotnik and the rightist Prosto
z Mostu. His 1903 novel Pałuba is still considered to be
a work that was ahead of its time. He was one of the first
researchers of culture to appreciate the importance of
cinema and to see it not as vulgar entertainment but as
true art. His Dziesiąta muza [The Tenth Muse] published
in 1924 is considered a pivotal work in film theory.
Though Karol Irzykowski died on 2 November 1944, a
month after the surrender, his death was the consequence
of what happened during the fighting. On 7 August, as he
was hastily leaving his flat in Filtrowa St. having been expelled by the Nazis, he was shot in the leg. At first he was
put in a hospital in Okęcie district, then moved to one in
Milanówek, and then to the hospital in Żyrardów. It’s not
hard to see that in such conditions, treatment of the seriously wounded elderly gentleman was not up to scratch
medically. Gangrene developed in the wound and a carbuncle (abscess) as well... Four days after his death Karol
Irzykowski was buried in the Żyrardów cemetery. In 1981
the writer’s body was exhumed and transferred to the family grave in Rakowicki Cemetery in Kraków.
A day before Irzykowski was seriously wounded, Mariusz
Maszyński was killed in his home; he was an actor, director but also a playwright .(I wrote about Maszyński and the
circumstances of his death in “Aktorzy w Powstaniu Warsza-
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Choć Karol Irzykowski zmarł dopiero 2 listopada 1944 r.,
a więc miesiąc po kapitulacji powstania, jego śmierć była konsekwencją tego, co działo się podczas walk powstańczych.
7 sierpnia, gdy – wypędzany przez hitlerowców – opuszczał
w pośpiechu swoje mieszkanie przy ulicy Filtrowej, został postrzelony w nogę. Umieszczono go najpierw w szpitalu na Okęciu, potem został przeniesiony do szpitala w Milanówku, a następnie do szpitala w Żyrardowie. Nietrudno sobie wyobrazić,
że w takich warunkach leczenie poważnie rannego, starszego
już człowieka nie przebiegało zgodnie ze sztuką medyczną.
W ranę wdała się gangrena, wystąpił także karbunkuł (ropień
skórny)… Cztery dni po śmierci Karol Irzykowski został pochowany na cmentarzu w Żyrardowie, zaś w 1981 r. ciało pisarza ekshumowano i przeniesiono do rodzinnego grobu na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Dzień przed tym, jak Irzykowski został ciężko ranny,
w swoim mieszkaniu zginął Mariusz Maszyński, aktor, reżyser, ale także dramatopisarz, autor m.in. komedii „Mąż uciśniony, czyli koniec i początek” oraz „Tak – a nie inaczej!”.
(Postać Maszyńskiego i okoliczności jego śmierci opisałem
w artykule „Aktorzy w Powstaniu Warszawskim”, „Stolica”,
nr 8/9 2013 r.). Tego samego zaś dnia, w którym zginął Maszyński, śmiertelnie ranny został na Ochocie Juliusz KadenBandrowski, ceniony, a zarazem kontrowersyjny pisarz. Jego
powieści „Generał Barcz”, „Czarne skrzydła” i „Mateusz Bigda” charakteryzowały się tyleż świetnym stylem i wyczuciem
literackim, co krytyczno-satyrycznym ostrzem wymierzonym
w ówczesne elity polityczne. To Kaden-Bandrowski był autorem mocnego i do dziś cytowanego sformułowania „radość
z odzyskanego śmietnika”, którym to „śmietnikiem” nazywał
polskie przepychanki, kłótnie i prywatę panujące w życiu społeczno-politycznym. On jednak mógł sobie na tak ostre słowa
pozwolić – w latach 1914-1918 był aktywnym uczestnikiem
walk o polską niepodległość, żołnierzem Legionów Polskich
i adiutantem Józefa Piłsudskiego. Pisarz zmarł 8 sierpnia i został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym
przy ulicy Żytniej w Warszawie.

Fot. Archiwum Stolicy

Fot. NAC

Stanisław i Wanda Miłaszewscy
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10 sierpnia okazał się ostatnim dniem życia małżeństwa literatów Wandy i Stanisława Miłaszewskich. Powieści Wandy Miłaszewskiej, takie jak „Cmentarz i sad”, „Rok Boży”,
„Czarna Hańcza”, „Święty wiąz” czy „Bogactwo”, choć zaliczane do literatury klasy B, miały licznych czytelników, którzy
cenili je na równi z powieściami Heleny Mniszkówny czy Poli
Gojawiczyńskiej. Przesiąknięte były patriotyzmem i wyraźną
tęsknotą za czasami Polski szlacheckiej. Zapewne ta właśnie
„szlachetczyzna” przyczyniła się do wycofania ich z bibliotek
w czasach stalinizmu. Miłaszewska prowadziła też dział teatralny w kobiecym czasopiśmie „Bluszcz”. Stanisław Miłaszewski był natomiast poetą, publicystą, dramaturgiem i tłumaczem. Przełożył na język polski m.in. „Marię Stuart”
Schillera. Jego sztuki „Bal w obłokach”, „Farys” i „Piękne
Polki” wystawiał przed wojną Teatr Narodowy, a grali w nich
tak znakomici aktorzy, jak Seweryna Broniszówna, Wojciech
Brydziński, Mieczysława Ćwiklińska czy Józef Węgrzyn. Miłaszewski był zresztą człowiekiem związanym z teatrem – w latach 20. pracował jako kierownik literacki w Warszawskich
Teatrach Miejskich i Teatrze Narodowym. Wanda i Stanisław
Miłaszewscy zginęli razem, przywaleni gruzami zbombardowanego przez Niemców domu, w którym mieszkali. Ich grób
znajduje się na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Tego samego dnia co Tadeusz Gajcy, 16 sierpnia 1944 r.,
zginął inny poeta pokolenia Kolumbów – Zdzisław Stroiński. Od 1942 r. wchodził w skład grupy literackiej Sztuka
i Naród skupionej wokół miesięcznika o tej samej nazwie.
W 1943 r. wydał tom wierszy „Okno”. Tom ten opublikowany został oczywiście w wydawnictwie konspiracyjnym, jego
nakład wyniósł jedynie 125 egzemplarzy. W swojej twórczości
poetyckiej Stroiński odwoływał się do doświadczeń z okresu
wojny i okupacji, a także uczuć i przemyśleń z czasu, gdy przebywał na Pawiaku. Poeta aresztowany został przez Niemców
25 maja 1943 r. podczas akcji składania wieńców pod pomnikiem Mikołaja Kopernika z okazji czterechsetnej rocznicy
śmierci uczonego. Przesiedział wówczas w więzieniu prawie
dwa miesiące. W ostatnich chwilach przed wybuchem walk
powstańczych przebywał u rodziców, poza Warszawą. Do stolicy przybył pieszo, by włączyć się w powstańcze działania.
Walczył w zgrupowaniu Armii Krajowej „Chrobry I”.

wskim”, Stolica No. 8/9 2013.) On the same day that
Maszyński was killed, Juliusz Kaden-Bandrowski was
mortally wounded in Ochota district; he was a valued
though controversial writer. His novels presented excellent
style and literary intuition as well as a critical satirical approach to the political elites of the time. It was Kaden-Bandrowski who penned the powerful and still quoted expression “joy at regaining the rubbish heap” in which the
“rubbish heap” was his name for Polish scrambling for positions, squabbling and self-interest in public and political life.
He could afford to use such words – in 1914-1918 he had
been an active participant in the struggle for Poland’s independence, a soldier of the Polish Legions and aide to Józef
Piłsudski. He died on 8 August and was buried in the
Reformed Cemetery in Warsaw’s Żytnia St.
10 August turned out to be the last day in the lives of
literary married couple Wanda and Stanisław
Miłaszewski. Wanda Miłaszewska’s novels, though
counted as B-class literature, had many readers who valued them equally with the novels of Helena Mniszkówna
and Pola Gojawiczyńska. They were saturated with patriotism and a clear longing for the times of gentry Poland. It
was probably this “gentry-ism” that caused them to be removed from libraries during Stalinism. Miłaszewska also
ran the theatre section in Bluszcz magazine for women.
Stanisław Miłaszewski was a poet, feature writer, playwright and translator. His translations into Polish included
Schiller’s Mary Stuart. His plays were produced by the
National Theatre before the war and featured excellent
actors such as Seweryna Broniszówna, Wojciech
Brydziński, Mieczysława Ćwiklińska and Józef Węgrzyn.
Miłaszewski actually had close links to theatre – in the
1920s he was literary manager of the Warsaw Municipal
Theatres and the National Theatre. Wanda and Stanisław
Miłaszewski died together, crushed by the rubble of the
house where they lived after it was bombed by the Germans. Their grave is in the Powązki Military Cemetery.
The day that Tadeusz Gajcy died, 16 August 1944,
was also the day that another poet of the same generation lost his life – Zdzisław Stroiński. Since 1942 he
was part of the Sztuka i Naród [Art and Nation] literary
group affiliated with a monthly of the same name. In
1943 he published a volume of verse, Okno. Of course
this volume was printed by an underground publisher, in
just 125 copies. In his poetry Stroiński invoked experiences from the war and occupation as well as his emotions and thoughts from when he was in Pawiak prison.
He was arrested by the Germans on 25 May 1943 during an operation involving laying a wreath at the statue
of Nicolaus Copernicus on the 400th anniversary of the
scholar’s death. Stroiński spent almost two months in prison. In the final moments before the uprising broke out he
was living with his parents outside Warsaw. He came to
the city on foot to join in the fighting.

Fot. NAC

Po ponad miesiącu powstańczych walk,
6 września, zginął Bolesław Gorczyński,
znany młodopolski dramatopisarz, prozaik, tłumacz, kierownik literacki teatrów Bolesław Gorczyński
warszawskich i łódzkich, a także reżyser teatralny. Utwory Gorczyńskiego, wśród nich
„Parodie miłości”, „Sublokator”, „W noc lipcową”, „Bagienko”, „Policzek” i „Konstytucja”, pisane między 1900 a 1918 r., sytuowały go w kręgu typowych dla okresu Młodej
Polski dramatopisarzy, którzy w swoich komediach piętnowali moralność mieszczańską, a zarazem wyśmiewali pełną kabotyństwa i sztuczności modernistyczną koncepcję
artysty jako człowieka wyjątkowego, godnego specjalnych praw. Ponadto Bolesław Gorczyński pisał powieści i tłumaczył na język
polski sztuki teatralne Marcela Acharda, Ferenca Molnara, Luigiego Pirandella, Oscara
Wilde’a, a także Maurice’a Maeterlincka.
Twórczość pisarska i translatorska nie przy- Zdzisław Stroiński
niosła jednak Gorczyńskiemu takiej sławy
i poważania, jak kierownictwo literackie teatrów oraz dyrektorowanie placówkom teatralnym w Warszawie i Łodzi. To
właśnie on, swoją dbałością o najwyższy poziom literacki wystawianych na scenie warszawskiego Teatru Polskiego przedstawień, przyczynił się walnie do tego, że w latach 30. teatr ten zaliczał się do najlepszych tego typu placówek nie tylko w Polsce,
ale i w Europie.
Bolesław Gorczyński został pochowany na Starych Powązkach.
Wśród twórców, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego, byli pisarze – bohaterowie niniejszego artykułu – ale także aktorzy (Ina Benita, Franciszek Brodniewicz,
Maria Przybyłko-Potocka, Zbigniew Rakowiecki), malarze
(Karol Kryński, Wiktor Mazurowski), muzycy (Andrzej Łopaciński, Władysława Wińska), filozofowie (Józef Archutowski, Jan Salamucha), lekarze (Zdzisław Gorecki, Aleksander
Ławrynowicz, Józef Grzybowski, Józef Marian Piasecki, Janusz Zeyland), a także parlamentarzyści, naukowcy, sportowcy… Powstanie Warszawskie do dziś budzi kontrowersje. Pozostawiając jednak na boku owe dyskusje i spory, miejmy po
prostu w pamięci tych, którym nie było dane przetrwać tamtych tragicznych dla Warszawy, choć bohaterskich dni.
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Zdzisław Stroiński and Tadeusz
Gajcy lost their lives defending a building in Przejazd St., a street that no longer exists (it was done away with after
the war during work on enlarging
Dzierżyńskiego Sq. – today’s Bankowy
Sq.). The attacking Nazis blew up the
building, burying both poets.
After more than a month of the uprising, on 6 September, death came
to Bolesław Gorczyński, a wellknown Young Poland playwright,
prose writer, translator, literary manager of theatres in Warsaw and Łódź,
also a theatre director. Gorczyński’s
works written between 1900 and 1918
placed him among typical Young
Poland playwrights whose comedies
condemned bourgeois mentality while
also deriding the buffoonish and artificial modernist concept of the artist as
an exceptional person deserving special rights. Bolesław Gorczyński also
wrote novels and Polish translations
of plays by Marcel Achard, Ferenc
Molnar, Luigi Pirandello, Oscar Wilde
and Maurice Maeterlinck. His writing
and translation work never brought him
the same fame and respect as his work
as theatre literary manager and director of theatres in Warsaw and Łódź. It
was to him, who took care to ensure the
highest literary standard of plays produced by Warsaw’s
Polski Theatre, that this theatre owed its position as one
of the best theatres of its kind not only in Poland but in
Europe in the 1930s.
Bolesław Gorczyński was buried in the Old Powązki
Cemetery.
Fot. Archiwum Stolicy

Zdzisław Stroiński i Tadeusz Gajcy ponieśli śmierć, broniąc jednej z kamienic przy
nieistniejącej już dziś ulicy Przejazd (zlikwidowano ją po wojnie w czasie prac związanych z powiększaniem ówczesnego placu
Dzierżyńskiego, obecnie Bankowego). Atakujący kamienicę hitlerowcy wysadzili budynek, który pogrzebał pod swoimi gruzami obydwu poetów.

The creative personalities who were killed during
the Warsaw Uprising included writers – the focus
of this article – but also actors (Ina Benita, Franciszek
Brodniewicz, Maria Przybyłko-Potocka, Józef Orwid,
Zbigniew Rakowiecki), painters (Karol Kryński, Wiktor
Mazurowski), musicians and composers (Andrzej
Łopaciński, Władysława Wińska, Roman Padlewski),
philosophers (Józef Archutowski, Jan Salamucha), physicians (Zdzisław Gorecki, Aleksander Ławrynowicz,
Józef Grzybowski, Edward Loth, Józef Marian Piasecki,
Janusz Zeyland) as well as parliamentarians, scientists,
athletes... The Warsaw Uprising causes controversy to
this day. Leaving aside such discussions and arguments,
let us simply remember those who were not destined to
survive the days that were so tragic and yet so heroic for
Warsaw.
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Po kapitulacji
Sebastian Pawlina
Podpisany 2 października 1944 r. w Ożarowie „Układ o zaprzestaniu działań
wojennych w Warszawie” w sporej części dotyczył tego, co miało się stać
z polskim wojskiem po kapitulacji. Jeden z punktów informował, że „z chwilą
złożenia broni żołnierze AK korzystają ze wszystkich praw konwencji genewskiej
z 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych”

A

rmia Krajowa zadbała o to, aby każdy, kto szedł
do obozu, miał jej legitymację, chroniącą przed
represjami. W efekcie w ostatnich dniach przed
opuszczeniem Warszawy legitymacje wystawiano również
żołnierzom Armii Ludowej i berlingowcom. Jeszcze przed
kapitulacją miasta Niemcy wyprowadzili z niego obrońców Mokotowa (upadł 27 września) i Żoliborza (30 września). Im także przysługiwał status kombatantów, przyznany powstańcom przez aliantów zaledwie miesiąc
wcześniej. Największa grupa, licząca ponad 11,5 tys. ludzi,
opuściła ruiny Warszawy 4-5 października. Łącznie do
obozów jenieckich miało trafić, jak podaje Piotr Stanek
z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 16-18 tys. osób (publikacja „Nazajutrz.
Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór
relacji i wspomnień” wydana przez Muzeum Historii
Polski).

After the
Capitulation
Sebastian Pawlina
The Agreement on Cessation of Hostilities
in Warsaw signed on 2 October 1944 in a large
part concerned what would happen to Polish
soldiers after the capitulation. One provision stated
that “from the moment they lay down their arms,
soldiers of the Home Army shall take advantage
of all the rights of the Geneva Convention of 27 July
1929 concerning the treatment of prisoners of war”

Zdjęcia: Kadry z filmu „Powstanie Warszawskie”, produkcja Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

Wyjście oddziałów powstańczych z Warszawy, październik 1944 r. /
Insurgent units leave Warsaw, October 1944

Pierwszy etap „podróży” stanowił pobyt w dulagach
(obozy przejściowe) w okolicach Warszawy. Najsłynniejszy znajdował się w Pruszkowie. Kolejnym krokiem było rozesłanie jeńców do pięciu stalagów (obozów przeznaczonych
dla szeregowców i podoficerów): IV B Mühlberg (Saksonia),
344 Lamsdorf (ob. Łambinowice), X B Sandbostel (Dolna
Saksonia), XI A Altengrabow (Saksonia-Anhalt) i XI B Fallingbostel (Dolna Saksonia). Oficerów, w liczbie ponad
2 tys., wysłano do oflagów, m.in. IV C Colditz i IV B Königstein (Dolna Saksonia). Niespełna 2 tys. kobiet najpierw
umieszczono w męskich stalagach, wydzielając dla nich specjalne sektory, ale po pewnym czasie wszystkie zebrano razem w Stalagu VI C Oberlangen. Inaczej potraktowano kobiety w stopniach oficerskich, które zgodnie z prawem
trafiły do Oflagu IX C Molsdorf (Turyngia).
Kobiety trzymano więc razem w tych dwóch miejscach,
a mężczyzn rozsyłano w różnych grupach po wielu obozach.
Z jednej strony, jak zauważa Piotr Stanek, chodziło o zgrupowanie ich w zależności od wieku czy stopnia wojskowego,
ale z drugiej, rozdzielając żołnierzy, chciano osłabić więzi,
jakie tworzyły się między nimi. A były to więzi szczególne,
wystarczy wspomnieć, że w jednym z obozów powstańcy
potrafili zaprotestować przeciwko złemu traktowaniu więźniów pobliskiego obozu koncentracyjnego. Po tym, jak zaczęli ich dokarmiać, władze niemieckie postanowiły przemieścić Polaków gdzie indziej. Łącznie liczbę obozów,
w jakich ostatnie miesiące wojny spędzili powstańcy, szacuje się na prawie 40.
Nie wszyscy poszli do niewoli po zakończeniu walk w
Warszawie. Spora część powstańców wyszła razem z ludnością cywilną. Niektórzy zrobili to po to, by kontynuować
nr 8, sierpień August 2014
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he Home Army (AK) made sure that anyone being
sent to a camp had an AK identity card protecting
them from repression. Consequently, in the final
days before leaving Warsaw, the AK also issued ID
cards to soldiers from the People’s Army (AL) and Berling’s [Soviet-organized] army. Before Warsaw surrendered, the Germans led out the defenders of the districts
of Mokotów (which fell on 27 September) and Żoliborz
(30 September). They, too, were entitled to the status
of veterans that the Allies had granted them barely a
month earlier. The biggest group, numbering over
11,500 people, left the ruins of Warsaw on 4-5 October. In total, according to Piotr Stanek from the Central
Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole,
16,000-18,000 were sent to POW camps [Nazajutrz.
Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień [The Day After. Warsaw Insurgents in
POW Camps. Selected Accounts and Memoirs], published by the Polish History Museum].
The first stage of the “journey” was time spent
in dulags (transit camps) near Warsaw. The most
famous one was in Pruszków. In the next step, the POWs
were sent to five stalags (camps for privates and NCOs):
IV B Mühlberg (Saxony), 344 Lamsdorf (Łambinowice region), X B Sandbostel (Lower Saxony), XI A
Altengrabow (Saxony-Anhalt) and XI B Fallingbostel
(Lower Saxony). Officers, numbering over 2,000, were
sent to oflags, including IV B Königstein (Lower Saxony).
Women, of whom there were just under 2,000, were put
in men’s stalags at first, in special sectors, but after a time
all of them were grouped together in Stalag VI C
Oberlangen. Female officers were treated differently; in
accordance with the law they ended up in Oflag IX C
Molsdorf (Thuringia).
This means the women were kept together at two locations while the men were sent out in different groups to
many camps. On the one hand, as Piotr Stanek notes,
the aim was to group them by age or rank, while on the
other, by splitting the soldiers up the Germans wanted to
weaken the bonds developing between them. These
were very special bonds, suffice it to say that in one
camp the insurgents protested against cruel treatment of
the prisoners of a nearby concentration camp. After they
started giving them food, the German authorities decided to send the Poles elsewhere. The total number of
camps where insurgents spent the final months of the war
is estimated at almost 40.
Not everyone ended up in POW camps after the
fighting in Warsaw ceased. Quite a large group of
insurgents left with the civilian population. Some
did so in order to continue their underground activity,
to mention a large number of soldiers from the “Radosław”
Group. The commander – Jan Mazurkiewicz – later
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Po powstaniu do obozów jenieckich trafiło 16-18 tysięcy żołnierzy / After the uprising, 16,000-18,000 soldiers ended up in POW camps
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działalność konspiracyjną, jak chociażby duża grupa żołnierzy Zgrupowania „Radosław”. Sam jego dowódca – Jan
Mazurkiewicz – odtwarzał później struktury podziemia
w Częstochowie, a następnie w Milanówku. Tę działalność
zakończyło aresztowanie go przez UB 1 sierpnia 1945 r. Inni jeszcze długo nie składali broni. Niektórzy trafili na długie lata do więzień, innych skazywano na karę śmierci. Jeszcze inaczej potoczyły się losy tych, którzy przedostali się na
prawy brzeg Wisły. Ci wstępowali do Wojska Polskiego
i szli potem na Kołobrzeg czy Berlin albo byli zabijani przez
NKWD bądź wysyłani daleko na wschód.
Koniec wojny dopisał kolejne scenariusze. Jedni z obozów
wracali do kraju, inni zostawali za granicą, decydując się na
emigrację. Wybierali różne kierunki: Wielką Brytanię,
Francję, Amerykę Południową, Stany Zjednoczone czy Australię. Wielu po wyjściu z obozów wstąpiło do II Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i większość z nich już
pozostała w Anglii. Ci, którzy decydowali się jednak na powrót do ojczyzny, albo szli do podziemia, albo podejmowali wysiłek rozpoczęcia na nowo normalnego życia – kończyli studia, podejmowali pracę, zakładali rodziny.

rebuilt underground structures in Częstochowa and then
in Milanówek. This activity ended upon his arrest by the
communist secret police (UB) on 1 August 1945. Others
didn’t lay down their weapons for a long time. Some
ended up in prison for many years, others were sentenced to death. The lives of those who made it to the
Vistula’s east bank were different still. They joined the
[Soviet-organized] Polish Army and marched on
Kołobrzeg or Berlin or were killed by the NKVD or deported deep into the Soviet Union.
The end of the war added more scenarios. Some of
those leaving the camps returned to Poland, others
stayed abroad as emigrants. They chose different destinations: the UK, France, South America, the United
States or Australia. Many leaving the camps joined the
2nd Corps of the Polish Armed Forces in the West, after
which most of them stayed in the UK. Those who decided to return to Poland either undertook underground activity or made an effort to build a normal life for themselves – graduating from university, getting a job, starting
a family.

Ludność cywilna
opuszczająca
miasto / Civilians
leaving the city

Zdjęcia: NAC

Powstanie Warszawskie 2014

Warsaw Uprising 2014

Powrót dziecka

The Child Returns

Maria Terlecka

Maria Terlecka

Iść, nie iść, zastanawiałam się, bowiem szerokim łukiem
omijam Muzeum Powstania Warszawskiego, nie oglądam
wojennych filmów, stosuję metodę wyparcia: wojna mnie
nie dotyczy. To jakieś pięcioletnie dziecko przeżyło Powstanie Warszawskie na Mokotwie, to nie mnie po jego upadku
wywieziono do obozu w Magdeburgu, nie mnie wyzwalali
Amerykanie. Więc to była historia j a k i e g o ś dziecka,
któremu współczułam. Ale to dziecko we mnie siedzi i po
obejrzeniu filmu (a jednak poszłam!) obudziło się z letargu
niepamięci.
Sprzedający bilety uprzedził mnie, że na seansie będą grupy młodzieży, więc może być różnie... W poczekalni byli hałaśliwi, leżeli na kanapach, całowali się, opowiadali jakieś
niewybredne dowcipy i rechotali. Kiedy weszli na salę, oparli nogi na fotelach przed sobą. Ujarzmienie ich przez nauczycielkę łatwe nie było. Popcorn fruwał. Zastanawiałam
się, czyby jednak nie opuścić sali. Zostałam.
Oglądali film w ciszy. Chyba ich poruszył, bo po seansie
wychodzili z kina spokojni, skupieni. To oni.
A ja? Był taki moment na filmie, że się popłakałam. Wojenne dziecko odzyskało pamięć. Zobaczyło siebie wychodzące jak szczur z piwnicy zawalonego domu, w lichej kapotce, w zniszczonych sznurowanych bucikach, mrużące
oczy od blasku dnia. Przypomniało sobie, że w ogrodzie,
obok ruin domu, stały krzyże, pod jednym z nich leżał ojciec koleżanki. Te krzyże wyrosły między krzakami pomidorów, w warzywniku. I przypomniało sobie śmierdzącego
kanałami ojca. I ten moment, gdy po upadku powstania wywleczono z piwnic, z gruzów brudny, szary tłum bab, dzieciaków i mężczyzn, i ustawiono tych ludzi pod murem na
ulicy Dolnej przed szeregiem karabinów maszynowych.
Wtedy matka kazała dziecku odmówić „Ojcze nasz”, a ono
nie wiedziało, po co. I stali gotowi na śmierć. I stał się cud,
jakiś niemiecki oficer odwołał egzekucję.
Ojciec dziecka znalazł się w obozie w Stutthofie, z którego nie powrócił, ono wraz z matką i bratem w obozie
w Magdeburgu. A potem był powrót z Niemiec w maju lub
czerwcu wagonami towarowymi, tzw. lorami, z ruskim
i polskim wojskiem. Dziecko żołnierze karmili słoniną i
miodem, a ono rzygało. Jadło i rzygało. Dziecko pamięta, że
mijane pejzaże to wypalone lasy, ruiny miasteczek, a apogeum gruzów to Warszawa. I przez te ruiny dotarło na Mokotów, do zrujnowanego domu. Pejzaż dzieciństwa tego
dziecka to wszechobecne gruzy, niewypały w ogrodzie.
Dziecko (bo przecież nie ja!) do dziś boi się warkotu samolotów i dźwięku syren.
Nie jestem pewna, czy dobrze zrobiłam, zabierając to
dziecko na film „Powstanie Warszawskie”. Niechby już ta
mała na stare lata nie przeżywała na nowo tamtych lęków,
fobii, więc nie wiem, czy dobrze zrobiłam...
nr 8, sierpień August 2014

Should I or shouldn’t I go, I wondered, because I steer clear of
the Warsaw Uprising Museum, never watch war films, am in
denial: World War II has nothing to do with me. It was some
five-year-old child who survived the Warsaw Uprising in Mokotów district, it wasn’t me they transported to the camp in
Magdeburg, it wasn’t me that the Americans liberated. So, it
was the story of some child, a child for whom I felt compassion. But that child is locked inside me and after I saw the film
(I did go!) it woke up from the lethargy of oblivion.
The ticket seller warned me that groups of youngsters would
be at the screening, so all sorts of things could happen... In the
waiting area they were noisy, lounged on the sofas, kissed,
told vulgar jokes and cackled. When they entered the screening room they put their feet up on the chairs in front. The teacher had a hard time trying to calm them down. Popcorn flew.
I wondered if I shouldn’t leave after all. I stayed.
They watched the film in silence. It seemed to have moved
them because afterwards they left the cinema calm and focused. So much for them.
As for me? There was a moment during the film when I wept.
The war-time child regained its memory. It saw itself crawling
like a rat from the cellar of a collapsed house, in a shabby
coat, in scuffed lace-up shoes, squinting at the bright day. It remembered that in the garden next to the ruins of the house
there stood crosses, a friend’s father lay under one of them.
Those crosses grew out of tomato plants, in the vegetable
patch. And it remembered its father stinking of the sewer. And
the moment when, after the uprising had fallen, they dragged
a filthy drab crowd of women, kids and men from the cellars,
from the rubble, and stood these people against a wall in
Dolna St. in front of a row of machine guns. Then the child’s
mother told it to say “Our Father” and the child didn’t know
why. And they stood, ready for death. And a miracle happened, a German officer cancelled the execution.
The child’s father ended up at the Stutthof camp from which
he never returned, the child with its mother and brother at the
Magdeburg camp. Then came the return from Germany in May
or June in railway wagons - flat wagons - with Russian and Polish
soldiers. The soldiers fed the child pork fat and honey, the child
threw up. It ate and threw up. The child remembers that the sights
they passed were burnt-out forests, towns in ruin, and the worst
ever rubble was Warsaw. Through the ruins the child reached
Mokotów and the wrecked house. The landscape of this child’s
childhood is omnipresent rubble, unexploded shells in the garden. To this day the child (because it’s not me!) is afraid of the
whirr of an aircraft engine and the sound of sirens.
I’m not sure I did the right thing taking that child to see Warsaw Uprising. I wish that little girl in her old age could stop living through those fears, phobias all over again, so I don’t know
if I did the right thing...
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widziałam Rzez´
na Ochocie
Anna Kałuszko
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Andrzej Kałuszko przygotowuje film dokumentalny „Dzieciństwo” o okupacyjnych
losach swojej mamy, która w chwili wybuchu
wojny w 1939 r. miała sześć lat. W 1943 r.,
kiedy gestapo aresztowało jej matkę, osadzając na Pawiaku, a potem kolejno w obozie
na Majdanku i w Ravensbrück, 10-letnia
Anna Kałuszko została całkowicie sama,
bez opieki w mieszkaniu na Ochocie.
Tam też jako 11-letnia dziewczynka spędziła
Powstanie Warszawskie, a następnie przeszła piekło wypędzenia i niemieckich obozów. Oto fragment jej wstrząsającej relacji,
będący częścią przygotowywanego filmu

P

rzed powstaniem przyjechał dziadek i dał mi jakieś
pieniądze, bo nie miałam butów. Powstanie Warszawskie zastało mnie więc przed Halą Mirowską, gdzie
poszłam kupić te buty. Nagle rozległy się potworne strzały,
ledwo zdążyłam dobiec z powrotem do mieszkania na
Ochocie przy ulicy Winnickiej, a butów oczywiście nie kupiłam. W mojej kamienicy mieszkało bezdzietne małżeństwo Rembiszów. Pani Rembiszowa trochę się mną opiekowała i mnie dokarmiała. Pan Rembisz, kiedy wybuchło
powstanie, strasznie się bał i krzyczał „Boże, co ci młodzi robią, przecież to mordowanie narodu polskiego, przecież nie
wygramy!”. A już za parę dni z karabinem zdobytym na
Niemcach szedł do walki. Zawsze kiedy oglądam film „Zakazane piosenki”, myślę, że postać, którą odgrywał Jan Kurnakowicz, na pewno była wzorowana na panu Rembiszu.
Nie miałam już nikogo z rodziny, kto by mnie powstrzymał, więc roznosiłam listy. „Tu jestem”, „tu walczę”, „tutaj
mieszkanie ocalało”, „tutaj bomba trafiła” – z takimi wieściami biegałam pod kulami po całej Ochocie. Moja mama
albo ciocia na pewno by na to nie pozwoliły, ale one były
w obozie i nie miał mi kto zakazać. Takich jak ja dzieci biegających w powstaniu było bardzo dużo.

Anna Kałuszko

Andrzej Kałuszko is working on a documentary
called Dzieciństwo [Childhood] about the tragic
war-time experiences of his mother who was just six
when the war broke out in 1939. In 1943, when
the Gestapo arrested her mother and sent her to
Pawiak prison and then Majdanek and Ravensbrück
concentration camps, 10-year-old Anna Kałuszko
was left completely alone, with no guardian, in her
flat in Ochota district. This was also where she spent
the Warsaw Uprising as an 11-year-old girl and
then went through the hell of exile and German
camps. Below is an excerpt from her poignant
account that forms part of the documentary

I saw
the slaughter
in Ochota
Anna Kałuszko

M

y granddad came before the uprising and gave me
some money because I didn’t have any shoes.
The Warsaw Uprising caught me in front of Hala
Mirowska market where I went to get them. Suddenly there
was horrific gunfire, I barely managed to run back to the flat in
Ochota, and of course I never bought the shoes. I no longer
had any family to stop me, so I delivered letters. “I’m here”, “I’m
fighting here”, “the flat here has survived”, “a bomb hit this
place” – that was the news I carried all over Ochota under

Fot. Kadr z filmu A. Kałuszki „Dzieciństwo”

W pewnym momencie na Ochocie pojawili się żołnierze SS RONA [Rosyjska Ludowa Armia Wyzwoleńcza
– kolaboracyjna formacja zbrojna złożona z Rosjan], dzicz,
trudno uwierzyć, że mogą istnieć tacy ludzie. Byłam na
Wawelskiej i polami zdążyłam przybiec do mieszkania. Już
cała dzielnica była przez nich zajęta. Powstanie tu jakby
zostało zduszone. Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, stałam za kotarą i widziałam, jak spędzono wszystkich mężczyzn z ulicy Winnickiej, którzy się jeszcze tam znajdowali, i rozstrzelano. Kobietom i dzieciom też kazano
wychodzić. Podpalali budynki. Naprzeciwko ulicy Winnickiej był dawny sklepik mojej mamy. Pierwsze, co zobaczyłam, to Rosjanina, który wyrwał telefon ze ściany sklepu. Jedną ręką trzymał słuchawkę przy uchu, w drugiej
miał cukrowe banany, którymi się obżerał, krzycząc do
słuchawki „allo, allo!”.
Popędzono nas na Zieleniak. Tłumy ludzi. Bez kropli
wody. Bez odrobiny jedzenia. Horda pijanych Rosjan w esesmańskich mundurach, którzy co noc wyciągali kobiety
i gwałcili je. Był taki basen ze straszliwie brudną wodą. Ludzie przybiegali tam pędem, by zaczerpnąć tej wody, bo męczyło ich okropne pragnienie. Sierpień był bardzo ciepły,
słoneczny. Wokół płonące domy, pożary, dymy. Żołdacy zabawiali się, strzelając do tych biegnących po wodę ludzi jak
do kaczek. Wszystko wokół było usiane trupami.
I codziennie odchodziły transporty do Pruszkowa. Codziennie też przypędzano na Zieleniak nowych ludzi. Pamiętam, jak przyjechał jakiś wysoki rangą oficer niemiecki. Wszyscy na tym Zieleniaku, a było nas tysiące, musieli
uklęknąć, podnieść rękę i przysięgać, że nigdy nie podniosą ręki na niemiecką Rzeszę. Potem oficer odjechał,
transporty szły dalej. Byłam też świadkiem, jak rosyjscy
esesmani przyprowadzili krowy, zabili je, a ludzie rzucili
się wyrzynać odłamkami szkła kawałki mięsa. Pod cegłami z ruin rozpalono czymś ogień i przypiekano to krowie mięso. To było nasze pożywienie. No i wreszcie przyszedł mój czas i grupę, w której się znalazłam, popędzono
na Pruszków.

gunfire. My mum or my aunt wouldn’t have let me, but they
were in a camp and there was no one to forbid me. There were
lots of children like me running around during the uprising.
At one point some SS RONA soldiers [Russian National
Liberation Army – an armed unit of Russian collaborators] appeared in Ochota; complete savages – it’s hard to believe
that such people can exist. I was in Wawelska St. and managed to get home across the fields. They’d taken over the entire district. The uprising had been kind of stifled here. We
lived on the first floor, I stood behind the curtain and saw
them herd all the men who were still left in Winnicka St. and
then execute them. They told women and children to come
out, too. They set fire to buildings. My mum’s old shop was opposite Winnicka St. The first thing I saw was a Russian who
yanked the phone from the shop wall. He held the receiver
with one hand, grasping sugar bananas in the other and guzzling them down, yelling “allo! allo!” into the receiver.
We were herded into the Zieleniak marketplace. Crowds
of people. Not a drop of water. Not a bite to eat. The horde
of drunken Russians in SS uniforms seized women every night
and raped them. There was this pool with horribly filthy water. People rushed there to get some of the water because
they suffered from terrible thirst. August was very warm and
sunny. Around us were burning houses, fires, smoke. The soldiers enjoyed shooting at people running to get water, like
ducks. There were corpses strewn everywhere.
Every day transports were sent out to Pruszków. Also every day more people were herded into the Zieleniak market. I
remember once a high-ranking German officer came. Everyone in the Zieleniak, and there were thousands of us, had to
kneel down, raise our arms and swear never to raise a hand
against the German Reich. Then the officer left, the transports
continued. I also saw with my own eyes some SS soldiers
lead in some cows and kill them, then people rushed in with
bits of glass to hack away pieces of meat. They made a fire
somehow under some bricks from ruined houses and roasted
the cow meat. That was our food. Then finally my time came
and they herded me with others towards Pruszków.
REKLAMA
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W trakcie pracy nad tym numerem „Stolicy” okazało się, że prawie
każdy w redakcji ma w rodzinie kogoś, kto brał udział w Powstaniu Warszawskim.
Z powstańczych wspomnień naszych najbliższych moglibyśmy zbudować
całe wydanie. Poniżej publikujemy wywiad ze STANISŁAWEM CZERMIŃSKIM,
wówczas kapralem podchorążym AK ps. „Miles”, który uczestniczył
m.in. w pokazanym w filmie „Powstanie Warszawskie” ataku na kościół
św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu

Wołalismy
´ do swiata
´

´´
o wolnosc
Dorota Czermińska: 9 lipca obchodziłeś 90. urodziny. Niemal dokładnie
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70 lat temu – 1 sierpnia – przed godz. 17 stawiłeś się w punkcie zbornym swojej kompanii „Grażyna”...

Stanisław Czermiński: – Już pierwsze chwile powstania
okazały się tragiczne. Punkt zborny znajdował się w budynku na rogu Marszałkowskiej i Sienkiewicza. Zebrało się tam
około stu osób pod dowództwem por. Mariana Krawczyka
ps. „Harnaś”. Około godziny 18 niemiecki czołg strzelił prosto w okno naszego budynku. Wiele osób zostało rannych.
Zginął m.in. mój bliski kolega Zdzisław Gimel, którego
znałem jeszcze z lat szkolnych. Byłem zszokowany, do dziś
pamiętam jego zmasakrowaną twarz. A przecież
od wybuchu powstania ułynęła zaledwie godzina.

Working on this issue of Stolica, we discovered
that almost everyone in the office had someone in
their family who’d fought in the Warsaw Uprising.
We could have built an entire issue from the
insurgent memories of our near and dear. Below
is an interview with STANISŁAW CZERMIŃSKI,
at the time cadet corporal of the Home Army (AK),
codename “Miles”, who took part
in operations such as the attack on the Church
of the Holy Cross in Krakowskie Przedmieście St.
which is shown in the film Warsaw Uprising

Nie miałeś jednak czasu na rozpacz.

– Ci, którzy nie byli ranni, dostali rozkaz wymarszu.
Szliśmy Marszałkowską, potem Kredytową. Na Kredytowej
blisko Mazowieckiej zobaczyliśmy niemiecki samochód trafiony akowskim granatem. Na jezdni leżeli z rozrzuconymi
rękami martwi niemieccy żołnierze. Naszym pierwszym
zadaniem miał być atak na niemiecką komendę na Hitlerplatz, czyli na placu Piłsudskiego. Dowódcy doszli jednak
do wniosku, że nie mamy szans, bo przecież nie mamy prawie żadnej broni. Może co piąty człowiek miał jakąkolwiek
broń. W zasadzie to wyposażeni byliśmy tylko w granaty
i butelki z benzyną. Zawrócono nas więc z drogi i zakwaterowano w budynku przy Mazowieckiej 4.
I tu przeżyłeś potem dwa pamiętne dni...

– Tak, 15 i 16 sierpnia. 15 sierpnia przed południem
na nasz budynek spadła seria pocisków z miotacza min, zwanych przez nas ryczącymi krowami albo szafami. Uderzyła
we frontową część budynku, który stanął w ogniu.

We Cried
to the World
for Freedom
Dorota Czermińska: You celebrated your 90th birthday on 9 July. Almost exactly 70 years ago – on 1 August – before 5 p.m. you reported to the meeting point of your unit, “Grażyna” company…
Stanisław Czermiński: Already the first minutes of the uprising turned out to be tragic. The meeting point was in a
building at the corner of Marszałkowska and Sienkiewicza streets. Some 100 people gathered there under the
command of 2nd Lieut. Marian Krawczyk aka “Harnaś”.
About 6 p.m. a German tank fired straight into a window

Fot. MPW

23 sierpnia 1944 r. Powstańcy w zdobytym właśnie kościele św. Krzyża /
23 August 1944: insurgents at the Church of the Holy Cross soon after seizing it

Błyskawicznie zapalił się front i część oficyn bocznych. Nasz
dowódca „Harnaś” postanowił uratować oficynę tylną i części bocznych, zatrzymując ogień na klatkach schodowych.
Na podwórzu była sadzawka otoczona ozdobną balustradą.
Ustawił się przy niej rząd ludzi, przekazując sobie z rąk
do rąk wiadra z czerpaną z niej wodą. Tak udało się ugasić
pożar na klatkach schodowych i powstrzymać ogień. Też
brałem w tym gaszeniu udział, ale w pewnym momencie
– nie pamiętam już, z jakiego powodu – odszedłem w stronę
korytarza oficyny tylnej. Ledwie wszedłem w tę oficynę,
seria „ryczących krów” wpadła prosto na podwórze. To była
jedna wielka masakra, ci ludzie palili się żywcem. Wyskoczyłem z jakimś kocem, usiłując gasić płonące sylwetki. Były
krzyki, jęki, wołania o pomoc. Pamiętam, że starałem się
ugasić palącą się Emilię Zielińską, też żołnierza „Grażyny”.
Szeptała „ratujcie, ratujcie...”. Nie udało się, w kilka minut
zmarła od poparzeń. Jedni umarli szybko, inni konali nawet
kilka dni. Wtedy z mojej kompanii „Grażyna” batalionu
„Harnaś” (nazwa od pseudonimu dowódcy) spaliło się
14 osób. Ile było wszystkich ofiar – nie wiem.
Następnego dnia, 16 sierpnia, obsadziliśmy z kolegami
posterunek obserwacyjny na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. W poprzek Świętokrzyskiej przy Czackiego została wzniesiona barykada. Mieliśmy baczenie na Krakowskie
Przedmieście wraz z kościołem św. Krzyża, będące w rękach
Niemców. W razie jakichś ruchów nieprzyjaciela mieliśmy
zaalarmować tych, którzy byli na barykadzie. Siedzieliśmy
w ruinach zburzonego domu, gdzie przed wojną było bodaj
kino Europa, za niewielkim murkiem. Pięć, sześć metrów za
nami była ściana drugiego budynku, też już częściowo zburzonego. Mieliśmy granaty i butelki z benzyną. Było cicho,
spokojnie, ładna pogoda – oglądaliśmy jakieś postrzępione
czasopisma. I nagle świst! I tuż przed naszym murkiem słup
ognia, dymu i gruzu! Strzelili do nas z granatnika. Instynktownie rzuciłem się do tyłu, pod tę ścianę drugiego budynku
i wtedy – niemal jednocześnie – przejechała po niej seria
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in our building. Many people were wounded. Among others, my close friend Zdzisław Gimel was killed, I’d known
him since school. I was in shock, I can still remember his
mutilated face.
But you didn’t have time to grieve.
Those who weren’t wounded were given marching orders. We went down Marszałkowska St., then Kredytowa
St. [where] we saw a German vehicle hit by a Home Army
grenade. Dead German soldiers lay in the street with arms
flung wide. Our first task was to have been an attack on
the German command in Hitlerplatz, our Piłsudskiego Sq.,
but the commanders decided we didn’t stand a chance because we didn’t have any arms. Maybe one in five men
had some kind of weapon. Generally we only had grenades and bottles with petrol. So they turned us back and
quartered us in the building at 4 Mazowiecka St.
And that was where you lived through two unforgettable days…
Yes, 15 and 16 August. On 15 August in the morning a
series of shells from a mine launcher hit the building; we
called them mooing cows or wardrobes. They hit the front
part of the building and it went up in flames. The front and
parts of the side annexes caught fire instantly. Our commander “Harnaś” decided to save the rear annexe and
parts of the side ones by stopping the fire in the stairwells.
There was a pond in the yard, with a decorative balustrade. People lined up and passed buckets with water
from the pond. That’s how we managed to put out the fire
in the stairwells and stop the fire from spreading. I also
took part in it but at some point – I can’t remember why –
I walked away towards the hallway of the rear annexe.
I’d hardly gone inside when a series of “mooing cows” fell
directly in the yard. It was one huge massacre, people
were burning alive. I jumped out with a blanket or something, trying to extinguish the flaming figures. There was
screaming, moaning, cries for help. I remember trying to
put out the flames engulfing Emilia Zielińska, from
“Grażyna” company. She whispered “help me, help
me...”. I failed, she died from the burns within minutes.
Some died quickly, others were in agony up to a few days.
Fourteen people from my “Grażyna” company, “Harnaś”
battalion (so named after its commander), burned to
death. There were also people from other units – I don’t
know how many people lost their lives in all.
The next day, 16 August, a few of us went to the observation post at the corner of Nowy Świat and Świętokrzyska
streets. A barricade stood across Świętokrzyska St., at
Czackiego St. We watched Krakowskie Przedmieście St.
which was controlled by the Germans. If there was any
movement, we were to alert the people on the barricade,
200-300 metres along. We sat in the ruins of a demolished building, I think where the Europa cinema used to be
before the war. We hid behind a small section of wall.
Five, six metres behind us was the wall of another building,
also partly wrecked by then. We had petrol and grenades. It was quiet, peaceful, with fine weather – we were
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To już kolejny raz uniknąłeś śmierci...

– Prawda. Potem okazało się, skąd ci Niemcy do nas
strzelali – mieli ckm na wieży kościoła św. Krzyża.

Niedługo Twój batalion „Harnaś” przypuścił szturm na ten kościół.
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– 23 sierpnia dowództwo zdecydowało o ataku na kościół
św. Krzyża oraz znajdującą się w budynku na kościelnym
podwórzu komendę granatowej policji i wachę niemiecką.
Niemcy się tam twardo bronili. Do walki zmobilizowano
nie tylko batalion „Harnaś”, ale i kilka innych zgrupowań.
Pamiętam, że my atakowaliśmy od strony Świętokrzyskiej
i Czackiego, a inne oddziały od strony Traugutta i obecnego
Ministerstwa Finansów. I się udało.
Uwolniliśmy wtedy około 30 osób, a może więcej, więzionych w piwnicy komendy, m.in. księdza Alojzego Niedzielę,
który został potem kapelanem naszego batalionu. Po wojnie
spędził kilka lat w więzieniu przy Rakowieckiej. Po uwolnieniu znalazł się w Krakowie. W każdą rocznicę powstania
przyjeżdżał do Warszawy i odprawiał dla nas mszę świętą
w kościele św. Krzyża. Zmarł kilka lat temu.
Wzięliśmy wówczas do niewoli kilkunastu Niemców
i zdobyliśmy sporo broni. Mniej więcej do początku września wszystko było dobrze, wydawało się nam, że utrzymamy
kościół. 2 września doszło do próby ataku z Powiśla na Uniwersytet Warszawski. Z naszej strony udzielaliśmy wsparcia
ogniowego. Ale to się nie udało. 3 września zginął nasz dowódca „Harnaś”, rażony odłamkami wybuchu pocisku artyleryjskiego. Niemcy ciągle atakowali, bez przerwy były naloty i ogień artylerii. 7 września po zajęciu Powiśla wyparli nas
wszystkich. Były duże straty. Następnie Niemcy zajęli lewą
stronę Nowego Światu, od Traugutta do Chmielnej.
Chmielna, Szpitalna, plac Powstańców, aż do placu Małachowskiego – to była nowa linia, która utrzymała się do końca powstania. Tak więc kościół św. Krzyża i komenda policji
były w naszych rękach przez jakieś dwa tygodnie.
Wiem, że widziałeś film „Powstanie Warszawskie”. Warszawiacy oglądają go ze wzruszeniem, niektórzy płaczą, ale są też tacy, którzy po jego
obejrzeniu po raz kolejny pytają, czy było warto.

– Ja też się wzruszyłem, zwłaszcza kiedy rozpoznawałem
miejsca, w których byłem – fragmenty ulicy Mazowieckiej,
kościół św. Krzyża. Ze względu na słaby już wzrok nie rozpoznałem niestety żadnej znajomej twarzy.
REKLAMA

flicking through some frayed magazines. Suddenly, a
screech! A column of fire, smoke and rubble right before
our little wall! They’d shot at us from a grenade launcher.
I instinctively threw myself backwards, to the wall of that
other building and then – almost at the same instant – a
burst of machine gun fire cut across it. It was a miracle I
survived, the shooter must have swung the machine gun
too fast. I only got shot in the fingers of my left hand.
Yet another time that you avoided death…
True. We found out later where those Germans were
shooting from – they had a machine gun on the tower of
the Church of the Holy Cross.
Soon after, your “Harnaś” battalion stormed this church.
On 23 August the commanders decided we would
storm the Church of the Holy Cross and the building next
to the churchyard housing some Polish police [formed by
Nazi Germany and known as the “navy-blue police”]
and a German police watch. The Germans put up a tough
defence there. Not only the “Harnaś” battalion was
sent into battle, but a few other units as well. I remember
we attacked from Świętokrzyska and Czackiego streets,
and other units from Traugutta St. and today’s Ministry
of Finance. And we won.
We freed about 30 people, maybe more, imprisoned in
the station’s cellar, including Rev. Alojzy Niedziela who became our battalion’s chaplain. He spent a few years in the
[communist] prison in Rakowiecka St. after the war. When
they let him out he ended up in Kraków. Every anniversary
of the uprising he’d come to Warsaw and celebrate mass
at the Church of the Holy Cross. He died a few years ago.
We took a dozen or so Germans prisoner and seized
quite a few weapons. But we didn’t manage to hold the
church for long. Things were fine until about 2 September,
we seemed to have the advantage. On 2 September there
was an attempted attack from Powiśle district on the
University of Warsaw. We gave fire support from our side.
But it didn’t work out. On 3 September our commander “Harnaś”, running to a briefing on the corner of
Marszałkowska and Świętokrzyska streets, was killed by
shrapnel from an artillery shell. The Germans kept attacking, air raids and artillery fire never ceased. On 7 September they pushed us all out, taking the whole of Powiśle.
Next the Germans seized the left side of Nowy Świat St.,
from Traugutta to Chmielna streets. Chmielna and Szpitalna streets, Powstańców Sq., all the way to Małachowskiego
Sq. – this was the new line that stood firm until the end of
the uprising. So the Church of the Holy Cross and the police station were in our hands for around two weeks.
I know you’ve seen the film Warsaw Uprising. Varsovians watching it are moved,
some cry, but there are also others who watch it and then ask yet again if it was
worth it.
I was moved, too, especially when I recognized the
places where I’d been – sections of Mazowiecka St., the
Church of the Holy Cross. Due to my poor eyesight, unfortunately I didn’t recognize any faces.

Fot. W. Czermiński

z ckm-u. Cudem ocalałem, widać strzelec za szybko operował karabinem. Dostałem tylko po palcach lewej ręki.

Stanisław Czermiński
z prawnukiem Kacprem /
Stanisław Czermiński with
his great-grandson Kacper

Czy było warto? Na początku powstania byliśmy pełni
entuzjazmu, sądziliśmy, że potrwa ono kilka dni. Kiedy
minął tydzień, myśleliśmy, że jeszcze trochę i będzie
dobrze. W kolejnych tygodniach – gdy słuchaliśmy radia
z Londynu i hymnu „Z dymem pożarów, z kurzem krwi
bratniej” – zaczęliśmy się niepokoić. A w końcu doszliśmy
do wniosku, że nikt nam nie pomoże. Przed wybuchem
powstania sowieckie samoloty latały nad Warszawą i zrzucały ulotki, sowieckie radio nawoływało „Warszawiacy,
chwyćcie za broń, wspomóżcie Armię Czerwoną!”.
A potem wszystko ucichło. Stwierdziliśmy, że na Sowietów
nie możemy liczyć, że wręcz przeciwnie – będą zadowoleni, jak zostaniemy zgładzeni niemieckimi rękami.
Nie chcieliśmy dać się zamordować jak barany, postanowiliśmy, że będziemy walczyć do końca. Nie było innego wyjścia, jak tylko zginąć z bronią w ręku. Dziwne, ale przyzwyczailiśmy się do myśli o rychłej śmierci.
Uważam, że gdyby nie doszło do powstania, nie byłoby
PRL-u, tylko od razu 17. republika radziecka. Warszawskie
powstanie to było wołanie do całego świata – że Polska istnieje, że chcemy niepodległości. Może gdybyśmy wiedzieli,
że losy Polski są właściwie przesądzone – przecież to było
już po konferencji w Teheranie – powstanie w ogóle by
nie wybuchło. Ale nie mieliśmy tej świadomości. A jeżeli
mieli ją nasi dowódcy, to może też uważali, że tak trzeba,
że cały świat powinien usłyszeć ten krzyk rozpaczy i wołanie o wolność, że nie możemy dać się wepchnąć potulnie
w sowieckie jarzmo.
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Was it worth it? At the start of the uprising we were full
of enthusiasm, we thought it would take a few days. After
a week had passed, we thought it would take a little more
and then things would work out. In the following weeks –
when we listened to radio broadcasts from London and
the hymn “With the Smoke of Fires, the Dust of Fraternal
Blood” – we started worrying. In the end we realized that
unfortunately no one would help us. Before the uprising
broke out Soviet aircraft flew over Warsaw and dropped
leaflets, Soviet radio appealed “Varsovians, take up your
weapons, help the Red Army!”. And then it all went quiet.
We decided we couldn’t count on the Soviets, just the opposite – they’d be glad for us to be annihilated by the
Germans. We didn’t want to let them murder us like sheep
so we decided we’d fight to the end. There was no other
way out than to die, weapons in hand. Strange, but we
got used to the idea of a speedy death.
I think that if it weren’t for the uprising, there would have
been no People’s Poland but the 17th [Soviet] republic
straight off. The Warsaw Uprising was a cry to the whole
world – that Poland existed, that we wanted independence. Perhaps if we’d known that Poland’s fate had practically been sealed – this was already after Tehran – the
uprising wouldn’t have broken out at all. But we weren’t
aware of it. And if our commanders were, maybe they also thought that it was right, that the whole world should
hear our cry of despair and call for freedom, that we
couldn’t let ourselves be led meekly into Soviet bondage.
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Słynna staromiejska
gołębiarka ze swymi
podopiecznymi / The
famous pigeon lady from
the Old Town with her birds
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Staromiejskie
gołebie
Old Town
´
Pigeons

Arkadiusz Szaraniec

Kilkakrotnie spotykałem się
z opowieściami ludzi, którzy przeżyli
powstanie, o tym jak staromiejskie
gołębie, niepomne na gęsty ostrzał
i bombardowania, stale powracały
na dachy swoich domów.
W przeciwieństwie do ludzi tak łatwo
mogły opuścić ostrzeliwaną Starówkę,
ale z uporem wciąż na nią wracały

C

zasem nie miały już dokąd wrócić, jeśli ich dom zamienił się w gruzy. Wtedy długo krążyły w powietrzu w miejscu, gdzie jeszcze chwilę temu sterczał
ów załomek muru, który dla nich przecież „był zawsze”.
I siadały obok.
Mógłby się ktoś oburzyć na porównywanie ptaków do
ludzi. Trudno je bowiem podejrzewać o heroizm. Powodował nimi zwykły instynkt. Ale mówi się przecież, że gołąb

Arkadiusz Szaraniec
I’ve heard several stories from people
who survived the uprising about how
the Old Town pigeons, with no regard for heavy
fire or air raids, kept returning to the roofs
of their houses. Contrary to people, they could
have left the Old Town under fire, but they
persistently kept coming back

S

ometimes they had no place to return to if their
house had turned to rubble. In such cases, they circled for a long time in the air where the piece of
wall that “had always been there” was a moment before. Then they landed nearby.
Some might be offended by birds being compared to
people. After all, it’s hard to suspect them of heroism. But it
is said that pigeons or doves are birds of peace. And it’s

true, such behaviour from pigeons proves that the feathered
inhabitants of the Old Town were simply made for a time of
peace and not a time of war which was an incomprehensible catastrophe for them. As it was for people.
One insurgent told me that the sight of pigeons undergoing constant attacks and air raids together with the fighting
soldiers raised his spirits. It gave him hope that he would live
through another day and another attack – though things
got tougher and tougher. He showed the other soldiers from
his company a heroic hen pigeon who wouldn’t leave her
nest and chicks. This ordinary grey hen pigeon, nestling into a tight recess of the wall, protected the tiny, barely
hatched chicks with her body. She only flew away in the
breaks between barrages. She returned and, watched by
the insurgents, fed the chicks which luckily grew like crazy.
They survived long enough to learn to fly. Contrary to the
great majority of the company who cared for them, they
survived and almost certainly came to no harm. The fates of
birds and people were different.
In his novel Kolumbowie Roman Bratny cites a true scene
in which a young insurgent hunts pigeons very efficiently,
right next to the headquarters of the Old Town defence command. Told off by a brisk aide (“What’s this noise?”) he gives
him a tough soldier’s reply (“I don’t give a f...”) and continues
his task. Thanks to this, the wounded “Kolumb” could eat
some nutritious broth. However, other people not only didn’t
shoot at pigeons but even fed them despite the food shortage. Among them was one “pigeon lady” who kept throwing them crumbs. This woman, remembered by many (though
no historian has ascertained her name or address), was also
one of the first people to return to ruined Warsaw after its liberation in January 1945. And she immediately started feeding the flock of her favourite creatures which recognized her
from afar. At this sight and the sound of cooing pigeons,
many people took heart and regained some of the joie de
vivre that was so hard to come by in those days.
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Fot. F. Błażejowski

Fot. PAP/caf

to ptak pokoju. I rzeczywiście, takie zachowanie gołębi dowodzi, że skrzydlaci mieszkańcy Starówki byli po prostu
stworzeni do czasów pokoju, a nie wojny będącej dla nich
katastrofą nie do pojęcia. Podobnie jak dla ludzi.
Jeden z powstańców opowiadał, że widok gołębi przeżywających wraz z walczącymi nieustanne szturmy i naloty samolotów dodawał mu otuchy. I dawał nadzieję, że przeżyje
kolejny dzień i kolejny atak. Choć było coraz trudniej. Pokazywał kolegom z kompanii bohaterską gołębicę nieopuszczającą gniazda z pisklętami. Zwykła szara samica, wtulona
w ciasny załomek muru, chroniła swoim ciałem małe, ledwie wyklute pisklęta. Odlatywała tylko w przerwach między ostrzałami. Powracała i na oczach powstańców karmiła
pisklęta, które – na swoje szczęście – rosły jak na drożdżach.
Przetrwały na tyle długo, by nauczyć się fruwać. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości matkującej im kompanii przeżyły i prawie na pewno uszły cało. Różne były losy ptaków i ludzi.
Roman Bratny w powieści „Kolumbowie” przytacza
autentyczną scenkę, jak młody powstaniec sprawnie poluje na gołębie i to tuż obok siedziby sztabu dowództwa
obrony Starówki. Obsztorcowany przez dziarskiego adiutanta („Co to za hałasy!”) udziela mu twardej żołnierskiej odpowiedzi („A ja to p....ę”) i kontynuuje zadanie.
Dzięki temu ranny „Kolumb” mógł zjeść pożywny rosół.
Ale inni ludzie nie tylko nie strzelali do gołębi, ale jeszcze je dokarmiali i to pomimo braku jedzenia. Do tego
grona należała pewna „babcia od gołębi”, stale sypiąca im
okruchy. Ta pani, którą wielu ludzi pamięta (choć żaden
z historyków nie ustalił jej nazwiska i adresu), była także
jedną z pierwszych osób wracających do zburzonej Warszawy po jej wyzwoleniu w styczniu 1945 r. I też od razu
zaczęła dokarmiać stado swoich ulubieńców rozpoznających ją z daleka. Wielu ludziom ten widok i głosy gruchających gołębi dodawały otuchy i radości życia, o jaką wtedy było tak trudno.

nr 8, sierpień August 2014

Książki o Powstaniu Warszawskim

80

Wywiad-rzeka ze Stanisławem
Likiernikiem – jednym
z ostatnich żyjących żołnierzy
warszawskiego Kedywu,
a jednocześnie jednym z dwóch
pierwowzorów „Kolumba”
z powieści Romana Bratnego
– to książka wstrząsająca.
Likiernik z niezwykłą szczerością mówi m.in. o wyrokach
wykonywanych na Niemcach
i zdrajcach w okresie okupacji
oraz swoim krytycznym stosunku do Powstania Warszawskiego. Opowieść o trudnych
czasach i odważnych ludziach.

Od przygotowań przez
pierwsze starcia aż po ostatnie chwile walk. Autorka
Joanna Wieliczka-Szarkowa
w swojej publikacji pokazuje
nie tylko wydarzenia,
ale także stara się przybliżyć
czytelnikom nastroje
panujące wśród powstańców
i ludności cywilnej. Pozycja
szczególnie polecana osobom
zaczynającym dopiero przygodę z poznawaniem dziejów
powstania.

Owoc wieloletnich starań
autora zbierającego wspomnienia osób, które jako dzieci uczestniczyły w Powstaniu
Warszawskim bądź tylko
patrzyły oczami dziecka na
tragedię walczącej Warszawy.
Zbiór zawiera również relacje
o ówczesnych dzieciach
– takich, jakie zapamiętali
dorośli żołnierze powstania.
Jerzy Mirecki „Dzieci '44.
Wspomnienia dzieci powstańczej
Warszawy”, Bellona, 2014

Joanna Wieliczka-Szarkowa
„Powstanie Warszawskie. Gloria
Victis”, Wydawnictwo AA, 2014

Zgrupowanie „Radosław”,
mimo że przeszło w powstaniu najdłuższy ze wszystkich
oddziałów szlak bojowy – od
Woli przez Muranów, Starówkę oraz Czerniaków aż po
Mokotów i Śródmieście – do
dzisiaj nie doczekało się osobnego opracowania. Lukę tę,
wykorzystując wspomnienia
i dokumenty, wypełnia Bartosz Nowożycki, młody historyk znany z prac poświęconych batalionowi „Czata 49”.
Bartosz Nowożycki „Zgrupowanie
»Radosław«”, Oficyna Wydawnicza
Rytm, 2014

Emil Marat, Michał Wójcik
„Made in Poland”, Wielka Litera, 2014

Ten pięknie wydany album
to historia powstańczego Powiśla, a zarazem zapis najbardziej
tragicznych dni z prawie
200-letnich dziejów Uniwersytetu Warszawskiego. Książka,
bogata w zdjęcia i relacje świadków wydarzeń, jest zapowiedzią powrotu do publikacji
opisujących niewielki wycinek
z tamtych 63 dni. Bez takich
fragmentów nie sposób jednak
mówić o pełnym obrazie
powstania.
Robert Gawkowski „Krybar.
Uniwersytet w cieniu powstańczych
walk”, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2014

Jedne z najsłynniejszych
wspomnień z powstania,
spisane krótko po wojnie
(pierwsze wydanie było
gotowe już w 1948 r.).
Stanisław Komornicki, walczący na Starówce i Czerniakowie, niezwykle realistycznie opisuje swoje przeżycia,
unikając zbędnych upiększeń, przywracając pamięć
o poległych. Obecne wydanie jest pierwszym od czasu
śmierci autora w katastrofie
smoleńskiej w 2010 r.
Stanisław Komornicki
„Na barykadach Warszawy”, Sedno,
2014 (wydanie VIII)

O udziale kobiet w powstaniu
zawsze mówiło się dużo – gdyby jednak przeszukać literaturę
pod kątem osobnych prac
poświęconych ich wkładowi
w wydarzenia 1944 r., okazałoby się, że dotychczas historycy
i publicyści traktowali to zagadnienie jedynie jako tło
dla opisania samych walk.
Ostatnio sytuacja się jednak
zmieniła, o czym świadczy
m.in. książka Anny Herbich.
Zebrane przez nią relacje
uświadamiają nam, że dokonania sanitariuszek czy łączniczek dorównywały dokonaniom obrońców powstańczych
barykad.
Anna Herbich „Dziewczyny
z Powstania”, Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2014

Powstańcze dzienniki to zawsze rzecz niezwykłej wagi
– nie inaczej jest w wypadku
zapisów łączniczki Komendy
Głównej Armii Krajowej. Jak
podaje wydawca, „to nie opracowanie historyka, ale poruszająca serce i umysł relacja
powstańczej łączniczki”.
Janina Mikoleit-Kőszeghy, po
wojnie działająca w różnych
stowarzyszeniach, w zwyczajny sposób przybliża nam tamte niezwykłe wydarzenia.
Janina Mikoleit-Kőszeghy
„Między życiem a śmiercią. Pamiętnik
z Powstania Warszawskiego”,
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2014

Kolejna pozycja z serii publikacji naukowych. Autor,
uznany historyk z imponującym dorobkiem, prezentuje
powstanie poprzez opis cywilnych struktur powstańczych władz. Całość, uzupełniona życiorysami polityków
i dowódców, oraz międzynarodowym tłem walk z sierpnia i września 1944 r., kończy
się postawieniem pytań,
na które historiografia powinna znaleźć odpowiedzi.

Wokół masakry, do jakiej
doszło 13 sierpnia na ulicy
Kilińskiego, a w której zginęło kilkaset osób, w ciągu powojennych lat narosło wiele
niejasności i pytań. Dzisiaj
Łukasz Mieszkowski, sięgając
do imponującej liczby źródeł,
stara się wyjaśnić wszystkie
wątpliwości towarzyszące
temu dramatowi. Jednocześnie stawia odważną tezę:
tragedii można było uniknąć.
A skoro tak, to kto zawinił?

Marian Marek Drozdowski
„Powstanie Sierpniowe 1944 r.”,
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2014

Łukasz Mieszkowski „Tajemnicza
rana”, W.A.B., 2014

Książka wydana przy okazji
premiery filmu „Powstanie
Warszawskie” stanowi zapis
relacji bohaterów obrazu kinowego. Powstała w efekcie
akcji zorganizowanej przez
Muzeum Powstania Warszawskiego, polegającej
na rozpoznaniu ludzi obecnych w kronikach Biura
Informacji i Propagandy KG
AK. Dzięki temu dotychczas
w większości anonimowe
twarze otrzymały nazwiska
– a wraz z książką również
swoją historię.

Powstańcze losy Danuty
Szaflarskiej i Aliny Janowskiej czy niezwykłe przeżycia
Danuty Zdanowicz-Rossmanowej – to wszystko i jeszcze
więcej znajdzie się w najnowszej książce Barbary Wachowicz, autorki znakomitych
prac poświęconych bohaterom batalionów „Zośka”
i „Parasol”. Piękne literacko
i niezwykle poruszające
– tak niezmiennie mówi się
o publikacjach pisarki.
W wypadku tej książki
powinno być podobnie.

siegarnia-warszawska.pl
nia@ksiegarnia-warszawska.pl
620 12 88
Iza Michalewicz, Maciej Piwowarczuk
Barbara Wachowicz „Bohaterki
„Powstanie
Warszawskie.
Rozpoznani”,
Powstańczej
Warszawy. My musimy
Warszawa
Agora, 2014
być mocne i jasne”, Muza, 2014
na 39
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Państwa Podziemnego
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Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej

Książka, która osiągnęła wielki sukces za granicą. Korzystając z niemieckich i angielskich archiwów, a także
prywatnych zbiorów Władysława Bartoszewskiego,
Alexandra Richie kreśli fascynującą opowieść o wydarzeniach sierpnia i września
1944 r. Kto wie, czy to nie
najważniejsza książka roku.
Alexandra Richie „Warszawa 1944.
Tragiczne powstanie”, W.A.B., 2014

Kiedy inni bronili barykad,
przenosili meldunki i produkowali broń, oni ratowali
życie – lekarze, pielęgniarki,
sanitariuszki. W dramatycz-

nych warunkach wykonywali
najtrudniejsze operacje, towarzysząc wielu powstańcom
i cywilom w ich ostatnich
chwilach. Niekiedy wyciągali
ich spod niemieckiego ognia
– nierzadko płacąc za to
najwyższą cenę. Dzisiaj
Anna Marek przypomina
ich bohaterstwo.
Anna Marek „Leczenie ran. Służba
medyczna w powstańczej Warszawie”,
Bellona, 2014

Muzeum Powstania Warszawskiego – stały element
krajobrazu warszawskiego,
symbol zmiany sposobu
opowiadania o historii. Zanim jednak powstało, trzeba
było pokonać niejedną przeszkodę. Jak sobie z tymi problemami poradzono – pisze
Piotr Legutko, powołując się
na relacje twórców placówki.
Piotr Legutko „Jedyne takie
muzeum. Odzyskana pamięć
o Powstaniu Warszawskim”, Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2014
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