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JeÊli padnie Warszawa, to nie miasto padnie,

I nie polska stolica w podziemiach swych skona,

Lecz wolnoÊç wszystkich ludzi, zdeptana gdzieÊ na dnie,

I prawda wszystkich czasów, przez wszystkich zdradzona.

Wi´c  zbudêcie si´, nim kruki i wrony zakraczà,

Zbudê si´, Êwiecie, przed zgubà, co Êwiaty wyniszcza!

To nie jest g∏os Warszawy. To w boju rozpaczà

Pierwszy twój ˝o∏nierz wo∏a, najstarsze twe zgliszcza.

Kazimierz Wierzyƒski  „1-go wrzeÊnia 1944”

(Nowy Jork, 1 wrzeÊnia 1944)

...Kl´kam dzisiaj
w duchu na mogi∏ach
poleg∏ych Powstaƒ-
ców Warszawy i mo-
dl´ si´, aby Chrystus,
W∏adca dziejów ludzi
i narodów, wynagro-
dzi∏ ich ofiar´ ˝yciem
wiecznym, modl´ si´,
aby ich ofiara, na
wzór ziarna rzucone-
go w ziemi´, przynio-
s∏a obfity plon w ˝y-
ciu wspó∏czesnego
pokolenia Polaków.
Ich bohaterski czyn
zobowiàzuje!

Obejmuj´ modli-
twà tak˝e tych Po-
wstaƒców Warszawy,
którzy prze˝yli i dzi-
siaj biorà udzia∏
w uroczystoÊciach
rocznicowych jako
˝ywi Êwiadkowie
tamtych dni.

Modl´ si´ wreszcie
za ca∏à Ojczyzn´, za
wszystkich moich
Rodaków, a w szcze-
gólnoÊci za miesz-
kaƒców Stolicy, aby
w codziennym tru-
dzie budowania Pol-
ski sprawiedliwej
i dostatniej umieli
dochowaç wiernoÊci
temu wielkiemu dzie-
dzictwu bohaterstwa
i poÊwi´cenia...

Z listu Jana Paw∏a II
w 50. rocznic´ 

Powstania 
Warszawskiego 

WARSZAWA
1 SIERPNIA – 2 PAèDZIERNIKA

1944 R.

WARSZAWA
1 SIERPNIA – 2 PAèDZIERNIKA

1944 R.
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Przed wybuchem

Publikujemy ma∏o znany tekst,
napisany w oflagu na prze∏o-
mie listopada i grudnia 1944 r.

Jego autorzy, oficerowie BIP KG
AK: Aleksander Gieysztor „Boro-
dzicz” i Stanis∏aw P∏oski „S∏awski”
wykorzystali doÊwiadczenia w∏asne
i kolegów z Powstania, dajàc te˝ do-
wód swoich du˝ych umiej´tnoÊci hi-
storycznowarsztatowych. Choç mi-
n´∏y dziesi´ciolecia i przybywa∏o ba-
daczy czy popularyzatorów, choç wy-
dano liczne publikacje, to podstawo-
we ustalenia A. Gieysztora i S. P∏o-

skiego zachowa∏y aktualnoÊç. Za-
chwyca i zadziwia ton narracji. Auto-
rzy wskazali na wàtki wymagajàce
dalszych badaƒ i budzàce szczególne
kontrowersje (pomoc walczàcym!),
na wybranych przyk∏adach starali si´
zobrazowaç realia militarne. Z pew-
noÊcià Êwiadomie pomin´li los
mieszkaƒców Stolicy, powiàzali nato-
miast Powstanie z Akcjà „Burza”,
odwo∏ywali si´ do kontekstu mi´dzy-
narodowego.

W przedruku z koniecznoÊci po-
mini´te zosta∏y niektóre partie tek-

stu, w tym zw∏aszcza w rozdziale II
stany uzbrojenia, rozdzia∏ III o po∏o-
˝eniu nieprzyjaciela, a w rozdziale VI
opisy niektórych faz walk. 

Obecnie zgodnie opowiadamy si´
za historià prawdziwà. Dlatego tym
bardziej godzi si´ przypomnieç tekst
„Borodzicza” i „S∏awskiego”. Jest po
prostu autentyczny, rzetelny, sk∏ania-
jàcy do myÊlenia. Zdarzenie wielkie,
wa˝ne i dramatyczne opisuje s∏owa-
mi raportu ˝o∏nierskiego i bez zby-
tecznych ozdobników j´zykowych.

A.D.

Zamiar
a) zaskoczyç w∏asnym ujawnieniem si´ nie-

mieckà za∏og´ Warszawy,
b) unieruchomiç w´ze∏ komunikacyjny war-

szawski,
c) zwiàzaç si∏y niemieckie na bezpoÊrednim za-

pleczu frontu,
d) u∏atwiç tym dzia∏anie ofensywne rosyjskie,
e) opanowaç miasto przed wkroczeniem doƒ

si∏ rosyjskich.
Ocena po∏o˝enia w∏asnego, nieprzyjaciela

i wojsk sowieckich nakazywa∏a przeprowadze-
nie w∏asnego dzia∏ania szybko – 3-4 dni – przy
zaanga˝owaniu ca∏oÊci rozporzàdzalnych efek-
tywów.

A. GIEYSZTOR, St. P¸OSKI

Po wielu rozwa˝aniach
– pisze gen. Bór-Komo-

rowski – wyznaczy∏em ude-
rzenie na godzin´ piàtà po
po∏udniu. O godzinie piàtej
ruch w mieÊcie by∏ najsil-
niejszy, poniewa˝ ludzie
wracali z pracy do domów
i z tego powodu przejÊcie
nowych oddzia∏ów na wy-
znaczone punkty mog∏o byç
∏atwiej ukryte wÊród spie-
szàcych si´ t∏umów. Ponad-
to uderzenie o godzinie
piàtej zapewnia∏o nam kil-
ka godzin na zdobycie sta-
nowisk niemieckich jeszcze
przed zapadni´ciem nocy.

Przed bitwà

Alarm!

Rozkaz alarmowy komendanta Okr´gu Warszawa AK p∏k. dypl. Antoniego ChruÊciela „X” o
postawieniu si∏ okr´gu w stan pogotowia, 27 VII 1944 r.

Po opanowaniu Siedlec wojska sowieckie posuwajà si´
na Warszaw´ - dochodzàc do Ceg∏owa. StycznoÊç

z Niemcami patrole sowieckie nawiàza∏y na przestrzeni
od Radzymina do Otwocka. Obrona niem. opiera si´ na
przyczó∏ku przebiegajàcym przez Wiàzown´ (dokàd dotar-
∏o ju˝ rozpoznanie sowieckie), Starà Mi∏osn´, Weso∏à,
Wo∏omin, Czarnà Strug´, Beniaminów, skàd ∏àczy si´
z umocnieniami Zegrza i Modlina. Na przyczó∏ku tym
ustawione liczne ci´˝kie baterie niem. wstrzeliwujà
si´ na przedpole, co jest wyraênie s∏yszane w Warsza-
wie.

Wojska sow. wypar∏y Niemców ca∏kowicie z prawego
brzegu Wis∏y mi´dzy Pilicà a Sanem, natomiast od-

dzia∏y sowieckie, które przed paru dniami zdo∏a∏y prze-
prawiç si´ na zach. brzeg rzeki i dotrzeç do Warki -
zosta∏y wyparte za Wis∏´. Nale˝y oczekiwaç ponownego
forsowania Wis∏y du˝ymi si∏ami na tym samym obszarze.

„Biuletyn Informacyjny”, wtorek, 1 VIII 1944
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Wojska rosyjskie

Po∏o˝enie ich wynika z omówionej
sytuacji na przedmoÊciu wschod-

nim Warszawy i w rejonie ujÊcia Pili-
cy do Wis∏y. WiadomoÊci z zajmowa-
nych terenów mówi∏y o doskona∏ym
uzbrojeniu, gorszym wyszkoleniu
i bardzo jednostronnym zaopatrze-
niu ˝o∏nierza, którego aprowizacja
opiera∏a si´ prawie wy∏àcznie na
konserwach alianckich. W stosunku
do AK na odprawie 1 sierpnia mel-
dowano gen. „Borowi” o rozbrajaniu
wo∏yƒskich oddzia∏ow 27. Dywizji
Piechoty, które po walkach z Niem-
cami w rejonie W∏odawy zosta∏y cz´-
Êciowo internowane, cz´Êciowo roz-
pierzch∏y si´, starajàc si´ przeniknàç
do Warszawy. Rozbitki dociera∏y ju˝
w rejon Otwocka.

A. GIEYSZTOR, St. P¸OSKI

31lipca 1944 roku o godz.
17.00 w domu przy ul.

Paƒskiej 67 odby∏a si´ odpra-
wa sztabowa. Otrzymane
przez pu∏kownika „Montera”
meldunki informowa∏y, ˝e
wojska radzieckie nawiàza∏y
stycznoÊç bojowà z Niemcami
bezpoÊrednio pod Warszawà:
w okolicach Mi∏osnej i na za-

chód od Radzymina. Nie-
mieckie umocnienia zosta∏y
prze∏amane w rejonie Otwoc-
ka. O godz. 17.45 – za zgodà
Delegata Rzàdu Stanis∏awa
Jankowskiego – gen. Bór-Ko-
morowski wyda∏  pu∏kowni-
kowi ChruÊcielowi „Montero-
wi” rozkaz rozpocz´cia akcji
zbrojnej w Warszawie.

Alarm. Do ràk w∏asnych
komendantom obwodów.
Dnia 31.7. godz. 19. Na-
kazuj´ „W” dnia 1.8.
godz. 17. Adres m.p.
Okr´gu: Jasna 22 m. 20,
czynny od godz. „W”.
Otrzymanie rozkazu na-
tychmiast kwitowaç.  

Decyzja

Po∏o˝enie wojsk niemieckich i sowieckich 31 lipca 1944 w godzinach popo∏udniowych wg
oceny Komendy G∏ównej AK

Zadania polityczne
i wojskowe Powstania

Zimà 1943-1944 r., Dowódca AK gen.
„Bór” na posiedzeniu Rady JednoÊci

Narodowej zda∏ spraw´ z organizacji, zaso-
bów, akcji bojowej i przygotowaƒ powstaƒ-
czych AK oraz ogólnej sytuacji politycznej.
Stwierdzi∏, ˝e naród polski, prowadzàc od
4 lat walk´ z Niemcami na frontach zachod-
nich, równie˝ w kraju zorganizowa∏ w∏asnà
si∏´ zbrojnà, zaanga˝owanà w miar´ mo˝no-
Êci w dzia∏ania bojowe. Nabra∏y one na zna-
czeniu wobec zbli˝ania si´ frontu wschod-
niego. Formà operacyjnà naszego wk∏adu

w ten front sta∏a si´ akcja „Burza”, polega-
jàca na wspó∏dzia∏aniu taktycznym z woj-
skiem sowieckim zarówno oddzia∏ów party-
zanckich, walczàcych na bezpoÊrednim za-
pleczu frontu lub wchodzàcych do dzia∏aƒ
frontowych, jak i oddzia∏ów konspiracyjnych
AK u˝ywanych do poszczególnych akcji sa-
bota˝owych i dywersyjnych. Komendant
G∏ówny omówi∏ wówczas równie˝ ogólne
za∏o˝enia powstania, podkreÊlajàc, ˝e czas
ogólny jego wybuchu zostanie ustalony
przez Naczelnego Wodza w porozumieniu
z Rzàdem RP, natomiast dzieƒ i godzina
wybuchu („W”) le˝à w dyspozycji Dowódcy
AK. Jako warunki udanego powstania pod-

niós∏ jego powszechnoÊç, gwa∏townoÊç
i krótkotrwa∏oÊç. PowszechnoÊç – w rozu-
mieniu obj´cia powstaniem mo˝liwie wiel-
kiego obszaru zorganizowanego przez sieç
konspiracyjnà AK, gwa∏townoÊç – w sensie
jednoczesnego uderzenia na zafrontowe
garnizony policyjne niemieckie, krótkotrwa-
∏oÊç – koniecznà ze wzgl´du na nasze za-
opatrzenie i wyszkolenie ˝o∏nierza. (...)

Okres zimy i wiosny 1944 r. przyniós∏
rozwój wypadków politycznych i wojennych,
który w pewnej mierze potwierdzi∏ zasadni-
cze wytyczne, ustalone uprzednio, w znacz-
niejszej – je zmieni∏. Mimo doÊwiadczeƒ
„Burzy”, która zyskiwa∏a stale uznanie

Powstanie Warszawskie

▼



Genera∏ Antoni ChruÊciel „Monter”

Kiedy ojciec zabiera∏ g∏os w rodzinie, to zawsze mówi∏ bardzo rze-
czowo. KiedyÊ rozmawialiÊmy o Afryce i widaç by∏o, ˝e przestudio-
wa∏ nawet encyklopedi´, aby mówiç konkretnie o poruszonym tema-
cie. By∏ m∏ody umys∏em, pe∏en energii. Optymista z wiarà w przy-
sz∏oÊç. Ufa∏ w lojalnoÊç Anglii. Urodzony dowódca. Nawet o naszym
przyjeêdzie do Ameryki sam zadecydowa∏ i wszystko sam zaplano-
wa∏.

Ogromnie uwa˝a∏, aby nie wykorzystywaç swojej pozycji dla dobra
w∏asnego czy nas, córek. My same musia∏yÊmy wszystko za∏atwiaç
w naszych sprawach. 

By∏ idealistà, szalenie wymagajàcym dla siebie i dla innych, nie
wy∏àczajàc rodziny. Wielki patriota, dla niego Polska to by∏o s∏owo,
któremu si´ nawet ˝ycie rodziny podporzàdkowywa∏o.

Hojny z natury, bardzo lubi∏ ludzi, by∏ bardzo goÊcinny.

Fragment wywiadu udzielonego przez córki
Genera∏a – Jadwig´ i Wand´ – profesorowi
Januszowi K. Zawodnemu w roku 1966
w Nowym Jorku.

Dowódcy Powstania
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dowódców sowieckich oraz osiàga∏a znacz-
ne wyniki taktyczne, ale zaraz po  tym by∏a
likwidowana przez sowieckie czynniki poli-
tyczne w drodze internowania sztabów AK
i przymusowego wcielania oddzia∏ów do
armii Berlinga – zasadniczy rozkaz ujaw-
niania si´ AK i czynników cywilnych wobec
wkraczajàcych wojsk sowieckich pozosta-
wa∏ w mocy. Rzàd RP dyskontowa∏ wk∏ad
AK w walk´ z Niemcami w rozmowach
mi´dzyalianckich; wykorzystywa∏ go te˝
propagandowo, przeciwstawiajàc si´ w ten
sposób akcji sowieckiej sugerujàcej rzeko-
mà biernoÊç AK, a ci´˝ar walki kraju przy-
pisujàcej czynnikom prosowieckim. W∏a-
dze krajowe, wojskowe i cywilne, oraz

ugrupowania polityczne podtrzyma∏y nadal
lini´ walki z Niemcami i wspó∏dzia∏ania
taktycznego AK z wojskiem sowieckim mi-
mo braku porozumienia politycznego
i uzgodnienia operacyjnego z nast´pujà-
cych wzgl´dów:
a/ dla zamanifestowania jednolicie antynie-

mieckiej postawy kraju,
b/ dla zamanifestowania woli niepodleg∏oÊci

przez  ujawnienie w∏asnej, zale˝nej od Rzà-
du RP w Londynie, administracji podziem-
nej i AK, podleg∏ej Naczelnemu Wodzowi.

Przewidywano przy tym, ˝e konse-
kwentne dotrzymanie tej linii politycznej
przynieÊç mo˝e zmian´ w stosunku Sowie-
tów do Rzàdu pod presjà aliantów. Nato-

miast w razie kontynuacji dotychczasowego
stosunku ze strony Sowietów nasze ujaw-
nienie si´ zmusza∏o je do otwartego gwa∏tu
i zadeklarowania si´ w ten sposób na fo-
rum mi´dzyalianckim.

Powa˝nym zmianom natomiast uleg∏y
za∏o˝enia wojskowe. SzybkoÊç ofensywy
wiosennej i wczesnym latem, przeprowa-
dzonej przez Sowiety, nakazywa∏a przygo-
towanie ca∏ego kraju do powstania, które
jednak, z racji du˝ego nasycenia zaplecza
formacjami ty∏owymi Wehrmachtu i policji
oraz bardzo powa˝nej  liczby wielkich jed-
nostek cofajàcych si´ w walce na zachód,
nie mog∏o ju˝ przyjàç charakteru powsta-
nia powszechnego.

Nagrobek dowódcy Po-
wstania Warszawskiego
gen. Antoniego ChruÊciela
„Montera”  na cmentarzu
w Doylestown (Polskiej
Cz´stochowie)

Zast´pca „Montera”, 
a od 7 VIII do 4 IX 1944 r.
dowódca Grupy „Pó∏noc” 
AK – p∏k dypl. Karol 
Ziemski „Wachnowski”

Szef Sztabu „Montera” 
– pp∏k dypl. Stanis∏aw
Weber „Chirurg”

Dowódca Powstania Warszawskiego gen. Antoni
ChruÊciel „Monter”

Urodzony dowódca



Pozostawa∏a do wykonania zasadnicza
wytyczna „Burzy” – w∏asnego dzia∏ania na
odcinkach bezpoÊrednio zwiàzanych walkà
sowiecko-niemieckà i przechylania w ten
sposób szali zwyci´stwa dla ofensywy so-
wieckiej, co dawa∏o dodatkowy, a zasadniczy
zysk w postaci uniemo˝liwienia ewakuacji
niemieckiej wszelkich dóbr i ludnoÊci oraz
oszcz´dzenia krajowi zniszczeƒ w drodze
przyÊpieszenia przewalenia si´ frontu so-
wiecko-niemieckiego na zachód. (...)

Realizacja „Burzy” na obszarze miasta
Warszawy z okolicà w formie powstania

otrzymywa∏a w rozwa˝aniach politycznych
jeszcze dodatkowy aspekt. Wprawdzie depe-

sze szyfrowe z Wilna, Nowogródka, Lwowa
i Lublina mówi∏y nadal o rozbrajaniu od-
dzia∏ów AK i aresztowywaniu ujawnionych
w∏adz cywilnych, niemniej zamanifestowanie
woli walki antyniemieckiej oraz suwerenno-
Êci na gruncie Rzàdu londyƒskiego w sto-
∏ecznym oÊrodku politycznym i administra-
cyjnym przybra∏oby zupe∏nie inne rozmiary:
nastàpi∏oby ujawnienie Wicepremiera na
Kraj z Krajowà Radà Ministrów, Rady Jed-
noÊci Narodowej oraz Dowódcy Armii Kra-
jowej. Dla strony sowieckiej stwarza∏oby du-
˝à trudnoÊç zlikwidowanie tego aparatu
ujawnionej paƒstwowoÊci polskiej lub zastà-
pienie go w∏adzami Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego z Lublina.

JednoczeÊnie z natarciem marsz. Rokos-
sowskiego na kierunku warszawskim depe-
sze z Londynu zawiadomi∏y o nowej próbie
wyjÊcia z impasu polsko-sowieckiego.

Podró˝ premiera Miko∏ajczyka do Mo-
skwy zyskiwa∏aby w przekonaniu czynników
miarodajnych w kraju nowe poparcie w po-
staci konsekwentnie realizowanej naszej linii
wobec Niemców i Rosji – tak˝e w najwi´k-
szym oÊrodku podziemnym, w Warszawie.
Dzieƒ wybuchu powstania w Warszawie uza-
le˝niony by∏ od oceny po∏o˝enia w∏asnego,
nieprzyjacielskiego i Sowietów, a decyzja
le˝a∏a w r´ku kraju, tzn. Dowódcy AK
i Pe∏nomocnika Rzàdu. Zadania tej akcji
zbrojnej rozpada∏y si´ na dwa kompleksy:
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pp∏k Edward Pfeiffer „Radwan”
– dowódca Obwodu I – ÂródmieÊcie

gen. dyw. Tadeusz Bór-Ko-
morowski „Bór”, „Lawi-
na”, „Znicz” – od 12 lipca
1943 r. Dowódca Armii
Krajowej, sta∏ na czele Kie-
rownictwa Walki Podziem-
nej. 30 wrzeÊnia 1944 r.
zosta∏ mianowany Naczel-
nym Wodzem. Po kl´sce
Powstania – 5 paêdziernika
1944 r. dosta∏ si´ do niewoli
niemieckiej

Dowódcy 
obwodów

pp∏k Mieczys∏aw Niedzielski „˚ywiciel”
– dowódca Obwodu II – ˚oliborz

pp∏k Jan Tarnowski „Waligóra”
– dowódca Obwodu III – Wola

pp∏k Mieczys∏aw Soko∏owski „Grzyma∏a” 
– dowódca Obwodu IV – Ochota

pp∏k Aleksander Hrynkiewicz
„Przegonia” – dowódca 
Obwodu V – Mokotów

pp∏k Antoni ˚urowski „Andrzej Bober” 
– dowódca Obwodu VI – Praga

mjr Stanis∏aw Babiarz „Wysocki” 
– dowódca Obwodu VIII (wczeÊniej
Samodzielnego Regionu) – Ok´cie 

gen. bryg. Tadeusz Pe∏-
czyƒski „Adam”, „Grze-
gorz”, „Robak” –  szef
Sztabu Komendy G∏ów-
nej AK, a jednoczeÊnie -
od 10 wrzeÊnia 1943 r. a˝
do kapitulacji oddzia∏ów
powstaƒczych – zast´pca
Dowódcy Armii Krajo-
wej. 5 paêdziernika 1944 r.,
razem z gen. Borem-Ko-
morowskim dosta∏ si´ do
niewoli niemieckiej

▼
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polityczny i wojskowy. Wojskowo – powsta-
nie w Warszawie mia∏o opanowaç miasto
i u∏atwiç operacj´ sowieckà na tym odcinku
frontu; politycznie – pokazaç oblicze anty-
niemieckie oraz naszà wol´ pozostania
gospodarzami swego kraju, z pewnym ukry-
tym stanowiskiem, wrogim wobec jedno-
stronnych prób Moskwy rozwiàzywania
sprawy polskiej.

Dalszy, popowstaƒczy rozwój sytuacji
politycznej prowadzi∏by – przy zak∏adanym
automatyzmie dzia∏aƒ wojennych – do
stworzenia w kraju bazy dla powrotu przy-
najmniej cz´Êci Rzàdu londyƒskiego i u∏o-
˝enia stosunków z Moskwà i Lublinem na
podstawie nowego wk∏adu Polski walczàcej

w t´ wojn´ – oswobodzenia stolicy kraju
w∏asnymi r´kami.

Po∏o˝enie w∏asne

Odprawy poÊwi´cone ocenie po∏o˝enia
w∏asnego, nieprzyjaciela i Sowietów

przeprowadzane przez Dowódc´ AK w swo-
im sztabie od po∏owy lipca odbywa∏y si´ co-
dziennie, o godz. 8 rano, z udzia∏em Pe∏no-
mocnika Rzàdu; ostatni zaÊ tydzieƒ – z do-
datkowà odprawà popo∏udniowà dla wymia-
ny ostatnich wiadomoÊci politycznych i woj-
skowych. W odprawach tych stale bra∏ udzia∏
Komendant Okr´gu Warszawskiego AK
„Monter”, jako przewidziany dowódca walki
o Warszaw´.

Sytuacja polityczna Kraju w ciàgu
ostatniego pó∏rocza wyjaÊni∏a si´ w kierun-
ku utworzenia si´ doÊç wyraênie zarysowa-
nych trzech oÊrodków dyspozycji politycz-
nej: 
1/ orientacji proalianckiej, opierajàcej si´

na legalizmie Rzàdu w Londynie, a bu-
dujàcej przysz∏oÊç Polski w oparciu
o aliantów zachodnich, przy uznawaniu
koniecznoÊci u∏o˝enia stosunków
sàsiedzkich z Rosjà Sowieckà; 

2/ orientacji  prosowieckiej, której wyra-
zem sta∏a si´ Krajowa Rada Narodowa
z Polskim Komitetem Wyzwolenia
Narodowego jako cia∏em wykonaw-
czym; 

Godzina „W”

1 VIII w drodze do zakonspirowanej siedziby szta-
bu przechodzi∏em przez ulice zape∏nione tysiàcami
m∏odych m´˝czyzn i kobiet spieszàcych si´ na wyzna-
czone im punkty zbiórki. Wielu – w ˝o∏nierskich bu-
tach, wiatrówkach, z plecakami. Prawie ka˝dy mia∏
worek, walizk´ lub du˝à paczk´. Kieszenie p∏aszczy
by∏y nape∏nione granatami r´cznymi; dostrzeg∏em
równie˝ karabiny lub pistolety maszynowe.

Relacja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

Pierwsza rozplakatowana odezwa w∏adz powstaƒczych do ludnoÊci
Warszawy podpisana przez komendanta Okr´gu Warszawa AK
i Okr´gowego Delegata Rzàdu na m.st. Warszaw´

Wojciech Omy∏a „Wojtek” i Juliusz Bogdan Deczkowski „Laudaƒski” –
z plutonu „Alek”, batalionu „ZoÊka”



Godzina „W”Godzina „W”
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3/ stronnictw lewicowych zgrupowanych
w tzw.  Centralizacji, uznajàcej rzàd
londyƒski, ale znajdujàcej si´ w ostrej
opozycji do jego polityki – zarówno
zagranicznej, jak wewn´trznej – i dà˝à-
cej do przekszta∏cenia Rzàdu tego
na rzàd Centrolewu.
Obóz orientacji proalianckiej, zwany

te˝ obozem polskiej racji stanu, reprezen-
towany by∏ przez Rad´ JednoÊci Narodo-
wej i obejmowa∏ wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa
zorganizowanego w Kraju. Odda∏ on ca∏ko-
wicie swoje efektywy wojskowe Armii
Krajowej w ciàgu kilkuletniego procesu
scalania organizacji paramilitarnych. Poza
AK pozosta∏a cz´Êç Narodowych Si∏ Zbroj-

nych (NSZ), izolowana w ca∏ej opinii
politycznej. 

Obóz prosowiecki, nieliczny i zrazu
montowany wy∏àcznie przez ludzi pozosta-
jàcych w dyspozycji Moskwy, kierowany
by∏ w∏aÊciwie przez g∏ówny czynnik
sk∏adowy KRN, w postaci PPR, z pewnym
udzia∏em RPPS-Lewicy. Dysponowa∏ on
w kraju oddzia∏ami Armii Ludowej (AL),
na ogó∏ dobrze uzbrojonymi, lokalnie
szukajàcymi modus vivendi z AK,
systematycznie opanowujàcymi teren.
Nie by∏y to oddzia∏y liczne, np. w okr´gu
lubelskim w maju 1944 r. wed∏ug oceny
tamtejszego komendanta stan ich wynosi∏
3 tys.

W niektórych jednak terenach, np.
cz´Êç Podlasia, powiat w∏oszczowski,
radomszczaƒski i in., oddzia∏y AL bywa∏y
liczniejsze od AK. Posiada∏y one tak˝e
lokalne porozumienia z cz´Êcià Batalio-
nów Ch∏opskich, organizacjà Stronnictwa
Ludowego.

Centralizacja, grupujàca oÊrodki inteli-
genckie i cz´Êç robotników, dysponowa∏a
nieznacznymi kontyngentami Polskiej Armii
Ludowej (PAL). (...)

Komendant „Monter” w przeddzieƒ
wybuchu Powstania dysponowa∏ w mieÊcie
Warszawie i w powiecie ok. 45 tys. ˝o∏nie-
rzy, z tego uzbrojonych wprowadzi∏ do
walki na lewym brzegu Wis∏y 600 pluto-

Godzina „W”

POLSKIE SI¸Y ZBROJNE 
W POWSTANIU
WARSZAWSKIM 1944 R.
(dane szacunkowe)

˚o∏nierze
stan ewidencyjny w koƒcu lipca 
– Armia Krajowa 
na terenie Okr´gu Warszawskiego. . . 49,8 tys.

Stan bojowy w dniu 1 sierpnia . . . . . . . ok. 25 tys.

Armia Krajowa – w momencie 
wybuchu powstania . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 tys.

inne organizacje wojskowe. . . . . . . . . . 1,8 tys.

oddzia∏ Armii Krajowej 
w Puszczy Kampinoskiej 
(przedar∏ si´ z Wileƒszczyzny) . . . . . . 0,8 tys.

Uzbrojenie (po wybuchu powstania):

karabiny zwyk∏e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

pistolety maszynowe . . . . . . . . . . . . . . . 300

pistolety zwyk∏e i rewolwery . . . . . . . . 1700

r´czne i lekkie karabiny maszynowe . . . . 60

ci´˝kie karabiny maszynowe . . . . . . . . . . . 7

karabiny przeciwpancerne i piaty . . . . . . 35

granaty r´czne . . . . . . . . . . . . . . . . . 250000
Rozkaz Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” z 1 VIII 1944 r.,
opublikowany w pierwszym powstaƒczym numerze „Biuletynu Informacyjnego”
(2 VIII 1944, nr 35)

Godzina „W”

P∏k Antoni ChruÊciel „Monter” w hotelu „Victoria” przy ul. Jasnej (w pierw-
szych dniach sierpnia)

▼
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Powstanie Warszawskie
nów. ¸àcznie ok. 40 500 ludzi, w tym ok.
100 plutonów uzbrojonych. AL odda∏a mu
nast´pnie ok. 4 plutony, nieco wi´cej, bo
z tego 6 w walce. 10 – KB (Korpus Bezpie-
czeƒstwa).(...) Wszystkie walczy∏y pod roz-
kazami gen. „Montera”. 24 wrzeÊnia stan
oddzia∏ów liniowych AK wynosi∏ ok. 18 tys.
W stanie wy˝ywienia ok. 32 tys., AL – 2 plu-
tony w ÂródmieÊciu (stan wy˝ywienia 290
osób) oraz coÊ na ˚oliborzu (stan wy˝ywie-
nia 270 osób). PAL w walce w ÂródmieÊciu
1 pluton (stan wy˝ywienia 490 osób) oraz
coÊ na Mokotowie. KB – 3 plutony (stan
wy˝ywienia 772).

Si∏y AK na Pradze (ok. 5000?) zosta∏y
po paru dniach rozproszone i w akcji war-

szawskiej udzia∏u nie wzi´∏y. Równie˝ Po-
wiat zrazu nie móg∏ dos∏aç posi∏ków. Dopie-
ro na rozkaz gen. „Bora” w po∏owie sierpnia
ró˝ne oddzia∏y AK podj´∏y marsz na War-
szaw´, na ogó∏ nie wykonany do koƒca.
Oddzia∏y po par´set ˝o∏nierzy przenika∏y
na Mokotów i na ˚oliborz na prze∏omie
sierpnia i wrzeÊnia.

Ogólnego ordre de bataille AK w
kraju ze zrozumia∏ych wzgl´dów podaç
nie mo˝na.

Si∏´ ˝ywà, zorganizowanà w AK, niewàt-
pliwie mo˝na by∏o uwielokrotniç przez mo-
bilizacj´ powstaƒczà, g∏ównie ochotniczà.
Powstawa∏ jednak problem uzbrojenia, nie
do rozwiàzania w warunkach polityczno-woj-

skowych AK. Uzbrojenie to pochodzi∏o
z czterech êróde∏: 
a)przechowania broni z 1939 r., na ogó∏

zawodnego i obejmujàcego minimalnà
iloÊç sprz´tu nadajàcego si´ jeszcze do
walki; 

b)ze zrzutów angielskich, zaopatrujàcych
AK z baz w∏oskich i angielskich,
cennych jakoÊciowo, ale ma∏o
wydajnych; 

c) z zakupów lub zdobyczy niemieckiej; 
d)z produkcji konspiracyjnej w∏asnych

warsztatów. (...)
G∏ówne wyposa˝enie oddzia∏ów war-

szawskich AK stanowi∏ pistolet automatycz-
ny i maszynowy oraz granat r´czny.

Walki na ulicach

Rozkaz Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego
„Bora” do ˝o∏nierzy AK z 9 VIII 1944 r. – plakat
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Sierpieƒ 1944 – ∏àczniczki i sanitariuszki z oddzia∏u II Harcerskiej Baterii „˚bik” na podwórku przy ul.
Chmielnej (zdj´cie udost´pnione przez H. Koliƒskà) Na zdj´ciu obok: ranny powstaniec 

Widok na p∏onàcà PAST¢  



Walki na ulicach

Najs∏abszà stronà zaopatrzenia w broƒ
by∏a amunicja. Amunicja karabinowa pocho-
dzi∏a ze zrzutów oraz ze zdobyczy i zakupu.

Zaopatrzenie ˝ywnoÊciowe polegaç mia-
∏o na 3-dniowym zapasie mobilizacyjnym,
który mieli z sobà zabraç ˝o∏nierze, oraz – w
razie jeszcze kilkudniowego przed∏u˝ania si´
dzia∏aƒ – przez ofiarnoÊç prywatnà i zabez-
pieczenie poniemieckich zapasów ˝ywnoÊcio-
wych. Ponadto kwatermistrzostwo Okr´gu
opracowa∏o plan wy˝ywienia miasta i wojska
ze znajdujàcych si´ w Warszawie sk∏adów
˝ywnoÊciowych, które obliczano na pokrywa-
jàce zapotrzebowanie do 1 wrzeÊnia 1944 r.

S∏u˝ba zdrowia mia∏a zorganizowane
mobowe ruchome patrole sanitarne oraz

punkty zaopatrzenia, tudzie˝ kilka szpitali
polowych.

S∏u˝ba duszpasterska, zorganizowana
przez ks. Dziekana Okr´gu Warszawskiego,
rozporzàdza∏a kilkunastoma ksi´˝mi dla
pos∏ugi duchowej i grzebalnej (akta zgonu).

Zak∏ady u˝ytecznoÊci publicznej w mie-
Êcie pozostawa∏y w kompetencji Wojskowej
Stra˝y Ochrony Powstania (WSOP), która
mia∏a zapewniç ich dzia∏ania i daç im odpo-
wiednià os∏on´. Natomiast sprawy bezpie-
czeƒstwa publicznego przesz∏y w r´ce czyn-
ników cywilnych, Paƒstwowego Korpusu
Bezpieczeƒstwa, zale˝nego od Departamen-
tu Spraw Wewn´trznych Delegatury Rzàdu.
˚andarmeria polowa, Oddzia∏ II i Wojskowy

Sàd Specjalny wspó∏dzia∏a∏y w zakresie bez-
pieczeƒstwa akcji zbrojnej.

Organizacja oddzia∏ów walczàcych opie-
ra∏a si´ na podziale terytorialnym. Komen-
dantowi G∏ównemu, czyli Dowódcy AK pod-
legali: komendant Obszaru Warszawskiego,
gen. „¸aszcz”, dowodzàcy obszarem odpo-
wiadajàcym mniej wi´cej województwu war-
szawskiemu, bez miasta i powiatu warszaw-
skiego, które posiada∏y dowódc´ w osobie
komendanta Okr´gu p∏k. „Montera”
(„Nurta”), pierwotnie podleg∏ego gen.
„¸aszczowi”; w mobie powstaƒczym podle-
ga∏ on bezpoÊrednio gen. „Borowi”. Okr´g
Warszawski dzieli∏ si´ na obwody, odpo-
wiadajàce dzielnicom, z dowódcami
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Potrzeba nam broni

Zapytujemy, w jakim stopniu
sprzymierzeni wspomagajà nasze
walki o Warszaw´.

– Po rozpocz´ciu powstania Pe∏-
nomocnik Rzàdu na Kraj i Komen-

dant Si∏ Zbrojnych w Kraju zwrócili
si´ za poÊrednictwem Rzàdu Rzplitej
o pomoc do sprzymierzonych. Nie
chcemy innej pomocy jak tylko w for-
mie dostaw broni, amunicji, wszel-

kich technicznych Êrodków walki.
Najcudowniejszych ludzi, jakich dzie-
je wyda∏y, mamy w swych szeregach.
Potrzeba nam tylko dobrej broni do
r´ki, aby zmniejszyç technicznà prze-
wag´ nieprzyjaciela.

„Biuletyn Informacyjny”, niedziela, 6
sierpnia 1944 r.

Rejony miasta zaj´te przez powstaƒców (stan na 4 VIII 1944 r.)

Wywiad z komendantem „Monterem”

Kom. Okr. Warsz. Armii Krajowej
(fragment)

20 sierpnia 1944, Londyn

DEPESZA PREZYDENTA USA F. D. ROOSEVELTA
I PREMIERA W. BRYTANII W. CHURCHILLA DO
MARSZA¸KA J. STALINA W SPRAWIE POMOCY
WARSZAWIE
(druk)

Zastanawiamy si´, jaka b´dzie reakcja
Êwiatowej opinii publicznej, jeÊli antyfa-
szyÊci w Warszawie zostanà rzeczywiÊcie
opuszczeni. Uwa˝amy, ˝e my wszyscy trzej
powinniÊmy uczyniç wszystko, co tylko mo˝e-
my, aby ocaliç mo˝liwie najwi´cej znajdujà-
cych si´ tam patriotów. Mamy nadziej´, ˝e
zrzucicie Polakom - patriotom warszawskim -
najbardziej niezb´dne zaopatrzenie i uzbro-
jenie lub mo˝e zgodzi si´ Pan pomóc naszym
samolotom, by uczyni∏y to bardzo szybko?
Mamy nadziej´, ˝e zgodzi si´ Pan na to.
Czynnik czasu ma wyjàtkowo du˝e znaczenie.

20 sierpnia 1944 roku Roosevelt, Churchill

▼
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w stopniu pu∏kownika i podpu∏kownika,
a te na rejony. Jednostkà organizacyjnà
i taktycznà by∏ pluton z oficerem na czele;
plutony ∏àczono w miar´ potrzeb taktycz-
nych. Na planie operacyjnym oznaczono
wszystkie obiekty do opanowania, wyznacza-
jàc dowódców i przydzielajàc im odpowied-
nià liczb´ plutonów. Trzon AK stanowi∏ ze-
spó∏ dowódców i ˝o∏nierzy konspiracyjnych
z uwzgl´dnieniem przyrostu i uzupe∏nieƒ
z nap∏ywu ochotniczego.

Wzakresie ∏àcznoÊci mi´dzy oddzia∏ami
warszawskim liczono na: 

a) ∏àcznoÊç pieszà, po której spodziewano
si´ w warunkach walki miejskiej dosta-

tecznej sprawnoÊci. Przewidywano tu
u˝ycie prawie wy∏àcznie kobiet-˝o∏nie-
rzy. ¸àcznoÊç ta istotnie dzia∏a∏a w
Powstaniu od pierwszej godziny
w sposób godny najwy˝szego podziwu
dla sieci wykonawczej, niemniej
okaza∏a si´ nader zawodna tak co
do szybkoÊci rozkazodawstwa, jak
i osiàgalnoÊci poszczególnych
punktów; 

b)∏àcznoÊç telefonicznà na sieci miejskiej,
czynnà krótko (ok. 4 dni), potem zerwa-
nà zarówno ze wzgl´du na mo˝liwy pod-
s∏uch nieprzyjaciela, jak i zniszczenie lub
niedost´pnoÊç poszczególnych central
dzielnicowych PAST-y;

c) ∏àcznoÊç radiowà – w aparaty nadawcze
i odbiorcze wyposa˝one by∏y tylko niektó-
re dzielnice.

¸àcznoÊç zewn´trzna polega∏a na: 
a)kurierach opuszczajàcych Warszaw´

drogami specjalnymi, przez lini´ frontu
oraz kana∏ami lub przez Wis∏´. Obs∏ugi-
wana g∏ównie przez kobiety oraz
harcerstwo m´skie (w szczególnoÊci
zas∏u˝y∏ si´ kurier Obwodu Praskiego
„Brzoza”, przebywajàcy kilkakrotnie
wp∏aw Wis∏´). Niemniej na ogó∏ by∏a
to ∏àcznoÊç jednostronna, tzn. z
Warszawy na zewnàtrz;

b)radiostacjach dowództwa ∏àcznoÊci przy
Komendancie G∏ównym, zapewnia ∏àcz-

Walki na ulicach

Ka˝dy próg jest nam twierdzà

„Dziennik Powstania Warszaw-
skiego” gen. Waffen-SS  Ericha
von dem Bach-Zelewskiego

5 wrzeÊnia
Wczoraj rano zaczà∏ si´

mój atak na po∏udniowà
cz´Êç ÂródmieÊcia. Nieste-
ty, nie posuwa si´ dobrze.
Polacy walczà jak bohatero-
wie. Czas nagli ze wzgl´du
na bolszewików... 

19 wrzeÊnia 
W po∏udnie nagle alarm;

nalot kilkuset czteromoto-
rowych amerykaƒskich bom-
bowców.[W rzeczywistoÊci
nalot ten mia∏ miejsce 18
wrzeÊnia]. Ponad tysiàc spa-
dochronów. By∏y to na szcz´-
Êcie tylko zasobniki, któ-
rych wi´kszoÊç przy sprzy-
jajàcym wietrze, nam przy-
pad∏a w udziale. Tylko drob-
na cz´Êç dotar∏a do polskie-
go kot∏a.



noÊç z Londynem oraz komendantami
okr´gów. Natomiast nie by∏o kodów
i elementów ∏àcznoÊci z radiostacjami
dowództw sowieckich. Notabene nie po-
siada∏y ich równie˝ pozosta∏e w Warsza-
wie sztaby organizacji prosowieckich.
¸àcznoÊç z wojskami sowieckimi po wy-
buchu Powstania mia∏a byç nawiàzana
przez Londyn.

Wjakim stopniu Powstanie liczy∏o na po-
moc zewn´trznà? Poj´te jako wykona-

nie planu „Burza” na odcinku warszawskim,
z za∏o˝enia liczy∏o na pomoc sowieckà,
w której automatyczne zagranie wierzono
w Dowództwie AK ze wzgl´du na niezaprze-

czalnie wielkie korzyÊci, jakie polski ruch
zbrojny w tym okresie dzia∏aƒ i w tym miej-
scu frontu przynosi∏ dowództwu sowieckie-
mu. Sowiety mia∏y zostaç zawiadomione
o wybuchu Powstania oficjalnie przez Lon-
dyn; odpowiednia depesza Komendanta
G∏ównego i Delegata Rzàdu do Premiera
i Naczelnego Wodza by∏a przygotowana. Po-
za tym liczono na wywiad sowiecki w War-
szawie jako êród∏o szybkiej informacji o wy-
buchu i pierwszych sukcesach walki o War-
szaw´.

W planie operacyjnym Dowództwa AK
uwzgl´dniono równie˝ pomoc lotniczà
aliantów zachodnich w formie zrzutów
broni, amunicji, leków, ˝ywnoÊci, bombar-

dowania celów nieprzyjacielskich oraz
ewentualnie desantów. O ile pierwsze
dwie postacie pomocy wydawa∏y si´
zupe∏nie realne, zw∏aszcza przy startach
z baz sowieckich, o tyle u˝ycie na
warszawskim odcinku walki polskiej
brygady skoczków spadochronowych gen.
Sosabowskiego oceniano na ogó∏ jako
ma∏o prawdopodobne ze wzgl´du na
trudnoÊci transportu. (...)

Wykonanie

Walkà o Warszaw´ mia∏ dowodziç ko-
mendant „Monter” ze swoim szta-

bem. Komendant G∏ówny gen. „Bór” mia∏
zajàç stanowisko obserwacyjne. Miejsca

KOMBATANT 2004 nr 8 13

Walki na ulicach

Wodleg∏oÊci czterech rzutów
granatem – bitwa. Ostre natar-

cie niemieckich czo∏gów. Kaszlàcy
ogieƒ broni maszynowej.

JesteÊmy w kwaterze dowódcy od-
cinka. On sam stoi w parterowym
oknie podwórza. Tu przychodzà mel-
dunki.

Twarze goƒców dymià. Sà czarne,
spocone, zaciek∏e.

Tu czasu nie liczy si´ na minuty. Tu
czas liczy si´ na iloÊç wystrzelanej
amunicji i wydanej broni. Ka˝dy mel-
dunek zamienia si´ w rozkaz i wraca
do pierwszej linii. Meldunek i rozkaz.
Meldunek, rozkaz. To wyglàda jak wy-
miana strza∏ów.

– Panie poruczniku! Atakujà! –
Granatów i benzyny!

– Zebraç ochotników i wydaç im...
– Panie poruczniku! Z okna na

drugim pi´trze ktoÊ z ty∏u do nas...
– Dwóch ludzi, peemy i ...
Ten dowódca ma 20 ràk. Wydaje

amunicj´ – zbierajàc rannych. Szykuje
benzynówki – gaszàc po˝ar. Jest
w pierwszej linii na ̊ elaznej – walczàc
z dywersjà na Twardej.

Gdyby mia∏ jeszcze jednà r´k´, to
móg∏by mo˝e nawet zjeÊç Êniadanie,
stojàce od 10 godzin.

P.S.W Sza.
„Biuletyn Informacyjny”, wtorek,

8 sierpnia 1944 r.

Dowódca

Szesnastoletni harcerz Zbigniew
BanaÊ „Banan” zginà∏ 16 sierpnia
podczas przenoszenia listów na
terenie szpitala Czerwonego Krzy˝a
na PowiÊlu

Straty si∏ powstaƒczych to 10 tys. zabitych, 7 tys. rannych i 5 tys. zaginionych ˝o∏nierzy 

Warszawa zosta∏a zniszczona w 80%. Wycofujàce
si´ oddzia∏y niemieckie podpala∏y te budynki,
które nie zosta∏y zbombardowane podczas dzia∏aƒ

▼
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Powstanie Warszawskie
postoju na godzin´ „W” zosta∏y wyznaczone
w sposób nast´pujàcy:

Dowódca AK ze sztabem, Delegat Rzà-
du na Kraj z 3 ministrami oraz Prezes Rady
JednoÊci Narodowej – w zabudowaniach fa-
brycznych na rogu ul. Dzielnej i Okopowej.
¸àcznoÊç centralna (kryptonim „Rebeka”)
w domu na rogu Okopowej i ˚ytniej. Miejsce
postoju Dowódcy AK wyposa˝ono w Êrodki
∏àcznoÊci radiowej z komendantem „Monte-
rem”, okr´gami i zagranicà oraz drutowej
i pieszej z komendantem „Monterem”.

Komendant Okr´gu Warszawskiego
„Monter” (albo „Nurt”) ze swoim sztabem
(kryptonim „Prom”) oraz Delegatem Rzàdu
na miasto Warszaw´ zajmuje kwater´ wyj-

Êciowà przy ul. Jasnej 22, przesuwajà si´ na-
st´pnie do hotelu „Victoria”. (...)

Realizacja godziny „W” natrafi∏a na
kilka przeszkód tkwiàcych cz´Êciowo w sys-
temie pracy konspiracyjnej, cz´Êciowo
w warunkach chwili. Przekazanie godziny
„W” przez sieç ∏àcznoÊci pieszej w dó∏ hie-
rarchii konspiracyjnej, mimo nastawienia
jej przynajmniej od tygodnia na alarm, nie
nastàpi∏o z po˝àdanà sprawnoÊcià. O ile
sieç wojskowa ogólnie zda∏a egzamin, o tyle
sieç administracji cywilnej zawiod∏a. Dele-
gatura Rzàdu – prócz biura prezydialnego
Pe∏nomocnika – odszukiwa∏a si´ dopiero
po kilku dniach Powstania, podobnie jak
oÊrodki polityczne.

Aby móc wystàpiç o godz. 17, dowódcy
oddzia∏ów wyznaczyli punkty mobilizacyjne
od 15 poczàwszy dla uzbrojenia ludzi i roz-
prowadzenia ich na stanowiska wyjÊciowe.
Ruch mobilizacyjny ok. 45 tys. ludzi w mie-
Êcie tak podminowanym sytuacjà przyfronto-
wà, jak Warszawa, nie móg∏ ujÊç uwagi pa-
troli ˝andarmerii. Na d∏ugo przed godzinà
„W” dosz∏o przeto do starç lokalnych, naj-
wczeÊniej, bo ok. godz. 15, na ˚oliborzu,
gdzie oddzia∏y w∏asne zosta∏y zaskoczone na
bazach mobilizacyjnych przez czo∏gi nie-
mieckie i ponios∏y od razu bardzo ci´˝kie
straty, póêniej od 15.30 do 16.30 na Âród-
mieÊciu, na Pradze i na Mokotowie. Ogólnie
godzina „W” nie zosta∏a dotrzymana i Po-

Powstaƒcze dni

Powstaƒcy nosili bia∏o-czer-
wone opaski na prawym ra-

mieniu, chocia˝ zwykle noszone
by∏y na lewych. Regulowa∏ to
specjalny rozkaz, wydany po dy-
wersyjnych próbach podszywa-
nia si´ przez Niemców za ˝o∏-
nierzy Powstania.

Rozkaz komendanta Okr´gu Warszawa AK p∏k. dypl. Antoniego ChruÊciela
„Montera” z 2 VIII 1944 r.

˚ycie
pod bombami

Pomoc i samopomoc 
spo∏eczna po nalotach

Niszczycielskie naloty wroga zo-
stawiajà w jednej chwili ogromne

masy ludnoÊci bez dachu i bez chle-
ba. Wymaga to starannej i skutecznej
organizacji pomocy i samopomocy spo-
∏ecznej. Do organizacji tej pomocy
w pierwszym rz´dzie powo∏ani sà
dzielnicowi, blokowi i domowi komen-
danci OPL.

Za najwa˝niejsze zdanie tej pomo-
cy uznaç nale˝y:
1) Zorganizowanie doraênego rozdaw-

nictwa ˝ywnoÊci; w pierwszym rz´-
dzie zdobycie i wydanie porcji
chlebowych w iloÊci wystarczajà-
cej mniej wi´cej na jeden dzieƒ.

2) Zorganizowanie kuchen dla ludzi
pozbawionych zapasów i mienia.

3) Utoczenie opiekà pozbawionych da-
chu. (...)

„Biuletyn Informacyjny”, Êroda, 9 sierpnia
1944 r.

˚o∏nierze 
kompanii „Gra˝yna” 
batalionu „Gustaw”.

Pierwszy od lewej
Kazimierz Radwaƒski

„Kazik”, trzeci 
– Zbigniew Goêdziuk 

„Brat Kolejarza”, 
pozostali – nieznani 



„Warszawianka” 
wÊród gruzów

Niedziela 27 VIII 1944 r. 
W gruzach mieszkania, zawalo-

nego przez pociski, odkopaliÊmy
dzisiaj pianino, które nic nie ucier-
pia∏o i nawet si´ nie rozstroi∏o.
PróbowaliÊmy na nim pograç. DziÊ
w naszym bloku przy huku armat-
nim gra∏ na fortepianie jakiÊ woj-
skowy „Warszawiank´” i „Marsy-
liank´”. JakaÊ zhisteryzowana ko-
bita krzycza∏a, ˝eby prze-
sta∏ graç, ˝e ona nie mo˝e
zrozumieç, ˝e sà „tacy”,
którym si´ chce teraz mu-
zyki. Oficerowie powstaƒ-
ców proszà nieraz, ˝eby im
pozwoliç pograç, ˝e to dla
nich jedyna mi∏a rozrywka.
OczywiÊcie, nikt tego nie
broni, z wyjàtkiem kobiet,
które nie panujà nad ner-
wami.

Godzina 10 wieczór.
Niemcy nie dadzà nam ani
spaç, ani odpoczàç. Miota-
cze min rzucajà granaty na-
wet w ciemnà noc, by sze-
rzyç ruin´ i po˝og´ wÊród
„warszawskich bandytów”,

jak nazywajà Niemcy powstaƒców.
Ludziska uciekajà do schronów, by
w trwodze przebyç noc. A dnie nie
sà wcale lepsze, tylko w nocy groza
wi´ksza i ratunek trudniejszy. Kie-
dy si´ to piek∏o nasze skoƒczy? –
pyta jeden drugiego. A koƒca, ani
pomocy nie widaç.

Adam CH¢TNIK

Pami´tnik z Powstania Warszaw-
skiego przygotowany do druku przez
Ostro∏´ckie Towarzystwo Naukowe
im. Adama Ch´tnika

wstanie wybuch∏o wczeÊniej. Moment tak-
tycznego zaskoczenia zosta∏ w ten sposób
w znacznym stopniu os∏abiony. JeÊli nie stra-
ci∏ ca∏kowicie wartoÊci, t∏umaczy si´ to
wzgl´dnà – wobec rozmiarów Powstania –
s∏aboÊcià warty policyjnej na s∏u˝bie oraz
traktowaniem przez nieprzyjaciela pierw-
szych starç jako pojedynczych zajÊç z bronià,
nierzadkich w ostatnich tygodniach. Âwiado-
moÊç wybuchu Powstania powszechnego
przenikn´∏a do dowództwa niemieckiego
doÊç póêno.

Komendant „Monter” ze swoim szta-
bem zajà∏ kilka mieszkaƒ prywatnych (jedno
z nich konspiracyjne) w oficynie domu Jasna
22 ok. godz. 15.30, gdzie go rych∏o zaskoczy-

∏y strza∏y uliczne, które wybuch∏y w okolicy
ul. Mazowieckiej mi´dzy patrolem policyj-
nym a naszymi ˝o∏nierzami zdà˝ajàcymi na
punkty zborne. Szybko strzelanina rozsze-
rzy∏a si´ na sàsiednie ulice. Oko∏o 16.30 Ko-
mendant „Monter” wyda∏ rozkaz zdobycia
dla niego kwatery sta∏ej w hotelu „Victoria”
(Jasna 26), co przy oporze broniàcych si´
tam zakwaterowanych oficerów Wehrmach-
tu i policji zaj´∏o ok. 1,5 godz. Przed zmierz-
chem mo˝na by∏o przenieÊç si´ na nowe
miejsce postoju i zorganizowaç prac´ szta-
bowà dla oceny po∏o˝enia i dalszego rozka-
zodawstwa. (...)

Praga

Powstanie trwa∏o tam 2 dni, zduszone
przez czo∏gi Wehrmachtu. AK skry∏a

si´ znów w konspiracj´ poniós∏szy spore
straty, niektóre oddzia∏y przenikn´∏y do
lasów na pó∏nocny wschód, gdzie w rejonie
Strugi nawiàza∏y kontakt z wojskiem
sowieckim. Meldunki od dowódcy obwodu
ps. „Papie˝” przychodzi∏y do koƒca sierp-
nia. Sieç organizacyjnà zerwa∏a ewakuacja
ludnoÊci m´skiej Pragi, dokonana przez
Niemców w ciàgu sierpnia. Komunikat
TASS po zaj´ciu Pragi przez marsza∏ka
Rokossowskiego twierdzi∏ wprawdzie,
˝e nie zastano tam AK, ale w kilka
dni póêniej przez radio lubelskie
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Nie widaç pomocyNie lekcewa˝yç
niebezpieczeƒstwa

(...) Najwa˝niejsze zasady
zachowania si´ na ulicy w re-
jonie toczàcych si´ walk do-
tyczà wobec specjalnych wa-
runków obecnych w Warszawie
nie tylko „frontu”, ale
i ulic po∏o˝onych poza
pierwszà linià.

Nie chodziç gromadnie,
lecz pojedynczo. Jezdnie
przebiegaç mo˝liwie pod
os∏onà barykad w pozycji po-
chylonej, tylko pojedynczo.
Na skrzy˝owaniach ulic
informowaç si´ u wartowników
o ewentualnym kierunku ob-
strza∏u. 

Nie wystawaç bez potrzeby
na ulicach. Nie skupiaç si´
w bramach. Aby nade wszystko
bez istotnie wa˝nej przyczy-
ny nie chodziç po mieÊcie.
LekkomyÊlnoÊç powoduje nie-
potrzebne ofiary. (...)

„Biuletyn Informacyjny”, Êroda,
9 sierpnia 1944 r.

▼
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Powstanie Warszawskie
przemawiali ˝o∏nierze AK z Pragi Êwiadczàc,
˝e cz´Êç ich pozosta∏a mimo ewakuacji. 

˚oliborz

Kontrakcja niemiecka zada∏a tu dotkliwe
straty (40% dowódców) ju˝ w pierw-

szych godzinach walki. Dowódca obwodu
pp∏k Niedzielski („˚ywiciel”) zdecydowa∏ si´
1/2 sierpnia na opuszczenie ˚oliborza w
kierunku na Puszcz´ Kampinoskà. Cz´Êç
oddzia∏ów utrzyma∏a si´ w niektórych blo-
kach spó∏dzielczych na zachód od pl. Wilso-
na. „˚ywiciel”, Êciàgni´ty rozkazem radio-
wym „Montera” z powrotem na ˚oliborz,
zorganizowa∏ si´ obronnie w ciàgu
4-5 sierpnia. (...)

Nieprzyjaciel rych∏o zaryglowa∏ dwa
wa˝ne punkty dla naszej obsady ˚oliborza: 
1)po∏udniowe wyjÊcie na Stare Miasto –

przez trzymanie Dworca Gdaƒskiego
i skuteczne odpieranie naszych natarç syn-
chronizowanych z po∏udnia i pó∏nocy; 

2)wyjÊcie pó∏nocne na Lasek Bielaƒski; ten
kierunek by∏ zaryglowany w sposób ma∏o
efektywny prawie do po∏owy wrzeÊnia
1944 r., tak ˝e drobnymi uderzeniami od-
dzia∏y kampinoskie lub ˝oliborskie nawià-
zywa∏y z sobà ∏àcznoÊç bezpoÊrednià. Na-
tomiast nam uda∏o si´ w tej dzielnicy zre-
alizowaç jeden z zamiarów Powstania:
sparali˝owanie komunikacji na szosie mo-
dliƒskiej przez ˚oliborz i tzw. Wis∏ostra-

dzie kontrolowanej przez naszà broƒ ma-
szynowà. Wskutek tego pozosta∏a ona nie-
przydatna dla nieprzyjaciela mimo posia-
dania przezeƒ Cytadeli.

ÂródmieÊcie

Wciàgu pierwszych 4-5 dni Powstania
obj´∏o ono teren zawarty w nast´pujà-

cych granicach:
Na zachodzie dzia∏ania dosz∏y mniej

wi´cej do linii obwodowej, spod której wy-
sz∏o przeciwnatarcie niemieckie wzd∏u˝
dwu osi: ul. Górczewska – Leszno i ul. Wol-
ska – Ch∏odna. (...) Linia frontu bieg∏a na-
st´pnie wzd∏u˝ kraƒca zabudowaƒ naprze-
ciwko Dworca Gdaƒskiego, do Wis∏y, dalej

Powstaƒcze dni

Niedziela 13 sierpnia
(...) ˚ycie p∏ynie utartym szlakiem. Tylko

roboty teraz mniej odkàd odpad∏y trasy na Wo-
l´. W ÂródmieÊciu spokój. Chodzimy kàpaç
si´ do ∏aêni.

W kinie wyÊwietlano nawet kronik´ po-
wstaniowà. By∏y te, które nie pe∏ni∏y w tym
czasie s∏u˝by.

„Bo˝ena Czarna” po s∏u˝bie by∏a na
mszy Êw. w kaplicy na Moniuszki, która by∏a
pe∏na wojska i cywili. Inne by∏y na mszy Êw.
polowej w „Adrii”. Wszystkie dziewcz´ta
z „N” by∏y ju˝ z powrotem na Stacji. Mia∏y
tymczasowe przydzia∏y pracy.

Elektrownia wystosowa∏a apel o
oszcz´dnoÊç Êwiat∏a. Koƒczà si´ ju˝ zapasy
w´gla.

Na ulicach widaç by∏o ludzi dêwigajàcych
na plecach ca∏y swój dobytek uratowany ze
spalonego lub zwalonego domu. Schrony by-
∏y pe∏ne uciekinierów – pogorzelców. Miesz-
kali tam w podziemiach bez okien i Êwie˝ego
powietrza, bez nale˝ytego wy˝ywienia i snu,
dzieci obok doros∏ych, m´˝czyêni obok ko-
biet. Czasem, gdy by∏o cicho, wychodzili i pa-
trzyli t´po przed siebie. (...)

Wtorek 15 sierpnia
DziÊ Âwi´to ˚o∏nierza!
Od rana trwa ogieƒ artyleryjski na naszà

dzielnic´. Po raz pierwszy posz∏yÊmy ca∏à grupà,
w „pe∏nej gali” na uroczystà msz´ do PKO.
W koÊciele przy ka˝dym gwiêdzie „grubej berty”
t∏um pochyla si´ do przodu, niemal k∏adàc si´
na pod∏odze.

„Dorota” pomyÊla∏a: dla kogo z nas b´-
dzie to jednoczeÊnie ostatnie namaszczenie?

Ko∏o po∏udnia strzelanina troch´ si´
uspokoi∏a.

Siedzimy na parterze przy oknie. Przyszed∏
do “Wandy” w odwiedziny „Orlik”. Âliczny, pe-
∏en werwy, m∏odziutki ch∏opiec. Naturalnie usi-
∏uje nam imponowaç (co zresztà udaje mu si´
bez wielkiego trudu). Opowiada o wyczynach
swoich i kolegów. Jego oddzia∏ walczy w rejonie
˚elaznej Bramy. W∏aÊnie opowiada∏ jak to pew-
nej panience t∏umaczy∏ do czego s∏u˝y bagnet,
kiedy rykn´∏a „krowa”. „Orlik” b∏yskawicznie
zeskoczy∏ ze sto∏u i zanim zdà˝y∏yÊmy si´ obej-
rzeç znik∏ na schodach do piwnicy. UÊmia∏yÊmy
si´ strasznie z naszego bohatera. Ch∏opak te˝ si´
speszy∏, bo on jeden uciek∏. My wszystkie spokoj-
nie siedzia∏yÊmy na swoich miejscach. Nie do-

wodzi to jednak ani naszej odwagi, ani jego
tchórzostwa. Po prostu on zna∏ ju˝ dobrze te
„mi∏e zwierzaki”. My s∏ysza∏yÊmy je wtedy po raz
pierwszy i nie wiedzia∏yÊmy czym to grozi. (...)

Poniedzia∏ek 4 wrzeÊnia
Od rana krà˝à samoloty i niszczà bomba-

mi dom po domu. Zosta∏y wydane rozkazy na
wypadek zbombardowania naszych budyn-
ków, w których mieszczà si´ Sk∏adnica i cen-
trala telefoniczna „K-1”. Wszystkie ∏àczniczki
mia∏y siedzieç na wyznaczonych miejscach,
a po nalocie zasygnalizowaç latarkami, ˝e
wszystko w porzàdku. (...) Na kanapie ko∏o
schodów siedzia∏y „KrzyÊka” i „Anna”.
W pewnej chwili „KrzyÊka” poderwa∏a si´
i zakry∏a miednicà stojàcy pod schodami ku-
be∏ z wodà.

Zaleg∏a kompletna cisza. S∏ychaç by∏o
pikowanie samolotu i... ju˝ sta∏o si´! Wwalili
nam cztery bomby. Dom zako∏ysa∏ si´, posy-
pa∏y si´ ceg∏y, py∏ utrudnia∏ oddychanie. Ale
z poszczególnych cz´Êci schronu widaç zapa-
lajàce si´ latarki. A wi´c chyba nic si´ ˝adnej
nie sta∏o!

KtoÊ dobija si´ do drzwi prowadzàcych
na naszà kwater´ z korytarza piwnicznego,
gdzie schroni∏o si´ oko∏o 130 osób cywilnych.
OtworzyliÊmy drzwi. Za nimi sta∏a m∏oda
dziewczyna. Na twarzy jej, ca∏ej pokrytej py-
∏em, malowa∏o si´ przera˝enie.

– Ratujcie! Wszyscy zasypani – krzykn´-
∏a. – Zaraz z brzegu pod gruzami sà moja
ciotka i wuj!

Niszczà bombami
dom po domu

Bo˝enna 
Tazbir-Tomaszewska 
„Czes∏awa Rawicz”

Wanda 
Wojnicz-Bia∏owiejska 
„Wanda”

Zofia Piotrowska 
„Anna”

Alina 
Dudziƒska-Mazurkiewicz 
„Dorota”

Barbara 
¸oziƒska-Czarnecka
„Basia Czarna”

Teresa Wilska 
„Bo˝ena Czarna”



do ruin Zamku Królewskiego. Po o˝ywio-
nych starciach opanowaliÊmy nieparzystà
stron´ Krakowskiego PrzedmieÊcia, Wierz-
bowà do pl. Teatralnego, prawdopodobnie
Nieca∏à do Ogrodu Saskiego, gdzie utrzy-
mywa∏a si´ za∏oga niemiecka ze Sztabu
G∏ównego i pa∏acu Bruhla. Hale Mirowskie
w naszym r´ku, nast´pnie Graniczna do pl.
Grzybowskiego, Królewska do Zach´ty.
W r´ku nieprzyjaciela pozosta∏a Zach´ta
i gimnazjum Reya – w naszym pozostawa∏
przedmiot silnych natarç i nawa∏ ognio-
wych, gmach Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego, ul. Traugutta do Czackiego.
Âwi´tokrzyska u wylotu na Nowy Âwiat –
i jego strona nieparzysta, blokowana a˝ do

Chmielnej naszymi barykadami. Dopiero
póêniej, ok. 7 sierpnia, uda∏o si´ zamknàç
Nowy Âwiat dla penetracji czo∏gów nieprzy-
jaciela i ustaliç ∏àcznoÊç z PowiÊlem na dwu
osiach: Warecka-Ordynacka i Chmielna-
-Pierackiego.

Równie póêno, ok. 15 sierpnia, Al. Jero-
zolimskie, które przybra∏y w Powstaniu na-
zw´ nadanà im przed rokiem, al. Gen. Si-
korskiego, przypad∏y nam na odcinku Brac-
ka-Marsza∏kowska. Przedtem zosta∏y syste-
matycznie wypalone przez oddzia∏y Wehr-
machtu. (...)

Po∏udniowe ÂródmieÊcie po ostrych
walkach pierwszych 2 dni zorganizowa∏o
si´ obronnie – wzd∏u˝ po∏udniowych nu-

merów al. Sikorskiego od naro˝nika Mar-
sza∏kowskiej do Brackiej. BGK pozosta-
wa∏ u nieprzyjaciela, podobnie jak przez
2 tygodnie „Cafe Club”. Muzeum Naro-
dowe stanowi∏o mocny punkt oporu nie-
przyjaciela, b´dàc jednoczeÊnie obozem
dla zak∏adników cywilnych, pobieranych
z sàsiednich domów. W naszym posiada-
niu by∏a Bracka, ca∏y pl. Trzech Krzy˝y
i Ksià˝´ca ∏àczàca z PowiÊlem. Frascati
by∏o prawie ca∏e naszym r´ku, bez Sejmu
z du˝à obsadà ukraiƒskà. Dalej nasze po-
zycje przebiega∏y Wiejskà (nieparzyste nu-
mery), Piusa, przekracza∏y Al. Ujazdow-
skie, wy∏àczajàc u zbiegu Piusa i Al.
Ujazdowskich dwa pa∏acyki zaj´te przez
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Kilka osób – wÊród nich „Jacek” z „Parasola”, narze-
czony „Czes∏awy”, który w∏aÊnie wpad∏ na Sk∏adnic´ – rzu-
ci∏o si´ do pomocy.

Ciotk´ dziewczyny wydobyto z trudem. Mia∏a ca∏y na-
skórek zdarty na wszystkich odkrytych cz´Êciach cia∏a. Mà˝
jej, którego tylko r´ka wystawa∏a z rumowiska, ale s∏ysza∏
pytania ratowników – sam kierowa∏ akcjà ratunkowà odpo-
wiadajàc ruchem palców, gdzie znajdujà si´ poszczególne
cz´Êci jego cia∏a.

Ci dwoje byli jedynymi uratowanymi spoÊród wszyst-
kich, którzy znaleêli si´ w tym korytarzu piwnicznym w cza-
sie bombardowania. Nie mo˝na by∏o kopaç dalej. Nad ni-
mi le˝a∏o par´ pi´ter gruzu. Tu znalaz∏y Êmierç matka
i dwie siostry „Blanki”. W pierwszych dniach Powstania zo-
sta∏ zamordowany na Woli jej ojciec. W ciàgu miesiàca
straci∏a ca∏à rodzin´! (...)

PrzenieÊliÊmy si´ do ziemnego schronu na placyku
Zgody. (...) 

Uratowanà kobiet´ zabra∏yÊmy ze sobà, natomiast jej
siostrzenica posz∏a do szpitala, niosàc z pomocà innych
swego wuja, który potrzebowa∏ pomocy lekarskiej.

Kube∏ z uratowanà wodà (miednica stojàca na nim by-
∏a pe∏na gruzu po zbombardowaniu) bardzo si´ przyda∏.
Obmy∏yÊmy twarz uratowanej kobiety. Siedzia∏a na ∏awce
i ca∏y czas j´cza∏a. Mia∏a pora˝ony wzrok i martwi∏a si´
o m´˝a. (...)

W kuchni na ul. Jasnej 1, która nie zosta∏a zniszczona,
„Basia Czarna” ugotowa∏a zup´. Kocio∏ zosta∏ przeniesio-
ny do schronu. Jad∏yÊmy same i nakarmi∏yÊmy te˝ uratowa-
nà, którà po obiedzie zaprowadzi∏yÊmy do m´˝a.

Znowu bombardowali nasze najbli˝sze okolice.

Maria Krystyna BA¡KOWSKA „KrzyÊka”

Blandyna 
Rymsza-Krupiƒska
„Blanka”

Maria Krystyna
Baƒkowska „KrzyÊka”

▼

Msz´ Êw. na dziedziƒcu Poczty G∏ównej 15 sierpnia celebruje ks. Stanis∏aw
Adamski

Zdj´cie filmowe S. Kruszyƒskiego
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dowódc´ SS i Policji w dystrykcie war-
szawskim. Sz∏y nast´pnie ich ty∏ami, osià-
gajàc parzystà stron´ ul. Szopena, Moko-
towskà obustronnie a˝ do pl. Zbawiciela,
który pozosta∏ do koƒca polem niczyim.
Po tygodniu uda∏o si´ nam opanowaç kil-
ka kompleksów mi´dzy ulicami Koszyko-
wà a 6 Sierpnia – do S∏u˝ewskiej.

MieliÊmy nast´pnie wyloty na pl.
Zbawiciela: cz´Êciowo – 6 Sierpnia z kie-
runku pl. Na Rozdro˝u, Mokotowskiej,
Marsza∏kowskiej z kierunku Dworca, 6
Sierpnia, z kierunku Politechniki, Moko-
towskiej – cz´Êciowo – z kierunku Lardel-
lego. Front bieg∏ tu nieparzystymi nume-
rami Mokotowskiej a˝ do Polnej. W póê-

niejszym okresie uda∏o si´ tu opanowaç
tak˝e Lardellego. Dalej placówki nasze
zajmowa∏y Polnà, Politechnik´ w∏àcznie
do Emilii Plater, z kolei t´ ulic´ parzysty-
mi numerami do Wspólnej, Wspólnà nie-
parzyÊcie do Poznaƒskiej; Poznaƒska
w okolicy Barbary i Urz´du Telekomuni-
kacyjnego pozosta∏a niczyja pod silnym
ogniem z Urz´du. PosiadaliÊmy tu kilka
domów, liczàc od Marsza∏kowskiej, na
˚uliƒskiego i Nowogrodzkiej.

Wewnàtrz tej dzielnicy po∏udniowej nie-
mieckim oÊrodkiem oporu przez 3 tygodnie
by∏ silnie ufortyfikowany budynek PAST-y
przy ul. Piusa XI.

PowiÊle i Czerniaków

PowiÊle z g∏ównymi osiami Tamkà
i Dobrà zorganizowa∏o si´ samodziel-

nie, majàc pierwotnie trudnà do ustalenia
∏àcznoÊç ze ÂródmieÊciem poprzez Nowy
Âwiat. Obejmowa∏o ono: ruiny domów
mi´dzy Kopernika i Nowym Âwiatem, zra-
zu bez Pa∏acu Staszica, Sewerynów i Oboê-
nà, Browarnà do Karowej, Karowà do
Wybrze˝a, Wybrze˝e KoÊciuszkowskie –
ale bez uchwycenia Wis∏y – z Elektrownià
w∏àcznie, do ul. Czerwonego Krzy˝a; Smol-
nà do Nowego Âwiatu. Wewnàtrz oÊrodków
nieprzyjaciela nie by∏o, natomiast by∏o
silne i bezpoÊrednie zagro˝enie niemieckie
z zewnàtrz.

Zrzuty

DLA WARSZAWY!

Liczne reflektory poszukiwa∏y
smugami Êwiat∏a lecàcych na

bardzo niskim pu∏apie maszyn. Plac
i Ogród Krasiƒskich by∏y miejscami
przyjmowania zrzutów. Ka˝dej nocy
w oczekiwaniu na samo-
loty le˝a∏a tam plecami
na ziemi i bruku ulicy
grupa dziewczàt z latar-
kami na piersiach. U∏o-
˝one by∏y w znak lub li-
ter´ uzgodnionà drogà radiowà.

W nocy z 14 na 15 sierpnia samo-
lot SAAF „Liberator C-836" w dro-
dze do Warszawy w pobli˝u Rado-
mia – 100 km od Warszawy – zosta∏
trafiony pociskiem artylerii prze-
ciwlotniczej. Samolot dymi∏, poszy-
cie kad∏uba i skrzyde∏ zosta∏o

uszkodzone od∏amkami. Pomimo
uszkodzenia maszyny pilot konty-
nuowa∏ lot. Na wysokoÊci lotniska
Ok´cie ju˝ pod Warszawà drugi
pocisk trafi∏ w silnik. Od∏amki ci´˝ko

rani∏y radiotelegrafist´ i strzelca
pok∏adowego. Samolot szybko traci∏
wysokoÊç i p∏onàc zrzuci∏ nad mia-
stem zasobniki z wysokoÊci 200 me-
trów. P∏onàcy samolot lecia∏ nisko nad
ulicà Miodowà w kierunku pl. Krasiƒ-
skich. W odleg∏oÊci 100 metrów
przed placem maszyna zaczepi∏a

prawym skrzyd∏em o dach domu
Miodowa 24, a lewym o dach domu
Miodowa 21. Kad∏ub runà∏ na Êro-
dek ulicy. Obydwa domy stan´∏y
w p∏omieniach. Zbiorniki benzyny

znajdujàce si´ w skrzy-
d∏ach podsyca∏y po˝ar.
Natychmiast przystà-
piono do wydobycia
z wraku kad∏uba lotni-
ków. Byli na wpó∏ spale-

ni, tylko jeden mocno poparzony
dawa∏ oznaki ˝ycia, ale zmar∏ po kil-
ku godzinach. Bohaterskich pilotów
pochowano na dziedziƒcu koÊcio∏a
garnizonowego przy ul. D∏ugiej. 

Zbigniew ÂCIBOR-RYLSKI
„Motyl”

Wkrytycznej sytuacji powstaƒ-
ców Armia Krajowa zwróci∏a

si´ do rzàdów Anglii i Stanów Zjed-
noczonych o pomoc w dostawie nie-
zb´dnej broni, amunicji oraz Êrod-
ków medycznych. Zrzuty lotnicze
by∏y oczywistà i jedynà drogà dosta-
wy. Stalin sprzeciwi∏ si´ logicznej
sugestii, aby samoloty zachodnich
aliantów làdowa∏y na prawym brze-
gu Wis∏y dla zaopatrzenia si´ w pa-
liwo na powrót. Trzeba by∏o znaleêç
inne rozwiàzanie. Jedynymi samo-
lotami w Europie, które by∏y w sta-

nie wykonaç powrotnà drog´ z lot-
niska we W∏oszech bez làdowania
by∏y Liberatory 31 oraz 34 dywizjo-
nu 2 skrzyd∏a lotnictwa RPA stacjo-
nujàcego w miejscowoÊci Foggia we
W∏oszech oraz Halifaxy w posiada-
niu dywizjonów 148 i 178 z RAF-u i
polskiego dywizjonu 1586 w Anglii.
Operacja z Foggii sk∏ada∏a si´ z lotu
do celu oddalonego 1600 kilome-
trów przez mocno bronione tereny,
podejÊcie na wysokoÊci dachów do
stref zrzutowych na najwolniejszej
mo˝liwie szybkoÊci, pokonanie sil-

nej obrony przeciwlotniczej wÊród
p∏omieni i dymów p∏onàcego mia-
sta, zrzucenie pojemników oraz po-
wrót do bazy. OczywiÊcie, je˝eli
szcz´Êliwie ocaleli. Ze 186 lotów tyl-
ko 92 wykona∏y zadanie. Straty wy-
nios∏y 31 samolotów, z czego 17
stràcono w cztery najgorsze noce tj.
pomi´dzy 13 i 16 sierpnia. Operacja
ta kosztowa∏a ̋ ycie 69 lotników RPA.
Polacy nie zapomnieli tej ofiary.

Andrzej ROMANOWICZ, RPA

Tej nocy
oczekiwano zrzutów



OdwysokoÊci D´blina
ju˝ by∏a widoczna ∏u-

na p∏onàcej Warszawy. Przed-
mieÊcia Warszawy. Lot we-
d∏ug Wis∏y. Czarne k∏´by dy-
mu, poprzecinane j´zykami
ciemnoczerwonych p∏omieni.
Smród p∏onàcych domów, tle-
jàcych szmat i zw´glonych tru-
pów. Pi´ç godzin temu poda-
no nam punkty zrzutu: plac
Zbawiciela, plac Zamkowy,
Stare Miasto, ˚oliborz, Aleje
Jerozolimskie. Ale kto wie,
czy te wszystkie punkty sà
jeszcze czynne? Most Ponia-
towskiego. Skr´t na cel.
Opuszczone klapy i podwozie.
SzybkoÊç 145 mil/godz., tak
jak do làdowania. Reflektory
poprzez k∏´by dymu usi∏ujà
oÊwietlaç. Z dachów i ulic
smugi Êwietlnych pocisków
prujà w kierunku samolotu.
Piek∏o na ziemi i w powietrzu.
PrzeÊwietlone odblaskami
oczy rozpaczliwie szukajà ce-
lu. Nareszcie cel. Placyk. Za-
sobniki i paczki posz∏y. Przez
u∏amek sekundy widaç grupk´
ludzi. Machajà r´kami. Skry
si´ sypià na powierzchni jezd-
ni. To stalowe zasobniki wylà-

dowa∏y. Co ocala∏o? Niestety
nie mo˝na by∏o wykonywaç
zrzutów z wi´kszej wysokoÊci
ze wzgl´du na ma∏à po-
wierzchni´ celów i silnà obro-
n´ przeciwlotniczà. Samolot
drgnà∏. Silniki zawy∏y na pe∏-
nych obrotach. Nast´pne
drgni´cie. Podwozie i klapy
wciàgni´te. Na lewo z Ok´cia,
Mokotowa i z ty∏u, prawdopo-
dobnie z ¸azienek – b∏yski.
Artyleria Êrednia i ci´˝ka
w pogoni. Ciemne k∏´by do-
ko∏a. Po kilku minutach, które
wydajà si´ wiecznoÊcià, cisza.
Ognie piekielne stopniowo
przekszta∏cajà si´ w ∏un´
ogromnego po˝aru. (...)

Z siedmiu za∏óg zgin´∏y
cztery. (...)

Pod koniec powstania Na-
czelny Wódz nada∏ 301 dywi-
zjonowi imi´ Obroƒców War-
szawy. W okresie powstania
wykonaliÊmy 100 lotów. Po
upadku Warszawy lataliÊmy
nad Polskà do grudnia.

Eugeniusz
ARCIUSZKIEWICZ

dowódca 1586 eskadry 
do zadaƒ specjalnych RAF

PowiÊle – w rejonie Ludnej i Czernia-
kowskiej – mia∏o tylko doraênà ∏àcznoÊç
z powy˝ej okreÊlonà dzielnicà, bardziej sta∏à
– wzd∏u˝ Ksià˝´cej ze ÂródmieÊciem po∏u-
dniowym. Mia∏o s∏abà (nocnà i kana∏ami)
∏àcznoÊç z Czerniakowem.

Po∏o˝enie w∏asne ustali∏o si´ na Czernia-
kowie tak˝e w ciàgu kilku dni. PosiadaliÊmy
tu odcinek Czerniakowskiej na po∏udnie od
Podchorà˝ych – do Che∏mskiej, Che∏mskà
do Belwederskiej, Belwederskà i Nabielaka
do Podchorà˝ych, którà to ulicà – do Czer-
niakowskiej.

Krótko, bo ok. 10 dni, mieliÊmy w na-
szym r´ku Sadyb´ Oficerskà zdobytà
szturmem przez nieprzyjaciela i spalonà.

W póêniejszym kontakcie dzielnice te po-
zostawa∏y z Mokotowem.

Mokotów

Ustabilizowanie si´ placówek w∏asnych
nastàpi∏o tu wzd∏u˝ ulic: Al. Niepodle-

g∏oÊci, Narbutta lub Madaliƒskiego, Pu∏awska
obustronnie (z tarasem wiÊlanym) do Woro-
nicza lub do stacji kolejki grójeckiej. ¸àczno-
Êci ze ÂródmieÊciem po∏udniowym nie by∏o,
tylko poprzez Czerniaków i PowiÊle.

Ochota 
i kolonia Staszica

Przez niezbyt dok∏adnie znanà nam liczb´
dni (ok. 7-10) utrzymywa∏y si´ nasze pla-

cówki poza koÊcio∏em Âw. Jakuba na pl. Na-
rutowicza, pomi´dzy ulicami Grójeckà, Cz´-
stochowskà lub Kopiƒskà, Szcz´Êliwickà
i Niemcewicza.

Przez kilka dni oddzia∏y nasze stawia∏y
tak˝e opór w niektórych domach przy ul.
Wawelskiej, spychane ku wschodowi, gdzie
po∏àczy∏y si´ z odci´tà ju˝ w pierwszych go-
dzinach akcji naszà grupà w kolonii Staszica.
Po kilkudniowej wytrwa∏ej walce grupie tej
uda∏o si´ przebicie w rejonie Politechniki
i po∏àczenie si´ z oddzia∏ami ÂródmieÊcia
po∏udniowego. (...)

Trzecim – prócz planu operacyjnego
i dzia∏aƒ w∏asnych – elementem sytuacji
jest w tym okresie po∏o˝enie nieprzyjacie-
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Zrzuty

Broƒ, która trafi∏a do oddzia∏ów 
ze zrzutów lotniczych:

(W ró˝nych opracowaniach istniejà bardzo
powa˝ne rozbie˝noÊci dotyczàce wielkoÊci zrzu-
tów, np. zrzuty amerykaƒskie i brytyjskie szacowa-
ne sà od 36 do 104 t broni, amunicji i zaopatrze-
nia, a rosyjskie – od 55 do 268 t; w tablicy poda-
no zrzuty broni, które dotar∏y do powstaƒców.)

amerykaƒskich i brytyjskich:
karabiny 130
pistolety maszynowe 300
pistolety 950
r´czne i lekkie 
karabiny maszynowe 150
piaty 230
granaty r´czne 13 300
moêdzierze 13

rosyjskich:
karabiny 160
pistolety maszynowe 700
ci´˝kie karabiny maszynowe 5
karabiny przeciwpancerne 143
granaty r´czne 4000

Miasto po Powstaniu. Ulica Freta

Zarysy ulic 
prawie znik∏y

▼
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la. ByliÊmy o nim informowani przez stycz-
noÊç bojowà, obserwacj´ z wysokich punk-
tów, meldunki radiowe z terenu. Na terenie
miasta powa˝niejsze oÊrodki oporu lub re-
jony koncentracji przedstawia∏y si´ nast´-
pujàco:

Na pó∏nocnym ˚oliborzu Szko∏a Gazo-
wa, na zachodnim artyleria przeciwlotnicza
i Instytut Chemiczny, od wschodu Cytadela
oraz patrolowany wa∏ linii obwodowej.

ÂródmieÊcie pó∏nocne mia∏o od zachodu
i pó∏nocnego zachodu 2 rejony, w których
nieprzyjaciel wy∏adowywa∏ Êciàgane posi∏ki –
okolica wiaduktów kolejowych nad Wolskà
i Górczewskà oraz Powàzki. Trzecim, o ro-
snàcym znaczeniu rejonem koncentracji

i podstawà wyjÊciowà by∏y bocznice kolejowe
Dworca Towarowego. Wewnàtrz Âródmie-
Êcia pó∏nocnego pa∏ac Bruhla, ca∏a ul. Mar-
sza∏kowska i Uniwersytet stanowi∏y oÊrodek
oporu, który dà˝y∏ do zapewnienia sobie
∏àcznoÊci poprzez most Kierbedzia, a z dru-
giej strony – do uratowania Cedergrenu lub
wczeÊniej przez nas zdobytej Poczty. Od
wschodu poprzez most Poniatowskiego i tu-
nel ∏àcznoÊç zewn´trznà zachowa∏ oÊrodek
Muzeum – BGK. Od wschodu ÂródmieÊciu
zagra˝a∏ rejon Sejmu, od po∏udnia silnie
umocniona dzielnica policyjna, odcinajàca je
od Mokotowa.

Od po∏udnia silnà bazà niemieckà by∏
Dom Akademicki, potem Filtry i Kraftfahr-

park, mieszczàcy si´ w Szkole Podchorà˝ych
In˝ynierii i gmachach intendenckich ko∏o
pomnika Sapera. Na Polu Mokotowskim,
sta∏y baterie artylerii przeciwlotniczej.

Mokotów mia∏ nieprzyjaciela w kosza-
rach Luftwaffe i SS na Rakowieckiej i Na-
rbutta, od zachodu na forcie Rakowiec, od
po∏udnia na Ok´ciu i na polowym lotnisku
na S∏u˝ewcu.

PowiÊle pozostawa∏o stale pod ostrza∏em
z mostów oraz z kanonierki na WiÊle, Czer-
niaków od rejonu Sielc dzieli∏y koszary mi´-
dzy Podchorà˝ych a ¸azienkowskà z obsadà
Ka∏muków i Wehrmachtu. Wreszcie z rejonu
Wilanowa dzia∏a∏a artyleria nieprzyjaciela
w kierunku na miasto. Przy takim po∏o˝eniu

Walka o przyczó∏ki

Przyczó∏ki

12wrzeÊnia gen. Bór-Komo-
rowski zameldowa∏: 

Natarcie sowieckie
w du˝ej skali na Prag´.
Wydaje si´, ˝e ma powodze-
nie. Lotnictwo sowieckie
ma przewag´. Nawet nik∏e
zrzuty i walki powietrzne
sowiecko-niemieckie popra-
wi∏y bardzo nastroje.
WÊród ˝o∏nierzy i spo∏e-
czeƒstwa cywilnego wola
wytrwania i optymistyczna
psychoza zbiorowa (...).

14 wrzeÊnia Praga zosta∏a opa-
nowana przez wojska 1 Frontu
Bia∏oruskiego. Ju˝ pierwszej no-
cy, na 15 wrzeÊnia, zwiadowcy
z I Dywizji im. T. KoÊciuszki prze-
prawili si´ z Saskiej K´py na
Czerniaków, by nawiàzaç ∏àcz-
noÊç z powstaƒcami. 

Forsowanie rozpocz´∏o si´ na-
st´pnej nocy – z 15 na 16 wrze-
Ênia. Przeprowadzi∏a je 3 Dywizja
Piech. z terenu Saskiej K´py
(w rejonie pla˝y Koz∏owskiego)
w kierunku oÊrodka powstaƒców
na Czerniakowie. W pierwszym
rzucie przeprawiali si´ zwiadowcy
i pluton rusznic przeciwpancer-
nych z 9 pu∏ku piechoty. Kierunek
wskazywali ∏àcznicy i sygna∏y la-
tarkami z przeciwleg∏ego brzegu.
Kiedy ∏odzie powróci∏y, rozpoczà∏

przepraw´ 1 batalion tego same-
go pu∏ku pod dowództwem por.
Sergiusza Kononkowa. Jednak
z powodu niedostatecznej iloÊci
Êrodków przeprawowych przedo-
sta∏o si´ ogó∏em na drugi brzeg
tylko 300 ˝o∏nierzy z ci´˝kà bro-
nià maszynowà i moêdzierzami.
Poczàtkowo Niemcy nie zauwa˝y-
li przeprawy, póêniej otworzyli
g´sty ogieƒ na koryto rzeki. Wo-
bec ci´˝kich strat przerwano
przepraw´ oko∏o godz. 7.00.

Wieczorem o 21.00 do forso-
wania Wis∏y przystàpi∏y nast´pne
oddzia∏y 9 pp. Jednak okaza∏o si´,
˝e Êrodków desantowych jest za
ma∏o. Na drugi brzeg przeprawi∏o
si´ oko∏o 420 ludzi, ponoszàc stra-
ty si´gajàce 10%. 

Tak rozpocz´∏y si´ walki
o przyczó∏ki – na Czerniakowie,
obok Mostu Ârednicowego i Po-
niatowskiego oraz na ˚oliborzu,
gdzie w nocy z 18/19 wrzeÊnia
przeprawi∏y si´ oddzia∏y 2 Dywi-
zji Piechoty. Rozpaczliwy, pe∏en
ofiar bój – szczególnie zaciek∏y
na Czerniakowie – trwa∏ do
23 wrzeÊnia. Wa˝ny by∏ ka˝dy
dom i ka˝da ruina. Ofiary pono-
sili nie tylko powstaƒcy i ˝o∏nie-
rze WP, ale te˝ ludnoÊç cywilna.
Jednak wobec braku wsparcia
du˝ymi si∏ami, nie by∏o szansy na
pokonanie Niemców.

Bój
o ka˝dy 
dom

Desant ˝o∏nierzy 3 Dywizji Piechoty 1 Armii WP przez
Wis∏´ do walczàcej Warszawy. Przeprawa na
Czerniaków



w∏asnym i nieprzyjaciela ok. 5-6 sierpnia za-
miar Powstania nale˝a∏o okreÊliç jako zreali-
zowany w powa˝nej mierze, a mianowicie: 
a) przez zablokowanie wszelkiej komunika-

cji ko∏owej, a praktyczne uniemo˝liwie-
nie kolejowej w w´êle warszawskim;

b) przez zwiàzanie znacznych si∏ nieprzyja-
ciela walkà o miasto;

c) przez opanowanie miasta w sposób
umo˝liwiajàcy ujawnienie w∏adz wojsko-
wych i cywilnych Polski podziemnej.

Dalsze losy Powstania zale˝ne by∏y od
nieprzewidzianej komplikacji w postaci

zatrzymania si´ frontu niemiecko-rosyjskie-
go na przedmieÊciu Warszawy.

Ocena stanowiska Rosji wobec Powstania
wymaga wi´kszej liczby elementów ni˝ te któ-
re sà w naszym posiadaniu. Z depeszy pre-
miera Miko∏ajczyka z Teheranu 9 sierpnia
wynika, ˝e w czasie rozmowy po˝egnalnej
7 lub 8 sierpnia Stalin oÊwiadczy∏ mu, ˝e li-
czy∏ si´ z zaj´ciem Warszawy w dniu 6 tego
miesiàca i ˝e pora˝ka pancerna poniesiona
pod Wo∏ominem to uniemo˝liwi∏a. Aktyw-
noÊç sowieckiego rozpoznania pancernego
oraz nawa∏y artyleryjskie k∏adzione do
6 sierpnia zdajà si´ równie˝ wskazywaç na za-
miar opanowania przedmieÊcia lub tak˝e
Warszawy przez kombinowane natarcie od
wschodu i po∏udnia z przyczó∏ka Magnuszew.
Po zahamowaniu dzia∏aƒ nad dolnà Pilicà

i kl´sce III rosyjskiego korpusu pancernego
pod Wo∏ominem dowództwo sowieckie traci
nadziej´ zdobycia Warszawy tym samym im-
petem, który marsz. Rokossowskiego prowa-
dzi∏ od 2 miesi´cy, i przestawia si´ na przeor-
ganizowanie si´, tym bardziej ˝e polityczne
oblicze Powstania pobudzi∏o Moskw´ do
przeciwdzia∏ania w postaci praktycznego
uniemo˝liwienia pomocy Powstaniu.

Ju˝ w depeszy 2 sierpnia Dowódca Ar-
mii Krajowej i Delegat Rzàdu ˝àdali pomo-
cy, 5 sierpnia posz∏a depesza obrazujàca wy-
czerpanie amunicyjne i koniecznoÊç zrzutów.
Odtàd co kilka dni, prócz codziennych
meldunków sytuacyjnych gen. „Bora” do
Naczelnego Wodza, nadawano depesze

KOMBATANT 2004 nr 8 21

Bój na Górnym Czerniakowie 11–23 IX 1944 r.

Walka o przyczó∏ki

˚o∏nierze I Armii Wojska Polskiego
bioràcy udzia∏ w walkach o
przyczó∏ek na lewym brzegu Wis∏y 

(w tys.) 2,6
w tym zabici i zaginieni 2,0

Straty 
˝o∏nierzy powstaƒców w tys.

zabici 10,2
ci´˝ko ranni 7,0
zaginieni 5,0
wzi´ci do niewoli niemieckiej 17,0

„Dziennik Powstania Warszawskie-
go" gen. Waffen-SS  Ericha von dem
Bach-Zelewskiego

16 wrzeÊnia
Dzisiaj od Êwitu, od 5.30 zaczà∏

si´ diabelski taniec. Zosta∏em zbu-
dzony przez prób´ przeprawy bolszewi-
ków (polsko-sowiecka armia Berlinga)
przez Wis∏´. Atak zosta∏ odparty.
Ciekaw jestem, jak d∏ugo da si´ War-
szaw´ utrzymaç. Licz´ na troch´ ˝o∏-
nierskiego szcz´Êcia. Ka˝dy dzieƒ wy-
trzymany, to ju˝ sukces.

17 wrzeÊnia
Ostatniej nocy znowu zosta∏a odpar-

ta próba przeprawy. Przygotowania
nieprzyjaciela, pontony na przeciwnym
brzegu Wis∏y pozwalajà wnioskowaç
o silnym natarciu dziÊ w nocy lub we
wczesnych godzinach rannych.

19 wrzeÊnia 
Ostatnia noc i dzisiejszy dzieƒ by-

∏y pe∏ne nerwów. Na krótko przed pó∏-
nocà dwie próby desantu nieprzyjacie-
la, które zosta∏y odparte. O Êwicie
desant na pó∏nocy, ko∏o ˚oliborza
w sile 900 ludzi. Dzisiaj ci, co wy-
làdowali, zostali zniszczeni.

▼



Czàstka 
mojego serca...

By∏ to jeden z najci´˝szych dni na PowiÊlu. Od bomb
lotniczych i pocisków artyleryjskich zapali∏ si´

gmach klasztoru Urszulanek na rogu ulicy Dobrej i G´-
stej, gdzie schroni∏a si´ rodzina Przybylskich. W czasie
opuszczania budynku od∏amek pocisku Êmiertelnie rani∏
córk´ paƒstwa Przybylskich, czternastoletnià Wand´.
Dziewczynka pisa∏a od 1942 r. pami´tnik, który nosi∏ ty-
tu∏ Czàstka mojego serca.

W nocy – zanotowa∏a
pod datà 28 sierpnia Wan-
da Przybylska – spad∏a na
nas jeszcze wiadomoÊç, ˝e
sàsiedni dom pali si´. Dla
mnie ta noc by∏a straszna,
spaliÊmy w piwnicy na pod-
∏odze. CoÊ okropnego.
W dodatku czu∏am si´
ohydnie i by∏am zm´czona
tym strasznym dniem prze-
raêliwie. Mia∏am te˝ st∏uczo-
nà r´k´, która mnie strasz-

nie bola∏a. W dzieƒ przecie˝ ma∏o nie dopad∏a mnie
Êmierç, bo raz spotka∏a mnie „krowa" na podwórku. Ju˝ te-
go, co wtedy prze˝y∏am, to naprawd´ nie zdo∏am opisaç.
Zaczà∏ si´ na mnie paliç p∏aszcz. Ale szcz´Êcie, ˝e mia∏am
jeszcze troch´ przytomnoÊci, ˝eby p∏aszcz zrzuciç, i gdy to
zrobi∏am – zemdla∏am. JakiÊ cud tylko, ˝e ocala∏am.

Zgin´∏a tydzieƒ póêniej, w poniedzia∏ek 4 wrzeÊnia
1944 r.

Stanis∏aw Kopf Muzy tamtych dni
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wskazujàce najpilniejsze potrzeby Powstania.
Pomoc angielska przysz∏a 7 sierpnia, pono-
wiona kilkakrotnie; z powodu wielkiej odle-
g∏oÊci od baz i ma∏ej wskutek tego noÊnoÊci
samolotów zrzuty by∏y ma∏o wydajne, przy-
nios∏y bardzo wielkie straty Anglikom i zo-
sta∏y rych∏o zaniechane. Jedynie efektywne
zrzuty, jak wykaza∏o zresztà doÊwiadczenie
ostatnich dwu tygodni Powstania, mog∏y
przyjÊç z pobliskich baz sowieckich, doko-
nane przez samoloty anglosaskie lub so-
wieckie. Depesze Naczelnego Wodza od
chwili jego powrotu z Bliskiego Wschodu
(30 lipca) do Londynu i wybuchu Powstania
obrazowa∏y starania naszego Sztabu G∏ów-
nego o t´ pomoc; cz´sto o dramatycznym

przebiegu. Staraniom tym towarzyszy∏ sta∏y
nacisk polityczny ze strony rzàdu bezpo-
Êrednio na Churchilla i cz∏onków gabinetu
angielskiego, jak te˝ na stronnictwa. Nie
majàc w r´ku tych dokumentów, zadowoliç
si´ musimy zapisaniem swego wra˝enia
ogólnego, ˝e wprawdzie postulaty nasze
traktowane by∏y jako oczywiste, w zasadzie
przyjmowane, ale w wykonaniu technicz-
nym wypada∏y zupe∏nie blado i bez znacze-
nia dla przebiegu Powstania. Prócz trudno-
Êci technicznych z korespondencji tej prze-
bija∏a wyraênie okolicznoÊç, ˝e Powstanie,
zamiast staç si´ argumentem pomocnym
Miko∏ajczykowi i Anglii w rokowaniach
z Moskwà, sta∏o si´ obiektem nacisku poli-

tycznego ze strony sowieckiej, sabotujàcej
je jako demonstracj´ wrogà Rosji. Kierow-
nictwo polityczne Rosji oczekiwa∏o koƒca
przegrupowaƒ wojskowych Rokossowskie-
go, nie wià˝àc ich w najmniejszej mierze
z przebiegiem dzia∏aƒ warszawskich.

Nasuwa si´ tu zagadnienie ∏àcznoÊci
Warszawy walczàcej z dowództwem sowiec-
kim. Pierwszego dnia Powstania zg∏osi∏ si´
do jednej z naszych placówek oficer wywia-
du sowieckiego, kpt. Ka∏ugin, którego wy-
buch dzia∏aƒ zaskoczy∏ w mieÊcie przy wy-
konywaniu zadaƒ wywiadowczych w zwiàz-
ku z armià gen. W∏asowa. 3 sierpnia mel-
dowa∏ si´ on w dowództwie Okr´gu, kwate-
rowa∏ przez d∏u˝szy czas w pobli˝u komen-

Hekatomba
ludnoÊci cywilnej

Niemcy palà domy Warszawy
Otaczajmy opiekà bezdomnych

Wciàgu ostatnich dwóch dni Niemcy wznieci-
li wielkà liczb´ nowych po˝arów zarówno

bombami i p∏ytkami zapalajàcymi, jak te˝ za
pomocà granatów i miotaczy ognia. Najwi´cej
domów zniszczono na obszarze ograniczonym
ulicami Marsza∏kowskà, Chmielnà, Towarowà
i Lesznem.

RównoczeÊnie podpalono liczne domy w rejo-
nie pl. Zbawiciela, na ulicy 6 Sierpnia, Ja-
worzyƒskiej i innych. Czo∏gi zatrzymywa∏y si´
przy bramach domów i obrzuca∏y je pociskami
zapalajàcymi. Rozstrzelano wiele osób.

Z dniem ka˝dym roÊnie w Warszawie liczba
ludzi, którzy stracili dach nad g∏owà. Pogo-
rzelcy, zbombardowani, wyp´dzeni przez Niem-
ców lub uchodzàcy przed barbarzyƒstwem wroga
muszà znaleêç schronienie, ˝ywnoÊç, odzie˝
i opiek´. Sà ˝o∏nierzami bez broni we wspól-
nej walce Warszawy.

Zak∏adnicy w Muzeum Narodowym

Wgmachu Muzeum Narodowego znajduje si´ pod
stra˝à niemieckà oko∏o 2000 osób z ró˝nych

dzielnic Warszawy. Cz´Êç tych wi´êniów zosta-
∏a zabrana z ulicy, wi´kszoÊç wywleczono
z domów, sà trzymani prawie bez ˝ywnoÊci. Do-
tychczas zwolniono starych i chorych. Kobie-
ty majà mo˝noÊç wychodzenia po ˝ywnoÊç. M´˝-
czyzn zmuszajà Niemcy do ró˝nych robót, g∏ów-
nie do rozbierania barykad.

Jak oznajmiono wi´êniom, sà oni uwa˝ani za
zak∏adników i w razie dalszych dzia∏aƒ po-
wstaƒczych majà zostaç rozstrzelani. Kobie-
tom i m´˝czyznom, którzy zostali wypuszcze-
ni, polecili Niemcy udaç si´ do powstaƒców
i wzywaç do zaprzestania walki.

„Biuletyn Informacyjny", wtorek, 8 VIII 1944 r.



danta „Montera”. Wys∏a∏ za jego poÊrednic-
twem 7 sierpnia depesz´ do marsza∏ka Ro-
kossowskego (via Londyn – sam elementów
∏àcznoÊci nie posiada∏) z proÊbà o pomoc,
wyda∏ dwie ulotki dywersyjne do by∏ych ˝o∏-
nierzy sowieckich walczàcych w mundurach
niemieckich; nawiàza∏ kontakty z Armià Lu-
dowà. Z ca∏ym naciskiem stwierdziç mo˝na,
˝e kontaktów bezpoÊrednich ani przez nie-
go, ani innym sposobem dowództwo walki
o Warszaw´ z wojskiem sowieckim nie mia∏o
a˝ do natarcia Rokossowskiego 12 wrzeÊnia.

Powstanie, pozostawione sobie, wesz∏o
w drugà faz´ dzia∏aƒ, rozciàgajàcà si´ na

II, III, IV i V tydzieƒ walk. Cechà charakte-

rystycznà tego okresu jest przejÊcie inicjaty-
wy w r´ce niemieckie, mimo naszych prób li-
kwidowania pojedynczych oÊrodków oporu
nieprzyjaciela lub poprawiania pozycji. Co
wi´cej, dowództwu nieprzyjaciela udaje si´
narzuciç dzia∏aniom w∏asny plan i zrealizo-
waç go konsekwentnie. Podstawà by∏y:

G∏ówne arterie komunikacyjne z zacho-
du na wschód:

1. Górczewska-Leszno i Wolska-Ch∏od-
na, ∏àczàce si´ w jedno ujÊcie przez pl.
Teatralny na most Kierbedzia.

2. Grójecka-Al. Jerozolimskie-3 Maja-na
most Poniatowskiego

i z pó∏nocy na po∏udnie:
1.Okopowa-Towarowa,

2.Marsza∏kowska-Pu∏awska,
3.Marymoncka-Mickiewicza wzgl´dnie

Wis∏ostrada-Bonifraterska-Miodowa-
-Krakowskie PrzedmieÊcie-Nowy
Âwiat-Al.Ujazdowskie.

Zamiar niemiecki polega∏ na opanowa-
niu tych arterii, odci´ciu dzielnic uj´tych ty-
mi arteriami i likwidowaniu dzielnicy po
dzielnicy. Zosta∏ wykonany zupe∏nie ÊciÊle
mimo intermezza w postaci nowej ofensywy
Rokossowskiego w po∏owie wrzeÊnia.

Rosnàce doÊwiadczenie niemieckiego
dowództwa, na którego czele sta∏

SS-Obergruppenführer u. General der
Polizei von dem Bach, nakazywa∏o mu
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Hekatomba
ludnoÊci cywilnej

Odezwa „Do mieszkaƒców Stolicy!” 
Okr´gowego Delegata Rzàdu RP 
na m.st. Warszaw´ z 1 X 1944 r. 

o opuszczaniu miasta przez ludnoÊç
cywilnà, opublikowana w „Biuletynie

Informacyjnym”, 2 X 1944, nr 100

5 sierpnia
Ju˝ od po∏udnia na opanowanych

ulicach Woli rozpocz´∏a si´ rzeê ludno-
Êci cywilnej i systematyczne podpalanie
domów. Ok. godz. 14 SS-mani wtargn´-
li do Szpitala Wolskiego na ul. P∏ockiej
i po zastrzeleniu na miejscu dyr. dr.
Mariana Piaseckiego, prof. Janusza
Zeylanda i kapelana ks. Kazimierza
Ciecierskiego rozstrzelali nast´pnie
personel i chorych na podwórku domu
róg ulicy Górczewskiej i Zag∏oby; zgi-
n´∏o ok. 60 pracowników szpitala oraz
oko∏o 300 chorych.(...) Oko∏o godz. 20
rozpocz´∏a si´ masakra chorych, perso-
nelu i ludnoÊci w szpitalu Âw. ¸azarza
przy ul. Leszno 127 – zabito tu oko∏o
1 tys. osób. Innym takim miejscem
egzekucji masowych by∏a fabryka
Franaszka przy ul. Wolskiej 41.

W ciàgu soboty, 5 sierpnia, wymor-
dowano na Woli ogó∏em oko∏o 20 tys.
jej mieszkaƒców. (...) Ok. godz. 19
przybywa na Wol´ gen. broni SS i Po-
licji Erich von dem Bach, mianowany
przez Himmlera dowodzàcym w rejo-
nie Warszawy. W jego r´kach od tej
chwili, od 5 sierpnia wieczorem, sku-
piaç si´ b´dzie dowodzenie ca∏oÊcià
operacji niemieckich przeciwko Po-
wstaniu Warszawskiemu. 

W∏adys∏aw Bartoszewski, Dni wal-
czàcej stolicy. Kronika Powstania
Warszawskiego, Londyn 1984 r.

Podczas walk zgin´∏o ok. 200 tys. osób
cywilnych. Pozosta∏ych przy ˝yciu wyp´dzono
z miasta

▼

„Dziennik Powstania War-
szawskiego” gen. Waffen-SS
Ericha von dem Bach-Zelew-
skiego

13 wrzeÊnia
Ta Warszawa wisi mi jak

kamieƒ m∏yƒski u szyi. Lon-
dyƒskie radio poda∏o, ˝e zo-
sta∏em wpisany na list´
przest´pców wojennych.



W kana∏ach
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oszcz´dnà gospodark´ si∏ami ze wzgl´du na
wielkie straty w walce wr´cz. Dlatego rych∏o
usta∏y dzia∏ania na wi´kszà skal´, poza pa-
trolowaniem i n´kaniem ogniowym we
wszystkich dzielnicach miasta, poza jednà
wyznaczonà jako przedmiot natarcia. Podob-
nie jak w zakresie operacyjnym, równie˝
w taktyce oszcz´dzano w miar´ mo˝noÊci si-
∏y ˝ywe, przygniatajàc przede wszystkim
przewagà ogniowà. Wprowadzono wi´c do
akcji czo∏gi bez za∏óg („goliaty”), moêdzie-
rze pojedyncze i salwowe („ryczàce krowy”
lub „szafy”), dzia∏a ci´˝kie i najci´˝sze (do
kalibru 600 mm) – prawie bez artylerii polo-
wej – i lotnictwo bombowe (stale operowa∏o
ok. 45 sztukasów). 

Wyràbywanie arterii rozpocz´to ju˝ 5-6
sierpnia na osiach Górczewska i Wolska pa-
leniem domów z samolotów i minami zapa-
lajàcymi, przez co zmuszono nasze placówki
do wycofywania si´ i opuszczania barykad.
O dogasajàce ruiny toczy∏y si´ gwa∏towne
walki, szczególnie w pierwszych dniach na
Okopowej, jednak wobec przewagi ogniowej
w ciàgu mniej wi´cej tygodnia nieprzyjaciel
opanowa∏ dom po domu arteri´ zachodnio-
-wschodnià na ca∏ej d∏ugoÊci. Jednakowo˝,
na skutek ofiarnego oporu Grupy „Pó∏noc”,
pl. Teatralny na pó∏nocnym skraju zosta∏
przez nas utrzymany, a nowa linia komuni-
kacyjna niemiecka przesz∏a pod kolumnadà
Pa∏acu Saskiego i Ogród [Saski].

Dzia∏anie to osiàgn´∏o wa˝ny cel: izola-
cj´ dzielnicy pó∏nocnej od ÂródmieÊcia. Jak
wiemy, obie dzielnice ∏àczy∏y si´ na stosun-
kowo znacznym odcinku Ch∏odnej, co naj-
mniej od Towarowej do Hal Mirowskich; te-
raz, mimo zalecenia „Montera”, aby utrzy-
maç Hale, ∏àcznoÊç zosta∏a zerwana. Pozo-
stawa∏a ∏àcznoÊç radiowa oraz coraz lepiej
wykorzystywana przez ofiarny personel ∏àcz-
noÊci droga kana∏owa.

Z kolei dowództwo nieprzyjaciela
wzmocni∏o pierÊcieƒ mi´dzy ˚oliborzem
i Starym Miastem oraz przystàpi∏o do li-
kwidacji dzielnicy pó∏nocnej. Walka ta,
trwajàca od 18 sierpnia do 2 wrzeÊnia,
zrazu ma charakter Êciskania dzielnicy

Kana∏y

W kana∏ach

Kana∏y by∏y ró˝nej wielkoÊci, od
najmniejszych 90/60 cm a˝ po
wielkie burzowce 2 metry wy-

sokie i 1,5 szerokie. Ale oprócz „luk-
susu” chodzenia w nich nic ich od sie-
bie nie ró˝ni∏o. Wszystkie by∏y cuch-
nàce i Êmierdzàce, pokryte szlamem,
po których dnie sàczy∏ si´ leniwie albo
„strumyczek” brudnej, Êliskiej mazi,
albo wartko p∏ynà∏ „górski potok”
rynsztokowej brei, gotów w ka˝dej
chwili zagarnàç za sobà ka˝dego nie-
ostro˝nego. (...)

S
ieç warszawskich kana∏ów
s∏u˝y∏a powstaƒcom  do
utrzymania ∏àcznoÊci

i transportu mi´dzy poszczególny-
mi dzielnicami. Kana∏ami przeno-
szono meldunki, poczt´, rozkazy
oraz broƒ, sprz´t i amunicj´.
Kana∏ami przemieszcza∏y si´ te˝
poszczególne oddzia∏y, sz∏a nimi
ludnoÊç cywilna, uciekajàc przed
Niemcami. Tak by∏o na Starym
MieÊcie, skàd do ÂródmieÊcia
wycofa∏y si´ oddzia∏y powstaƒcze
i oko∏o 5 tysi´cy osób cywilnych.
Kana∏y uratowa∏y ˝ycie wielu
warszawiakom.



Pootwierane w∏azy studzienek
zion´∏y czarnà czeluÊcià i niebezpie-
czeƒstwem.

Ka˝dy najcichszy szmer we-
wnàtrz kana∏u pot´˝nia∏ i grzmia∏
wielokrotnie. PrzemyÊlne Szwaby
urzàdzali w nich najprzeró˝niejsze
niespodzianki. Na przyk∏ad zawie-
szali na cieniutkich nitkach odbez-
pieczone granaty, które niezauwa-
˝one w ciemnym kanale i nieostro˝-
nie potràcone przez przechodzà-
cych, wybucha∏y. Wlewali benzyn´
i zapalali jà. Pod otworem w∏azu bu-
dowali z worków z cementem zapo-
ry, które pod wp∏ywem wody t´˝a∏y
jak beton. Droga stawa∏a si´ za-
mkni´ta. Z jednej strony woda spi´-
trza∏a si´ i wtedy zatapia∏a ca∏e „ko-
rytarze” kana∏ów, z drugiej nato-
miast by∏o sucho, ale nad otwartym
w∏azem sta∏ szkop i jak tylko us∏y-
sza∏ jakiÊ szmer dochodzàcy z kana-
∏u, wali∏ z automatu do Êrodka. (...)

Chodzimy po 5 osób – przewod-
nik + cztery osoby. (...) Kana∏y
owalne, wysokoÊci 90 cm – szeroko-
Êci 60 cm. Najwa˝niejszy rekwizyt to
mocny kij d∏ugoÊci dok∏adnie Êred-
nicy kana∏u, tj. 60 cm. Posuwamy si´
tzw. ˝abim skokiem. Cia∏o zgi´te
w pó∏, w d∏oniach uchwycony po
brzegach kij opiera si´ zdecydowa-
nym ruchem o brzegi kana∏u, robiàc
jednoczeÊnie krok do przodu i prze-
rzucajàc ca∏y ci´˝ar cia∏a na oparty

kij. Trzeba przy tym bardzo uwa˝aç.
Nieodpowiednie oparcie kija i kà-
piel w kleistej mazi. I tak krok za
krokiem, krok za krokiem. Kark bo-
li niemi∏osiernie, krzy˝ p´ka, a nie
ma mowy o wyprostowaniu si´, bo
90 cm to nie twoja wysokoÊç. Re-
kompensowa∏a to wszystko Êwiado-
moÊç, ˝e musimy si´ spieszyç, bo
tam na nas czekajà, bo Starówka

walczy. Od czasu do czasu przerwa.
Siadamy na kijach opartych o Êciany
kana∏u, odpoczywamy. Powoli ból
ustaje. Trzeba iÊç dalej, nad nami sà
szkopy. 

Bo˝ena
TAZBIR-TOMASZEWSKA

„Bo˝ena Bia∏a”
∏àczniczka Âródmiejskiego Plutonu

¸àcznoÊci Specjalnej

od zachodu, nast´pnie uporczywej obrony
na liniach Przejazd, T∏omackie, Bielaƒska,
pl. Teatralny, Senatorska, pl. Zamkowy –
zrazu z Zamkiem Królewskim – Bugaj,
Rybaki – gmach Paƒstwowej Wytwórni
Papierów WartoÊciowych, Konwiktorska,
Bonifraterska – Âwi´tojerska.

Za∏oga w∏asna wynosi∏a ok. 10 tys. lu-
dzi. OpuÊci∏o Stare Miasto ok. 3 tys. ludzi
zdolnych do noszenia broni. Na wàskim te-
renie przy zag´szczeniu ludnoÊci, zbieg∏ej
z innych dzielnic zachodnich na Stare Mia-
sto, do 120 tys. mieszkaƒców, bez Êwiat∏a
i wody. Grupa „Pó∏noc” pod dowództwem
p∏k. „Wachnowskiego” przeciwstawi∏a
przewadze ognia zaci´toÊç w obronie

prymitywnymi Êrodkami. Naloty bombowe
co 20 minut, ogieƒ moêdzierzy salwowych
w dwu nawa∏ach dziennie w godzinach
7-11 i 13-17, artyleria kolejowa – obróci∏y
t´ dzielnic´ w perzyn´. W jednym z mel-
dunków p∏k „Wachnowski” stwierdza: „˚y-
cie przesta∏o tu mieç jakàkolwiek wartoÊç,
t´ tylko chyba co dla utrzymania placów-
ki”. Na Starym MieÊcie od poczàtku jego
obl´˝enia przebywa∏ Dowódca AK, które-
go miejsce postoju zosta∏o zepchni´te
przez natarcie niemieckie od zachodu.
Na skutek wyczerpania amunicji, nieuda-
nych prób przebicia przez Hale Mirowskie
i z ˚oliborza, jak równie˝ potwornych strat
ludnoÊci i wojska (ok. 3,5 tys. ci´˝ko ran-

nych w podziemnych szpitalach), Dowódca
AK decyduje si´ na ewakuacj´ AK, l˝ej
rannych i cz´Êci ludnoÊci kana∏ami do
ÂródmieÊcia. Przez ci´˝kà drog´ o pu∏apie
0,6-1 m, przebywanà 4-12 godzin, w ciàgu
3 dni przechodzi ∏àcznie ok. 6 tys. osób,
2 wrzeÊnia o Êwicie po oderwaniu si´ od
nieprzyjaciela schodzi stra˝ tylna. Stare
Miasto zostaje zaj´te przez nieprzyjaciela.

Jego utrata oznacza∏a dotkliwà kl´sk´ nie
tylko ze wzgl´du na utrat´ wszelkiej ∏àcznoÊci
z ˚oliborzem (notabene wznowionej cz´Êcio-
wo kana∏ami), ale i przez otwarcie w´z∏a war-
szawskiego z zachodu na wschód. Za∏o˝e-
nia wojskowe Powstania – po politycznych –
dozna∏y w ten sposób za∏amania.
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Kana∏y

Trudna i odpowiedzialna by∏a s∏u˝ba przewodników. Pe∏nili jà na ogó∏ ch∏opcy i dziewcz´ta w
bardzo m∏odym wieku. Wielu z nich zgin´∏o. Na zdj´ciu grupa „kanalarzy” na ul.
Malczewskiego 6. Od lewej: Henryk Zió∏kowski – „Góral”, Barbara Filipowicz-Tomaszewska –
„Barska”, Jerzy Krzysztofowicz – „Selim” i Janina Zaborowska – „Rena”.
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Powstanie Warszawskie

Nast´pnym przedmiotem natarcia –
wbrew spodziewaniom „Montera”,

który przewidywa∏ walk´ o ˚oliborz lub
Mokotów – sta∏o si´ PowiÊle. Jest to zrozu-
mia∏e na tle póêniejszego o tydzieƒ dzia∏a-
nia Rokossowskiego, którego przygotowa-
nia nie mog∏y ujÊç uwagi wywiadu niemiec-
kiego. Dlatego von dem Bach przyÊpieszy∏
los PowiÊla, aby odsunàç Powstanie mo˝li-
wie daleko od Wis∏y. PowiÊle ok. 5 wrze-
Ênia, po pewnych sukcesach, osiàgni´tych
poprzednio wspólnie z Grupà Âródmiejskà
w rejonie Pa∏acu Staszica, walczy∏o na usta-
bilizowanych ju˝ dawniej liniach, wystawio-
ne g∏ównie na ogieƒ n´kajàcy nieprzyjacie-

la. Stan tego wzgl´dnego spokoju w po∏à-
czeniu z obsadzeniem odcinka pó∏nocno-
-wschodniego PowiÊla przez przyby∏e kana-
∏ami ze Starego Miasta oddzia∏y bodaj˝e
le˝y u podstaw szybkiego za∏amania si´
obrony tej dzielnicy.

Uderzenie niemieckie posz∏o najpierw
na Elektrowni´, nast´pnie zaÊ od pó∏nocy
oraz osià Tamki i Czerwonego Krzy˝a,
ogrodami ku Smolnej. W ciàgu dwu dni zo-
staliÊmy zepchni´ci na lini´ Nowego Âwia-
tu, która obroni∏a si´ prawie do koƒca Po-
wstania.

Upadek PowiÊla i oczekiwanie na dal-
sze natarcie przy beznadziejnoÊci sytuacji

politycznej i wojskowej Powstania kaza∏y
dowództwu AK zastanowiç si´ nad nowà
propozycjà kapitulacyjnà niemieckà.
Pierwsza zosta∏a wys∏ana ju˝ 18 sierpnia,
podpisana przez von dem Bacha, z luênà
obietnicà traktowania jeƒców AK na wa-
runkach honorowych. Zosta∏a pozostawio-
na bez odpowiedzi. Nast´pnie w koƒcu
sierpnia Deutsche Nachrichtenbureau
og∏osi∏o oÊwiadczenie Oberkommando
der Wehrmacht o uznawaniu ˝o∏nierzy AK
za jeƒców w rozumieniu konwencji genew-
skiej 1929 r., powtórzone przez londyƒskie-
go PAT-a. Wreszcie przy pertraktacjach
podj´tych przez PCK za zgodà Dowództwa
AK w sprawie losu ludnoÊci cywilnej

Kapitulacja

Powielany rozkaz ministra obrony narodowej z 3 X 1944 r.,
wprowadzajàcy dwutygodniowà ˝a∏ob´ w Polskich Si∏ach
Zbrojnych po upadku Warszawy

Warszawa pad∏a

Wdniu wczorajszym Dowództwo AK wyrazi∏o zgod´ na
propozycj´ niemieckà rozpocz´cia rozmów o zaprze-

staniu walki oddzia∏ów AK w Warszawie. (...)
Nie widzimy mo˝liwoÊci otrzymania ze strony so-

wieckiej natychmiastowej radykalnej pomocy. Pozosta-
liÊmy ju˝ tylko w jednej dzielnicy, ze znacznie wi´-
cej ni˝ setkà tysi´cy ludnoÊci, która nie zdà˝y∏a
czy nie mog∏a wyjÊç z miasta. PozostaliÊmy z pusty-
mi magazynami, ze szpitalami, w których panujà ci´˝-
kie warunki sanitarne, z ˝o∏nierzem, który straci∏
w boju przeci´tnie po∏ow´ swych kolegów, i który za-
chowa∏ wprawdzie fizycznà i duchowà gotowoÊç walki,
lecz równoczeÊnie jest wyczerpany przewlek∏ym w naj-
ci´˝szych warunkach toczonych bojem.

W szeÊçdziesiàtym drugim dniu Powstania, po pi´-
ciu tygodniach walki samotnej i po czterech dodat-
kowych tygodniach walki cz´Êciowo tylko niedosta-
tecznie i nieharmonijnie wspieranej - powiedzieliÊmy
„doÊç”!

„Biuletyn Informacyjny”, Warszawa, wtorek, 3 X 1944 r.

Cmentarz ˝o∏nierski w ogrodzie Zak∏adu G∏uchonie-
mych przy pl. Trzech Krzy˝y 

Fot. W. Kalinowski i J. F. Beeger



znów przez von dem Bacha wysuni´ta zosta-
∏a sprawa kapitulacji na 3 warunkach:
1) jeƒcy AK b´dà traktowani jako jeƒcy wo-

jenni, 
2) ludnoÊç miasta zostanie w ca∏oÊci ewaku-

owana, 
3)administracji powstaƒczej (tak jak i AK)

gwarantuje si´ niedochodzenie za czyny
przeciwko Rzeszy. Propozycje te tym ra-
zem nie zosta∏y odrzucone, lecz wr´cz
wzi´te pod rozwag´. Rada JednoÊci Naro-
dowej udzieli∏a Delegatowi Rzàdu i Kra-
jowej Radzie Ministrów odpowiednich
pe∏nomocnictw; gen. „Bór” zleci∏ podj´cie
pertraktacji z zamiarem zbadania istot-
nych celów nieprzyjaciela oraz przeciàga-

nia rozmów a˝ do otrzymania instrukcji
z Londynu. Po kilku konferencjach u gen.
von dem Bacha w Domu Akademickim
pe∏nomocnik polski przerwa∏ rozmowy
wobec zarysowania si´ nowych elementów
sytuacji.

Oto w depeszach londyƒskich, kilka razy
na dzieƒ, przychodziç pocz´∏y zapewnienia
dostarczenia natychmiastowej pomocy an-
glo-amerykaƒskiej, i to w rozmiarach sku-
tecznych, dzi´ki przyznaniu przez Rosj´ baz
dla lotników alianckich. Do wyczekiwania na
t´ pomoc (ostatecznie nadesz∏à 18 wrzeÊnia
w imponujàcych rozmiarach, ale zrzuconà
bardzo niecelnie) dosz∏o o˝ywienie si´ fron-
tu na wschód od Warszawy. Dzia∏alnoÊç lot-

nictwa sowieckiego przep´dzi∏a rych∏o sztu-
kasy, wyruszajàce teraz tylko pod os∏onà my-
Êliwców, i to z jakichÊ dalszych baz – nie
z Ok´cia. Na jakiÊ czas zamilk∏o nawet dzia-
∏o kolejowe. Wreszcie ok. 13 wrzeÊnia roz-
pocz´∏o si´ natarcie sowieckie, które dopro-
wadzi∏o 16 wrzeÊnia do zaj´cia Pragi.

Nie miejsce tu opisywaç kryzys politycz-
ny, który w tym okresie przeszed∏ poprzez
AK, Delegatur´ i oÊrodki polityczne. Na-
dzieje wiàzane z akcjà marsz. Rokossowskie-
go przekreÊli∏y w ka˝dym razie spraw´ kapi-
tulacyjnà. Opinia polityczna i t∏umy ludnoÊci
gotowe by∏y znów do najdalszych ofiar, by-
le przetrwaç w cz´Êci miasta i doczekaç si´
w walce zaj´cia miasta przez Rosjan.
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Drogi nasze zacz´∏y si´ na uli-
cach Warszawy. Warszawy

zapalonej sierpniowego popo∏u-
dnia.

By∏ mglisty i ch∏odny ranek
paêdziernika. Na ulicach ustawi∏y
si´ d∏ugie szeregi powstaƒczej ar-
mii. By∏o cicho – po raz pierwszy
od 63 dni i nocy. Zamilk∏y baryka-
dy, ostyg∏a broƒ. Nasze oczy szu-
ka∏y twarzy najdro˝szych i uczy∏y
si´ na pami´ç ka˝dego za∏omu
miasta.

Przez Kruczà, Lwowskà, Ânia-
deckich, Z∏otà i Alejà Sikorskiego

sz∏y nasze pu∏ki. Miasto i ci, co zo-
stali, odbierali pierwszà Armii
Podziemnej defilad´.

SzliÊmy d∏ugo – ca∏y dzieƒ. By-
liÊmy nieludzko zm´czeni. Ju˝ bez
broni. OddaliÊmy jà Niemcom
w domu akademickim na placu
Narutowicza. Nie by∏o w nas roz-
paczy. To tylko zaczyna∏ si´ nowy
etap w walce o wolnà Polsk´. 

Âwit wstawa∏, gdy wychodzili-
Êmy z Warszawy....

Kpt. Halina JAB¸O¡SKA

Ostatni „Apel do ˝o∏nierzy” dziekana  Warszawskiego Okr´gu AK ks. pp∏k. Stefana
Kowalczyka „Biblii”

Idziemy
do niewoli...

Figura Chrystusa przed zbombardowanym
koÊcio∏em Âw. Krzy˝a

▼



KOMBATANT 2004 nr 828

Powstanie Warszawskie
Na okres walk na Pradze Niemcy zawie-

sili realizacj´ swego planu operacyjnego,
k∏adàc wi´kszy nacisk na n´kanie Âródmie-
Êcia. Szczególnie ostre dzia∏anie artylerii
i lotnictwa bombowego obrócili na rozpo-
znane przez nich niewàtpliwie m.p. dowódz-
twa „Montera” i gen. „Bora” w gmachu
PKO przy ul. Jasnej, który zosta∏ zburzony
(akcja systematycznego burzenia pó∏nocnej
cz´Êci ÂródmieÊcia nastàpi∏a w okresie zdo-
bywania PowiÊla). Przez akcj´ tego samego
typu starali si´ os∏abiç poszczególne odcinki
ÂródmieÊcia pó∏nocnego, bez powa˝niejsze-
go wszak˝e wyniku, wyjàwszy ogromne
zniszczenia domów i ludzi. Teren na ogó∏
zosta∏ utrzymany.

Próby Rokossowskiego przeprawienia
przez Wis∏´ kilku baonów oddzia∏ów pol-
skich, podejmowane przy zaciemnianiu
Wis∏y sztucznà mg∏à i po silnym skutecznym
bombardowaniu artyleryjskim, pobudzi∏y
Niemców do dalszego wykonania planu
zniszczenia Powstania dzielnicami.

Ze zdobytego PowiÊla posz∏o natarcie
na Czerniaków, gdzie do grupy „Rados∏awa”
(poprzednio walczàcej na Starym MieÊcie)
do∏àczy∏ si´ desant 1 baonu pod dowódz-
twem sowieckiego mjr. ¸atyszonowa (¸aty-
szonka – przyp. red.) z∏o˝ony z ˝o∏nierza nie-
wyszkolonego, doskonale za to uzbrojonego.
Likwidacja Czerniakowa przy bardzo twardej
obronie, przeciàgn´∏a si´ blisko tydzieƒ.

Mimo wspó∏dzia∏ania artylerii sowieckiej
dzi´ki radiostacji ¸atyszonowa „Rados∏aw”
wspólnie z nim zdecydowa∏ o ewakuacji.
Nieudolnie przygotowana przez dowództwo
Berlinga przeprawa przez Wis∏´ nie uda∏a
si´. „Rados∏aw” z cz´Êcià ludzi przeszed∏ na
Mokotów kana∏ami, cz´Êci oddzia∏u ¸atyszo-
nowa uda∏o si´ powróciç na brzeg praski,
kilku oficerom i ˝o∏nierzom – przekraÊç si´
nocà przez Frascati do ÂródmieÊcia, reszta
(ok. 1300) zgin´∏a lub dosta∏a si´ do niewoli.

Nast´pne z kolei uderzenie nieprzyjaciela
skierowa∏o si´ na Mokotów, którego do-

wódca pp∏k „Karol” (Rokicki) mia∏ podstawy
do meldowania gen. „Monterowi”, ˝e spo-

Obraz Powstania
Warszawskiego 
w podr´cznikach
szkolnych 

Rok 1952
Reakcja polska (...) odpowiedzia∏a na powstanie

PKWN wybuchem nienawiÊci klasowej, wzmo˝onà
propagandà proimperialistycznà, mobilizacjà swych
si∏. (...)Wykorzystujàc ofiarny patriotyzm ludu war-
szawskiego, jego pragnienie walki ze znienawidzonym
okupantem faszystowskim, uknuli plan zbrodniczej dy-
wersji, plan powstania w Warszawie. 

(...)W momencie gwa∏towne-
go odwrotu wojsk hitlerowskich
powstanie w Warszawie, wywo∏a-
ne przez rzàd emigracyjny i Ar-
mi´ Krajowà, mia∏o na celu
uchwycenie w∏adzy przez reakcj´
pod protektoratem anglo-amery-
kaƒskim przy zapewnieniu neu-
tralnoÊci wycofujàcych si´ wojsk

niemieckich, zanim zwyci´ska ofensywa armii ra-
dzieckiej i Wojska Polskiego utoruje PKWN drog´ do
stolicy.

Rok 1971
Zdaniem przywódców podziemia londyƒskiego de-

cydujàca godzina do rozgrywki o w∏adz´ nadesz∏a
z koƒcem lipca 1944 roku. Dnia 21 lipca powsta∏ bo-
wiem oÊrodek w∏adzy ludowej w Polsce w postaci
PKWN, a Armia Czerwona, majàc za sobà d∏ugi marsz

Powstanie Warszawskie
w polityce  

SZEF G¸ÓWNEGO 
ZARZÑDU POLITYCZNEGO 
ARMII CZERWONEJ 
GEN. BRONI
tow. SZCZERBAKOW A.S.

Melduj´:
Wed∏ug zeznaƒ osób, które prze-

sz∏y z Warszawy, i posiadanych
dokumentów mo˝na uznaç za stwier-
dzone, ˝e londyƒscy awanturnicy
dla wygody swych intryg politycz-
nych wydali na ofiar´ dziesiàtki
tysi´cy patriotów i pokojowo na-
stawionej ludnoÊci Warszawy. Pod-
noszàc powstanie w Warszawie, oni
nie tyle zmierzali do zadania od
ty∏u uderzenia w okupanta nie-
mieckiego i okazania tym samym
pomocy sprawie wyzwolenia narodu
polskiego, co dà˝yli do uchwyce-
nia wszystkich budynków rzàdo-
wych, instytucji komunalnych
i ujawnienia swej w∏adzy (...).

CZ¸ONEK RADY WOJENNEJ 
1 FRONTU BIA¸ORUSKIEGO 
GEN. DYW. TIELEGIN

3 paêdziernika 1944 roku

Teza ta funkcjonowa∏a w oficjalnej propa-
gandzie PRL przez d∏ugie dziesi´ciolecia.
Powtarza∏y jà równie˝ podr´czniki szkolne.



dziewa si´ u siebie oddzia∏ów Rokossowskie-
go stosunkowo najwczeÊniej. Istotnie ruch
sowiecki naprzeciw Siekierek wskazywa∏ na
przygotowania do desantu na wi´kszà skal´.
Zamiast niego ostatni tydzieƒ wrzeÊnia przy-
niós∏ zaprzestanie dzia∏aƒ sowieckich, nawet
lotniczych i artyleryjskich. Niemcy natomiast
uderzyli z kierunku po∏udniowego i zachod-
niego na dzielnic´ mokotowskà, rzadko za-
budowanà i ∏atwo dost´pnà dla broni pan-
cernej nieprzyjaciela. 30 (27 – przyp. red.)
wrzeÊnia ostateczne natarcie niemieckie ze
zmasowanym u˝yciem broni pancernej z∏a-
ma∏o ostatni opór. Cz´Êç obroƒców zosta∏a
przedtem ewakuowana kana∏ami do Âród-
mieÊcia.

Przedostatnim oÊrodkiem oporu Po-
wstania by∏ ˚oliborz, z w∏asnà ∏àcznoÊcià ra-
diowà – ze stronà sowieckà, która Êwiadczy∏a
pomoc ogniowà. Próby desantów sowieckich
zosta∏y rych∏o zlikwidowane ju˝ na brzegu
Wis∏y, niemniej mo˝liwoÊci wi´kszej prze-
prawy przez rzek´ by∏y tu oceniane powa˝-
nie, i to zarówno z naszej, jak i z niemieckiej
strony. Natarcie na ˚oliborz trwa∏o ok.
3 dni, mi´dzy 29 wrzeÊnia a 1 paêdziernika
(28-30 wrzeÊnia – przyp. red.) napotykajàc
bohaterski opór dowództwa i ˝o∏nierzy. U˝y-
to tu ze strony niemieckiej mo˝e najwi´ksze-
go skoncentrowania Êrodków ogniowych,
spychajàc w ostatniej fazie walki p∏k. „˚ywi-
ciela” do bloków domów wokó∏ pl. Wilsona.

Dowództwo kapitulowa∏o tu na rozkaz gen.
„Bora”, przywieziony oddzia∏om przez spe-
cjalnego ∏àcznika, p∏k. „Wachnowskiego”.
Przejazd umo˝liwi∏o dowództwo niemieckie
w toku nowych pertraktacji kapitulacyjnych.

Inicjatywa ich wysz∏a znów ze strony
niemieckiej, zosta∏a podj´ta i doprowadzona
2 paêdziernika do podpisania w O˝arowie
umowy mi´dzy von dem Bachem i pe∏no-
mocnikiem gen. „Bora”, p∏k. Irankiem-
-Osmeckim i p∏k. Dobrowolskim. Przedtem
29 wrzeÊnia gen. „Bór” skierowa∏ do Londy-
nu i bezpoÊrednio do marsz. Rokossowskie-
go – przez radiostacj´ 2 zrzutków sowiec-
kich w ÂródmieÊciu – oÊwiadczenie, ˝e
ocenia mo˝liwoÊci swego oporu na 3 dni.
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 i historii
a˝ od Witebska, zbli˝a∏a si´ do
Warszawy. Delegat rzàdu londyƒ-
skiego, in˝. Jan Jankowski, i do-
wódca AK, gen. Tadeusz Komo-
rowski („Bór”) uznali, ˝e w tej sy-
tuacji nale˝y wywo∏aç w Warsza-
wie powstanie, wyrzuciç Niemców
i objàç w∏adz´ w Stolicy.

Decyzj´ o wybuchu powstania
podj´to 31 lipca, termin naznaczono na 1 sierpnia,
godz. 17; by∏a to tak zwana „godzina W”. O zamiarze
wywo∏ania powstania dowództwo AK nie powiadomi-
∏o Armii Czerwonej. Powód takiego post´powania by∏
bardzo prosty: chodzi∏o o to, by bez pomocy radziec-
kiej opanowaç Warszaw´ i utworzyç drugi oÊrodek
w∏adzy w Polsce. (...)

Rok 1994
O przetrwaniu powstania przez tak d∏ugi okres, po-

mimo nierównych si∏, zdecydowa∏a postawa cywilnych
mieszkaƒców Warszawy, którzy
spontanicznie poparli akcj´ zbroj-
nà, w∏àczajàc si´ do niej czynnie.
To dzi´ki  ludnoÊci pozycje po-
wstaƒcze zosta∏y umocnione licz-
nymi barykadami i rowami prze-
ciwczo∏gowymi. Ona te˝ ponios∏a
najwi´ksze straty – 150 tys. pole-
g∏ych i zamordowanych w okresie
63 dni powstania.

Wszystko to obcià˝a tak˝e przywódców ZSRR i Ar-
mii Czerwonej, której oddzia∏y sta∏y w tym czasie bez-
czynnie na praskim brzegu Wis∏y.

Jedna z prac
wyró˝nionych 
w 2002 r. 
w konkursie
plastycznym
Powstanie
Warszawskie 
w ÊwiadomoÊci
potomnych
autorstwa
Marty
Norenberg, 
15 lat

W∏odzimierz Wysocki
Dziennik podró˝y

(fragment).....
ChcieliÊmy przez Wis∏´,
Z marszu, jak si´ da...
I p∏akali wszyscy,
S∏yszàc wcià˝: „Nielzia!”
By∏o, min´∏o – lecz do dzisiaj w sercu
Niczym od∏amek tamte sprawy tkwià:
Bezsilny szloch naszych krasnoarmiejców
I ten haniebnie zatrzymany front...
Czemu sta∏y armie szeÊçdziesiàt trzy dni,
Patrzàc jak powstanie
Nurza si´ w krwi?
Ponoç by∏ to atut,
Taka nasza gra,
˚eby wiedzia∏ Zachód,
Kto tu racj´ ma.

(1973)
t∏um. Micha∏ Jagie∏∏o

▼
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Powstanie Warszawskie
Odpowiedzi ze strony sowieckiej nie otrzy-
mano prócz depeszy Berlinga do „Montera”,
wyra˝ajàcej zdziwienie z powodu zamiarów
kapitulacyjnych.

Zgodnie z warunkami kapitulacji zawie-
szenie broni rozpocz´∏o si´ 2 paêdziernika
na ca∏y dzieƒ, w nocy Niemcy n´kali Âród-
mieÊcie parokrotnymi salwami „ryczàcej
krowy”, 3 paêdziernika od Êwitu zaprzestano
dzia∏aƒ. 4 paêdziernika wysz∏y 3 baony AK
dla zar´czenia wykonania kapitulacji oraz
rozebrano barykady na linii frontu. 5 paê-
dziernika o godz. 8.30 wysz∏y si∏y g∏ówne
AK, ok. 12 tys., dwiema osiami: Al. Sikor-
skiego i 6 Sierpnia.

W ostatnim dniu Powstania teren bro-
niony obejmowa∏: Królewskà, podwórza do-
mów za gimnazjum Reya przez Kredytowà,
podwórza od pl. Dàbrowskiego, zachodnià
stron´ pl. Napoleona, Szpitalnà, zachodnià
stron´ Brackiej, pl. Trzech Krzy˝y, Wiejskà,
Piusa XI, Al. Ujazdowskie, Szopena, Moko-
towskà, Koszykowà do S∏u˝ewskiej, S∏u˝ew-
skà, 6 Sierpnia, pl. Zbawiciela od strony pó∏-
nocno-zachodniej, Mokotowskà, Polnà, No-
akowskiego, Emilii Plater, Wspólnà, Po-
znaƒskà, ˚uliƒskiego, Marsza∏kowskà, po-
dwórza mi´dzy Nowogrodzkà a al. Sikor-
skiego. Aleje te (Jerozolimskie) w cz´Êci
mi´dzy Marsza∏kowskà a Brackà bez koƒ-

czàcych od Marsza∏kowskiej 2-3 domów,
Marsza∏kowskà, Chmielnà do ˚elaznej,
˚elaznà do Grzybowskiej i Grzybowskà do
Królewskiej.

Warunków kapitulacji wobec AK Niem-
cy na ogó∏ dochowali poprawnie.

Aleksander GIEYSZTOR 

Stanis∏aw P¸OSKI

Tekst wg zbioru: Powstanie Warszawskie.
1 sierpnia – 2 paêdziernika 1944. S∏u˝by
w walce. Pod redakcjà Romualda Ârenia-
wy-Szypiowskiego, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1994.

W ho∏dzie 
Bohaterom Powstania

DDoo    MMuuzzeeuumm  zzoossttaa∏∏aa  pprrzzeekkaazzaannaa  mm..iinn..  kkoolleekkccjjaa
zzddjj´́çç  EEuuggeenniiuusszzaa  LLookkaajjsskkiieeggoo,,  jjeeddnneeggoo  zz nnaajjbbaarr--
ddzziieejj  zznnaannyycchh  ffoottooggrraaffóóww  wwaallcczzààcceejj  ww PPoowwssttaanniiuu
WWaarrsszzaawwyy..

Wramach obchodów 60. roczni-
cy wybuchu Powstania War-

szawskiego przewidziane jest
otwarcie Muzeum Powstania War-
szawskiego. Ca∏oÊç Muzeum jest
przygotowywana w dwóch etapach –
pierwszy do 1 sierpnia 2004 r. oraz
dokoƒczenie projektu do koƒca
2005 r. 2 paêdziernika otwarta zo-
stanie ekspozycja sta∏a w pierwszej
cz´Êci Muzeum. Równolegle z po-
st´pami prac na budowie, Muzeum

prowadzi liczne projekty edukacyj-
ne, zbiórki pamiàtek, wydawnictwa
oraz  wiele akcji promocyjnych ma-
jàcych na celu przypo-
mnienie idei, za które
walczyli i umierali Po-
wstaƒcy 60 lat temu.
Muzeum stanie si´ no-
woczesnà instytucjà
muzealno-naukowà,
która przekazywaç b´-
dzie wiedz´ m∏odszym

pokoleniom; b´dzie ono zarazem
miejscem wyjàtkowym dla ˝yjàcych
Bohaterów Powstania.

60. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Jeƒcy niemieccy

Musztra oddzia∏u „Koszty” – pierwszy szereg od lewej: Tadeusz
Jankowski „Owa”, Pawe∏ Kowalczyk „Andrzej”, Jerzy Baranowski
„Wróbel”. Drugi szereg od lewej: Stanis∏aw Zieliƒski „Zielony”,
Zdzis∏aw Kamiƒski „Czarny” 
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30 lipca, piàtek
Przed po∏udniem – uroczystoÊci

pogrzebowe gen. Antoniego ChruÊcie-
la „Montera” i Jego Ma∏˝onki: Msza
Êw. ˝a∏obna w Katedrze Polowej WP;
ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu
Wojskowym na Powàzkach,

po po∏udniu – spotkanie uczestni-
ków Powstania Warszawskiego z Pre-
zydentem Warszawy na dziedziƒcu
przed Ratuszem, przemarsz na Plac
Powstaƒców Warszawy,

wieczorem – uroczystoÊç zapalenia
Znicza Pami´ci na Placu Powstaƒców
Warszawy, koncert „Czas pami´ci.
1 sierpnia – 2 paêdziernika 1944.
W ho∏dzie Bohaterom Powstania
Warszawskiego”.

31 lipca, sobota
Otwarcie Muzeum Powstania War-

szawskiego, uroczysta sesja Rady Mia-
sta Sto∏ecznego Warszawy na Zamku
Królewskim, spotkanie uczestników
Powstania Warszawskiego z Prezyden-
tem RP w Pa∏acu Prezydenckim,

wieczorem – msza Êw. koncelebro-
wana przez Prymasa Polski Józefa
Glempa w Katedrze Polowej WP, uro-
czysty Apel Poleg∏ych przed Pomni-
kiem Powstania Warszawskiego na pl.
Krasiƒskich oraz pokaz filmów o te-
matyce powstaƒczej.

1 sierpnia, niedziela
O godz. 12.00 – uroczysta odprawa

wart przed Grobem Nieznanego  ˚o∏-

nierza, o 14.00 z∏o˝enie wieƒców
przed Pomnikiem Polskiego Paƒstwa
Podziemnego i Armii Krajowej, a na-
st´pnie koncert „Polegli Niepokona-
ni” na placu przed tym pomnikiem,

o godzinie „W” – 17.00 – uroczy-
stoÊç z∏o˝enia wieƒców przed Pomni-
kiem „Gloria Victis” na Cmentarzu
Wojskowym na Powàzkach, a o 19.00
przed Pomnikiem „Polegli Niepoko-
nani” na Cmentarzu Wolskim,              

wieczorem – o 20.30 –  na pl.
Powstaƒców Warszawy uroczysty
koncert  „Dzieci Warszawy 1944-
-2004. O wolnoÊç i godnoÊç. W ho∏-
dzie bohaterom Powstania Warszaw-
skiego”.

60. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Ramowy program obchodów 60. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 1944-2004



CHWA¸A 
ZWYCI¢˚ONYM

Powstanie Warszawskie
jak ˝adne inne wyda-

rzenie w dziejach XX
wieku wp∏yn´∏o na kszta∏-
towanie si´ ÊwiadomoÊci
narodowej Polaków. Spory
o Powstanie toczà si´ od
szeÊçdziesi´ciu lat, a jego
legenda wcià˝ trwa.
W tradycji miasta na
trwa∏e zapisa∏a si´ data:
1 sierpnia, godzina „W”.
O tej porze, ju˝ od kilku-
dziesi´ciu lat warszawia-
nie sk∏adajà kwiaty przed
Pomnikiem Gloria Victis
na Powàzkach.

CHWA¸A 
ZWYCI¢˚ONYM

Mur Pami´ci w Parku WolnoÊci otaczajàcym Muzeum Powstania Warszawskiego pomieÊci nazwiska poleg∏ych powstaƒców. Autorem projektu
architektonicznego Muzeum jest Wojciech Obtu∏owicz

Fot. F. Dàbkowska




